
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Samfélagsfræði 

6.bekkur  

Kennarar: Agnes Ösp Magnúsdóttir, Arnar Hauksson, Árni Pétur Reynisson, Guðrún Ingibjörg Stefánsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

    

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
 

Kort og loftmyndir  

• þekki hnattlíkan, bauganet og tímabelti jarðar 

• kunni skil á loftmyndum og hefðbundnum 

staðfræðikortum 

• átti sig á hvernig kort eru búin til á grunni 

upplýsinga af loftmyndum 

• læri að lesa legu staða á heimskorti út frá 

lengdar- og breiddargráðum 

• læri að lesa af hefðbundnu staðfræðikorti 

upplýsingar um megindrætti landslags, 

landnotkun, 

búsetu og samgöngukerfi 

• geti notað kortabækur, kort og hnattlíkön til 

upplýsingaöflunar og hafi skilning á litum, 

táknum 

og hugtökum þar að lútandi 

 

 

 

 

 

 

 

Norðurlönd bls. 4-9 

Vinnubók bls. 2-19 

Norðurlönd lesbók og 

vinnubók. 

Efni af vef og efni frá 

kennara 

 

Vika 3 

3. – 7. september 

Vika 4 

10. – 14. september 
Norðurlönd 

  þekki megineinkenni gróðurfars og loftslags 

Norðurlanda auk ríkjandi vinda og hafstrauma 

 

 

 

Norðurlönd bls. 10-27 

Vinnubók bls. 20-38 

 

Vika 5 

17.-21. september 

Vika 6 



 
 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

• þekki helstu menningareinkenni 

Norðurlandabúa eins og tungumál, trúarbrögð, 

lífskjör, 

menntamál og félagsmál 

• þekki helstu atvinnuvegi Norðurlandabúa og 

framleiðslu þeirra 

• kunni dæmi um hvernig náttúran hefur haft 

áhrif á lifnaðarhætti fólksins 

• kynnist hvernig framleiðsla íbúanna og 

neysla þeirra hefur áhrif á náttúruna 

• þekki dæmi um hvað íbúar Norðurlanda hafa 

gert til að ráða bót á því sem miður hefur farið 

í 

umhverfi þeirra 

• kynni sér á hvaða sviðum 

Norðurlandaþjóðirnar eiga með sér samstarf 

og í hverju það felst 

Vika 7 

1.  – 5. október 
Noregur 

þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

 

 

Norðurlönd bls. 28-35 

Vinnubók bls. 39-43 

 

 

Vika 8 Svíþjóð Norðurlönd bls. 36-41  



 
 

8.  – 12. október • þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

 

 

Vinnubók bls. 44-48 

 

 

 

 

 

 

Könnun  Noregur og 

Svíþjóð 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

   

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Finnland 

• þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

 

Norðurlönd bls. 42-45 

Vinnubók bls. 49-52 

 

 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
Álandseyjar Norðurlönd bls. 46-47 

Vinnubók bls. 53-55 

 



 
 

• þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, 

búsetumynstri og lífsháttum Norðurlandabúa 

 

 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Klára  Álandseyjar 

 

Norðurlönd bls. 46-47 

Vinnubók bls. 53-55 

 

Könnun Finnland og 

Álandseyjar 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
Danmörk 

•þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

 

Norðurlönd bls. 48-51 

Vinnubók bls. 56-60 

 

 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
Færeyjar Norðurlönd bls. 52-57 

Vinnubók bls. 61-65 

 

 



 
 

• þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

  

 

 

 

Könnun  Danmörk, 

Færeyjar 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
Grænland 

•þekki á Evrópukorti nöfn og legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

Norðurlönd bls. 58-65 

Vinnubók bls. 66-70 

 

 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
Samar 

þekki á Evrópukorti nöfn og •legu 

Norðurlandanna, stærstu borgir, ár, vötn, eyjar 

og fjallgarða 

• kynnist landslagi, náttúrufari og auðlindum 

Norðurlandanna og hvernig ísaldarjökullinn 

mótar 

löndin 

Norðurlönd bls. 66-69 

Vinnubók bls. 71-72 

Ljúka við vinnubók ef 

eitthvað er eftir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• kynnist dæmum um ólík lífsskilyrði fólks á 

Norðurlöndum 

• átti sig á hvað er líkt og hvað er ólíkt í 

atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

Norðurlandabúa 

 

Könnun Grænland, 

Samar 

Vika 17 

10.  – 14. desember 
Undirbúningur undir hópverkefnið 

 

  

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

   

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Hópverkefni um norðurlöndin 

 

  

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Hópverkefni um norðurlöndin 

 

Sýning í viku 20. Hópverkefni 35% 

 

 

 

Kennslubækur:     

    

Norðurlönd lesbók og vinnubók. Efni af vef og efni frá kennara. 

Heimanám: 

 

Nemendur lesa heima í hverri viku. Mikilvægt er að undirbúa sig 

vel fyrir tímana. Einnig verða verkefni send heim til þess að klára 

ef ekki næst í tímanum. 

Kennsluaðferðir: 

  

Fjölbreyttar aðferðir s.s Innlagnir, einstaklingsvinna, hópavinna, 

upplýsingaöflun og myndbönd. 



 
 

 Nemendur lesa kaflann sem um ræðir heima. Í skólanum fá þau 

fyrirlestur um efnið og vinna verkefni í vinnubók. Þegar unnið er 

með löndin taka nemendur próf þegar búið er að fara yfir tvö lönd. 

Unnið verður stórt hópverkefni þar sem reynir á sjálfstæði og 

frumleika nemenda í lok annar.  

 

Námsmat:  

 

Öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati.  

5 könnunarpróf  55%  

Ástundun 10%   

Hópverkefni 35% 




