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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 02.09.2020 

 

Nafn kennara: Karen H. Heimisdóttir 7. bekkur Samfélagsfræði 

Skóli: Grunnskólinn í Þorlákshöfn Haust 2020 Karen.heimisdottir@olfus.is 

 

 

Áfangalýsing: Gert er ráð fyrir einstaklingsmiðuðu námi þar sem nemendur vinna bæði 
einstaklingslega, í pörum og í hópum. Boðið verður upp á fjölbreytni í kennsluaðferðum eftir því sem 
viðfangsefni leyfa. Farið verður yfir þau hæfniviðmið samfélagsfræðinnar sem námskrá segir til um 
ásamt því að þjálfa frekar það sem áður er lært. 

 

 

Áætlun, próf og verkefni verða skráð inn á Mentor. 

 

 
 
 

Námsmat 

Við námsmat skiptir mestu að við metum það sem til er ætlast samkvæmt  

hæfniviðmiðum, fullvissum okkur um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og við 

notum fjölbreyttar aðferðir í kennslu. Við söfnum gögnum til þess að veita nemendum, foreldrum 
og skólanum sem gleggstar upplýsingar um stöðu þeirra. Við getum þannig fengið  

betri innsýn í nám hvers nemanda. 

 
 
 

Vika Dags. Lotur og verkefni Tíma-
fjöldi 

Hæfniviðmið 

34. 17.8. – 21.8. Skipulagsdagar 17.8 – 21.8   

35. 24.8. – 28.8. Skólasetning 24.8 
Evrópa vinnubók bls. 4 - 5 

4  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 
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  36. 31.8. – 4.9. Haustþing 4.9 
Evrópa lesbók bls. 4 – 6 
Evrópa vinnubók bls. 8, 10 og 11 

5  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Kynnist samvinnu í 
Evrópu og samtökum sem 
að þeim standa.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 

37. 7.9. – 11.9. Evrópa lesbók bls. 7 - 10 
Evrópa vinnubók bls. 16 - 19 

5  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 

38. 14.9. – 18.9. Evrópa lesbók bls. 11 – 12 

Evrópa vinnubók bls. 20 - 22 
5  Þekki landamæri Evrópu 

og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 
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39. 21.9. – 25.9. Spr. 7.bekkur íslenska 24.9 

Spr. 7.bekkur stærðfræði 25.9 
Evrópa lesbók bls. 13 – 15 
Evrópa vinnubók bls. 23 - 25 

4  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Kynnist samvinnu í 
Evrópu og samtökum sem 
að þeim standa.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 

40. 28.9. – 2.10. Evrópa lesbók bls. 16 - 18 
Evrópa vinnubók bls. 26 - 30 

5  Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Kynnist samvinnu í 
Evrópu og samtökum sem 
að þeim standa.  

41. 5.10. – 9.10 Evrópa lesbók bls. 19 - 20  og 
vinnubók bls. 31 - 32 
 
Hópverkefni þann 6.10 – Vinnubók 
bls. 33 - 34 og lesbók bls. 21 – 23 
(flutningur þann 8.10) 

5  Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Geti brugðist við ólíkum 
skoðunum á 
fordæmalausan hátt. 

 Geti tekið þátt í samræðu 
um stöðu sína sem 
þátttakandi í samfélaginu    
s.s. um réttindi og 
skyldur.  

 Geti tjáð þekkingu sína og 
viðhorf með fjölbreyttum 
hætti, einn sér og í    
samstarfi við aðra.  

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur. 
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42. 12.10.–16.10 Haustfrí 15.10 
Haustfrí 16.10 
Evrópa lesbók bls. 24 - 26 
Evrópa vinnubók bls. 35 - 37 

 

4 

 Geti borið kennsl á ólíkan 
bakgrunn fólks og virt 
frelsi þess til    
mismunandi trúar, 
lífsgilda, skoðana og 
lífshátta. 

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

43. 19.10.–23.10  Hópverkefni þann 19.10 – 
Nemendur fylla út töfluna á bls. 39 í 
vinnubók (nemendur mega hafa 
ipad) 
 
Evrópa lesbók bls. 27 
Evrópa vinnubók bls. 39 - 40 

5  Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti tjáð þekkingu sína og 
viðhorf með fjölbreyttum 
hætti, einn sér og í    
samstarfi við aðra.  

 Geti borið kennsl á ólíkan 
bakgrunn fólks og virt 
frelsi þess til    
mismunandi trúar, 
lífsgilda, skoðana og 
lífshátta. 

 Geti rætt samskiptareglur 

44. 26.10.– 
30.10. 

Foreldraviðtöl 7.10 

Próf þann 29.10 – Lesa bls. 4 – 27 + 
vinnubók (nemendur mega hafa 
vinnubók í prófinu) 

Nemendur skila vinnubókum til 
kennara en hún er metin til 
einkunnar. 

