
Kennsluáætlun      Sögueyjan                   7. bekkur                                                              2019-2020 
Námsbækur: Sögueyjan  1 og 2 (Nota spurningar og svör úr kennsluleiðbeiningum) 
 

Dagsetning Þriðjudagur Miðvikudagur Smiðjutími Markmið 

6.-10. 
janúar 

Sögueyjan- kynning á námsefni 
Myndband nemenda- 
því frá í fyrra sýnt 
http://ing6bekkur.weebly.com/snorra-
saga.html 
Lykilorð: 6bekkur 

  
Reynsluheimur - 
Lýst einkennum og þróun íslensks 
þjóðfélags og tekið dæmi um 
mikilvæga áhrifaþætti 
 
Hugarheimur - 
Sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn á völdum stöðum og tímum 
 
Félagsheimur - 
Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og 
samræðum 

        
Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
fjölbreyttum hætti, einn sér og í 
samstarfi við aðra  

13.-17. 
janúar  

Kahoot trúarbragðaþema  Kynningar og námsmat úr Trúarbragðaþema  

20.-24. 
janúar 

Foreldraviðtöl Kafli 5 
Kristnitakan - bls.43 - 48. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa efnið. 
Farið yfir helstu atriði úr kaflanum. 

Tímalína 
  

27. -31. 
janúar 
  
  

Kafli 6  
Ættarveldið - bls.51 - 55 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa 
efnið. Farið yfir helstu atriði úr 
kaflanum. 

Kafli 7 
Sturlungaöld og fall þjóðveldisins - bls.57 - 63. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa efnið. 
Farið er yfir helstu atriði úr kaflanum og 
nemendur spurðir út í efnið. 

Tímalína 
 
 

3.-7. febrúar  
  
  

Kafli 8  
Menning - bls.65 - 71. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa 
efnið. Farið yfir helstu atriði úr 
kaflanum og nemendur spurðir út í 
efnið. 

Kafli 9  
Norrænt konungsvald - bls.73 - 77. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa efnið.  
Farið yfir helstu atriði úr kaflanum. 

Tímalína 
 
 

http://ing6bekkur.weebly.com/snorra-saga.html
http://ing6bekkur.weebly.com/snorra-saga.html


10. -14. 
febrúar 

Kafli 10 
Barátta um völd - bls.79 - 83. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa 
efnið.  
Farið yfir helstu atriði úr kaflanum. 

Kafli 11 
Ísland sem verstöð - bls.85 - 93. 
Nemendur eiga að vera búnir að lesa efnið.  
Farið yfir helstu atriði úr kaflanum 
 

 Tímalína 

17.-21. 
febrúar 

Kafli 2 í Sögueyjan 2 
bls 9-17 
Siðaskiptin   

Kafli 2 í Sögueyjan 2 
bls 9-17 
Siðaskiptin  
(Ath með að vinna þema á mánudeginum ) 

Tímalína 

24. -28. 
febrúar  

 Stóra upplestarkeppnin 
 

 

 

3.-6. mars  Próf á Google classroom 6. mars  

 

Vinsamlega athugið að kennsluáætlun getur breyst án fyrirvara. 
 

 

  



 

Námsgrein: Samfélagsfræði 

Kennsluhættir: Efnið lesið, tekið til umræðu og unnið með það á stöðvum (svara spurningum, skapandi verkefni og leikir eftir því sem við á). 

Námsefni: Sögueyjan 1 (kafli: 5. - 11), myndbönd, glærur, glósur og vefir á netinu. 

Námsmat: Leiðsagnarmat með áherslu á endurgjöf, sjálfs og jafningjamat. 

Rafbók og hljóðbók: https://www1.mms.is/rafbok/sogueyjan1.html 

Glærukynning : https://docs.google.com/presentation/d/1WBP1Q0FZ9xD-VdZ8EuX0RTcZEHRTCWqEZx9YtxqiAOE/edit#slide=id.p1 

Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara: https://vefir.mms.is/sogueyjan/pdf og https://vefir.mms.is/sogueyjan/index.htm 

Upplýsingatækni: Leitast er við að samþætta upplýsingatækni inn í þema.  

Námsmat: Ýmiss konar námsmat til að meta vinnuna, s.s. sjálfsmat, jafningjamat og kennaramat. 

Markmið: Nemendur öðlist þekkingu á lífi og starfi fólks á Íslandi á tímabilinu frá 1050 til 1550 með tilliti til lifnaðarhátta, lífskjara, stjórnmála og menningarsögu. 
 

Hæfniviðmið: Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í þrjá flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim. 

 

Reynsluheimur 
Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til 
að skilja veruleikann 

Hugarheimur 
Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á 
sjálfum sér og öðrum 

Félagsheimur 
Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl 
sín við aðra 

Lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið 
dæmi um mikilvæga áhrifaþætti 

Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á 
völdum stöðum og tímum 

Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðum 
        

Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, 
einn sér og í samstarfi við aðra 

  
 
 
 
 
 
 

https://www1.mms.is/rafbok/sogueyjan1.html
https://docs.google.com/presentation/d/1WBP1Q0FZ9xD-VdZ8EuX0RTcZEHRTCWqEZx9YtxqiAOE/edit#slide=id.p1
https://vefir.mms.is/sogueyjan/pdf_a_vef/sogueyja_klb_allt.p
https://vefir.mms.is/sogueyjan/index.htm


 
 

Verkefni (hugmyndir) 
 
Sérfræðihópar  - 7 hópar 

Nemendum er skipt í hópa og þeir fá visst tímabil/atburð/persónu/annað til að kynna sér og fjalla um fyrir bekkinn. 

 

Ritun - Upplýsingatækni - samþætting - samvinnunám .  

Glærukynning - Nemendur fá kafla úr bókinni og eiga að draga saman aðalatriðin á 2-3 glærur og kynna afraksturinn. 

Myndvinnsla – stafrænar myndir - setja inn á glærukynninguna viðeigandi myndir af vef eða teikna.  

Stuttmyndir – (movie maker – imovie) – ef tími gefst til geta nemendur búið til stutt myndband um eitthvað atriði úr kaflanum.(Leikræn tjáning - þar sem þau leitast við að 

setja sig í spor annarra)  

 

Spurningar sem hægt væri að nota:  

Hvernig líður t.d. fólki sem hefur misst stóran hluta af skyldfólki sínu vegna veikinda?  

Hvernig var að vera vinnuhjú og geta aldrei eignast neitt?  

Hvað rak menn áfram þegar þurfti að hefna fyrir eitthvað?  

Ætli öllum hafi liðið eins og fundist lítið mál að drepa einhvern?  

 

Heimildavinna/upplýsingatækni  

Efnisöflun á neti og bókasafni, bókin knöpp því nauðsynlegt að afla meiri upplýsinga um vissa efnisþætti.  

Nýta tækifærið og minna nemendur á mikilvægi þess að velja heimildir af kostgæfni og að nauðsynlegt sé að minnast á allar heimildir í heimildaskrá. 

 

 

 


