
 

  

Kennsluáætlun 2022-2023  

  

Fag: Náttúru- og Samfélagsfræði 

Bekkur/samkennsluhópur: 5. 6. & 7. bekkur  

Kennari/kennarar: Sigurður Snæbjörn Stefánsson  

Fjöldi kennslustunda í 

faginu á viku: 4 

Fjöldi kennslustunda í 

faginu yfir árið: u.þ.b 100   

Tímabil: Haust 

2022 – Vor 2023 

Efni /Þema sem tekið er fyrir. 

Landafræði 

- Ísland 

- Norðurlönd  

- Evrópa 

Íslandssaga 

- Snorri Sturluson 

- Miðaldir 

- Frá Þingvöllum til Róm 

Nærumhverfi 

- Náttúra nærumhverfis og saga 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð/færni) 

Að nemendur þekki legu og stöðu Íslands, Skandinavíu og Evrópu. Þekki 

helstu fána og lönd Evrópu, kunni skil á Norðurlöndunum og umráðasvæði 

þeirra. 

Að nemendur þekki þá kafla sem teknir eru fyrir í Íslandssögunni og geti gert 

grein fyrir þeim 

Að nemendur þekki nærumhverfi sitt. Náttúru og sögu. 



Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni (lykilorð/færni) 

Lýst Íslandi, Norðurlöndunum og Evrópu, legu, umhverfi, náttúru og fleira 

sem er viðeigandi. 

Sagt frá því sem þau hafa lært um Íslandssögu og útskýrt. 

Geti lýst nærumhverfi, náttúru og sögu. 

Gert skil á þekkingu sinni með ýmsum framsetningum, eins og kynningum, 

teikningum, plakötum, stuttmyndum og í rituðu máli. 

 

Ábyrgð nemenda (ætlast er til að nemendur) 

Að nemendur geri það sem þeim er sett fyrir, taki ábyrgð á sínum bókum og 

verkefnum 

 

Kennsluaðferðir 

Umræðuaðferðir - Spurnaraðferðir - Kann, vil vita, hef lært - Hópavinna - 

Samvinnunám - Útinám 

Námsmat 

Símat kennara 30% 

Sjálfsmat 10% 

Verkefnaskil 30% 

Lokaverkefni 30% 

Læsi 

Mismunandi lestraraðferðir. 



Sköpun 

Nemendur hvattir til að nota ímyndunaraflið við úrvinnslu verkefna jafnt sem 

í tímum. 

Lýðræði - Mannréttindi 

Allir hafa rétt á að tjá sig í kennslustundum. 

Heilbrigði og velferð 

Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp. 

Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi. 

Tjáning 

Nemendur kynna verkefni fyrir samnemendum. 

Hlustun 

Nemendur hlusta í kennslustundum. 

Nemendur fylgjast með kynningum hvers annars. 

Fræðslumyndir og náttúruhljóð. 

Miðlun upplýsinga og þekkingar 

Nemendur vinna verkefni og miðla til samnemenda sinna. 

Nemendur hafa aðgang að fartölvum og iPad. 

Skapandi úrvinnsla 

Nemendur hvattir til skapandi úrvinnslu í verkefnaskilum og horft er til þessa 

í úrvinnslu lokaverkefnis. 

 



Sjálfstæði 

Nemendur vinna sjálfstætt og bera ábyrgð á eigin námi. 

Samvinna 

Hvatt er til samvinnu í smærri hópum og lokaverkefni er samvinnuverkefni. 

Nýting miðla og upplýsinga 

Nemendur hafa aðgang að fartölvum, iPad og skólabókasafni. 

Ábyrgð á eigin námi 

Nemendur halda utan um eigin vinnu. 

Seigla/ úthald 

Nemendur hvattir til að gera sitt besta og gefast ekki upp. 

 

Sigurður Snæbjörn Stefánsson   

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2022 

 

 

 