3  Prófað verður úr þeirri 
hæfni og þekkingu sem 
unnið hefur verið með. 



 
Grunnskólinn í 

Þorlákshöfn 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 19.08.2020 
 

Haust 2020 

  

Síða 5 af 8 

 

Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 02.09.2020 

45. 2.11. – 6.11. Norðurlönd  

Evrópa lesbók bls. 28 - 37 

Evrópa vinnubók bls. 41 og 44 

 

Hópverkefni þann 3.11 og 4.11 – 
nemendur vinna bls. 42 og 43 í 
vinnubók. Kynning þann 5.11 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Metið heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun. 

 Geti rætt á upplýstan hátt 
um atburði og persónur í    
þjóðfélagsumræðu 

 Geti sett sér markmið og 
gert áætlanir. 

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur 

46. 9.11.–13.11. Vestur – Evrópa 

Evrópa lesbók bls. 39 – 40 

Evrópa vinnubók bls. 45 - 46 

5  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda.  

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Kynnist samvinnu í 
Evrópu og samtökum sem 
að þeim standa.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 
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47. 16.11.–
20.11. 

Vestur – Evrópa 
Evrópa lesbók bls. 41 - 51 
Hópverkefni – Nemendur vinna bls. 
47 – 48 í vinnubók. 
Kynning þann 19.11 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Metið heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun. 

 Geti rætt á upplýstan hátt 
um atburði og persónur í    
þjóðfélagsumræðu 

 Geti sett sér markmið og 
gert áætlanir. 

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur 

48. 23.11.–
27.11. 

Vestur – Evrópa 
Evrópa lesbók bls. 52 - 61 
Veggspjald – Nemendur velja eitt 
viðfangsefni og búa til kynningu þar 
sem þau kynna efnið fyrir 
bekkjarfélögum.  
Kynning þann 26.11 

5   Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Metið heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun. 

 Geti rætt á upplýstan hátt 
um atburði og persónur í    
þjóðfélagsumræðu 

 Geti sett sér markmið og 
gert áætlanir. 

 Gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum. 

 Geti tjáð þekkingu sína og 
viðhorf með fjölbreyttum 
hætti, einn sér og í    
samstarfi við aðra.  

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur. 
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49. 30.11. – 
4.12. 

Ritgerðarvinna – Nemendur velja 
eitt af eftirtöldum efnum og skrifa ½ 
síðu í tölvu með 12 punkta letri. 
Skil þann 3.12 

 Franska byltingin 
 Napóleon Bonaparte 
 Þorskastríðið 
 Fyrri heimstyrjöldin 
 Seinni heimstyrjöldin 
 Stríðsárin á Íslandi 
 Adolf Hitler 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum.  

 Rætt á upplýstan hátt um 
tímabil, atburði og 
persónur sögunnar. 

 Metið heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun. 

 Geti rætt á upplýstan hátt 
um atburði og persónur í    
þjóðfélagsumræðu. 

 Geti sett sér markmið og 
gert áætlanir. 

50. 7.12.–11.12 Jólakvöldvaka 5. – 7.bekk 10.12 
Hópverkefni – nemendur vinna bls. 
50 í vinnubók 
Nemendur skila vinnubók til 
kennara þann 9.12 en hún er metin 
til einkunnnar. 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur 

51. 14.12.–18.12 Kertadagur 18.12 
Kósývika með krökkunum 

5  

52. 21.12.–25.12 Jólafrí   

1. 28.12. – 1.1. Jólafrí  

 

  

2. 4.1. – 8.1. Austur – Evrópa 
Evrópa lesbók bls. 62 – 73 
Evrópa vinnubók bls. 52 - 54 

5  Þekki landamæri Evrópu 
og helstu sérkenni s.s 
stærstu lönd og     
höfuðborgir.  

 Geri sér grein fyrir 
tengslum Íslands og 
annarra Evrópulanda. 

 Kynnist auðlindum landa 
Evrópu.  

 Kynnist samvinnu í 
Evrópu og samtökum sem 
að þeim standa.  

 Geti lesið landakort sér til 
gagns. 
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3. 11.1 – 15.1 Hópverkefni – nemendur vinna bls. 
54 og 55 í vinnubók. 

Kynning þann 14.1 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur 

4. 18.1 – 22.1 Hópverkefni - nemendur velja eitt 
viðfangsefni og skrifa 200 orða 
kynningu.   

Kynning þann 21.1 

5  Geti aflað og metið 
hagnýtar upplýsingar í 
margvíslegum gögnum og    
miðlum 

 Geti sýnt sanngirni, 
sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu    
við aðra.  

 Geti rætt samskiptareglur 

 
 
 

Tegund Námsgögn 

Bók Evrópa lesbók + vinnubók, kortabók, efni af vef. 

Annað  

 

Birt með fyrirvara á breytingum. 
 
Bestu kveðjur; Karen H. Heimisdóttir 
 
 
 
 

 

 

 

 


