
   

 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Samfélagsfræði 
  Bekkur:  7.bekkur 
  Kennarar: Arnar, Árni og María Lea 
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri 
með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér 
og í samstarfi við aðra. 
 

Tyrkjaránið -glærukynning 
Undirbúningur fyrir 
ritgerðarvinnu 

Efni frá kennara  

Vika 2 

22.-26.janúar 
Að nemendur geti valið textategund, skipulagt og 
orðað texta á þann hátt sem hæfir tilefni. 
Að nemendur geti valið textategund, skipulagt og 
orðað texta á þann hátt sem hæfir tilefni. 
 
 

Ritgerðarvinna 
 
 

  

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið 
þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa. 

Ritgerðarvinna 
 
 

 Skil á ritgerð 28. 
Febrúar.  

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri 
með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér 
og í samstarfi við aðra. 
Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið 
þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa. 
 

   

Vika 5 

12.-16.febrúar 
 
Nemandi:  
átti sig á  að Ísland er dropi í hafi margs konar 
mannlífs og samfélaga í heiminum. 

Glærukynning Miðaldafólk á 
ferð bls 6-11. 
 

Miðaldafólk á ferð 
 

 



ígrundi samspil einstaklings og samfélags geri sér 
grein fyrir fjölbreytni mannlífsins í heiminum á 
miðöldum.  
átti sig á heimsálfunum, fjarlægðum, tengingum 
og hindrunum fyrir samskiptum.  
 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

 Guðríður Þorbjarnardóttir 12-15 

Vinna verkefnablað og forsíðu 
 

  

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 Guðríður Þorbjarnardóttir 12-15 

Vinna verkefnablað og forsíðu 
 

  

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Pílagrímar og krossfarar bls 16-
19 
Vinna verkefnablað 

  

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist 
við þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt.  
 

Pílagrímar og krossfarar bls 16-
19 
Vinna verkefnablað 

  

Vika 10 

19.-23.mars 
Kunni deili á nokkrum áberandi einstaklingum á 
miðöldum. 
 

Silkileiðin  bls 20-22  
Vinna verkefnablað 

  

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Geri sér grein fyrir hvaðan fróðleikur um fyrri tíma 
er kominn. 
skynji að sögulegar aðstæður og atburði má sjá og 
túlka í mismunandi ljósi eftir tíðaranda og 
einstaklingum. 
geti borið sína eigin stöðu saman við hlutskipti 
manna við aðrar aðstæður á öðrum tíma. 

Silkileiðin  bls 20-22  
Vinna verkefnablað 

  

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

 Póló – Kínafarar bls. 24-27 
Vinna verkefnablað 

  

Vika 13 

9.-13.apríl 
 Sýklar  og svartidauði bls 38-41 

Vinna verkefnablað 
 Verkefni 

Vika 14 

16.-20.apríl 
 Sýklar  og svartidauði bls 38-41 

Vinna verkefnablað 
  



   
19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

Vika 15 

23.-27.apríl 
 Jóhanna af Örk bls 42-47  

Vinna verkefnablað 
  

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 Jóhanna af Örk bls 42-47  
Vinna verkefnablað  
 

  

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 Hlauparinn í Inkaríkinu bls 48-
51 

Vinna verkefnablað 
 

  

Vika 18 

14.-18.maí 
 Hlauparinn í Inkaríkinu bls 48-

51 
Vinna verkefnablað 

  

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

 Á skáldaferð um miðaldir 

Bls. 56-63 
Vinna verkefnablað 

  

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Á skáldaferð um miðaldir 

Bls. 56-63 
Vinna verkefnablað 

 Skil á vinnubók.  

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 
 

Kennsluáætlun er háð breytingum og er aðeins til viðmiðunar.  
Hópar fara mishratt yfir og því tekur áætlunin stöðugum breytingum eftir hópum.  
 
 


