
 

Egilsstaðaskóli           Kennsluáætlun 

6. bekkur 

Námsgrein: Samfélagsfræði 

 

Kennsluaðferðir og skipulag: 

Dæmi:  Samfélagsfræði er kennd í 3 kennslustundum á viku og lífsleikni / bekkjarfundur eru 2 kennslustundir á viku.  Nemendur afla sér upplýsinga og gagna í 

bókum og á netinu. Unnið er í hópum eða einstaklingslega eftir því sem best hentar. Áhersla er lögð á að nemendur kynni það sem þeir hafa unnið fyrir 

öðrum í bekknum.  

 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

 

Tímabil 

Reynsluheimur 
 
Að nemandi: 
geti gert grein fyrir einkennum og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, 
breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa,  
 
notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga,  
 
geti skýrt tengsl samfélags, náttúru og 
trúar fyrr og nú  
 

 

Á ferð um Ísland  

Saga Evrópu frá Rómverjum 
og upphafi Kristni fram til 
víkingaaldar og saga Íslands 
frá landnámi fram yfir 
kristnitöku  

Handritin til barnanna  

  

 

-Leitað fanga á Netinu 
að stöðum sem 
nemendur heimsóttu í 
sumar og sögur og 
sagnir sem tengjast 
þeim.    

-Frá Róm til Þingvalla 

-Vefefni frá 
Árnastofnun 

 

Hópvinna 

Paravinna 

Sjálfsmat 

Einstaklingsvinna  

 

Haust 2020  

ágúst-des. 



geti rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði 
og persónur, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu  
 
geti dregið upp mynd af afmörkuðum 
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar 
og fjarlægrar  
 
velti fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur 
mótast af, s.s. umhverfi, samfélagsskipulagi og 
þóðfélagshreyfingum  
 
geri sér grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, 
hátíðum, siðum og táknum í kristni og 
nokkrum helstu trúarbrögðum heims, 
 
Hugarheimur 
Að nemandi: 
setji sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á 
völdum stöðum og tímum, 
  
geti lýst með dæmum gildi jákvæðra 
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin 
sjálfsvitund 
 
geti gert sér grein fyrir eigin styrkeikum og 
veikleikum, 
 
lýst margvíslegum tjilfinningum og áttað sig á, 
áhrifum þeirra á hugsun og hegðun 
 
Félagsheimur 
Að nemandi: 

Styrkleikar  

Forvarnir gegn einelti og 
annarri óæskilegri meiðandi 
hegðun 

 

-Velferðarverkefni  

-Verkfærakista Vöndu 
Sigurgeirsdóttur 



geti tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu, 
 
geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og 
upplýsingum á fordómalausan hátt, 
geti sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra, 
 
geti rætt reglur í samskiptum fólks og tekið 
þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með 
öðrum 
 
geti sýnt samferðafólki sínu tillitsemi og 
umhyggju, 
 

 


