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SAMFÉLAGSGREINAR

Samfélagsfræði 6. bekkur

Kennarar: Heiða Björk Egilsdóttir; Jóhanna Hildur Hansen; 
Lárus Helgi Ólafsson
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Lýsing

Í samfélagsfræði tökum við fyrir bækurnar, Lífið í Ásgarði, Snorra sögu, og landafræðibókina Norðurlönd. Ítarlega er farið í 
allar bækurnar og verkefni unnin út frá þeim. Bæði er um að ræða einstaklings og hópverkefni sem unnin eru í tímum eftir 
innlögn varðandi efni tímans.

Markmið:

Að nemendur:

  geti notað helstu hugtök og tákn á landakortum og nýtt sér þau við öflun upplýsinga.

  nemendur geti aflað, metið og nýtt sér upplýsingar um menningu og málefni samfélags í margvíslegum   gögnum 
og miðlum.

  þekki Norðurlöndin sem nágrannaþjóðir og helstu sérkenni þeirra. 

  geti miðlað og komið á framfæri   vitneskju um Norðurlöndin.

  Helstu markmið í sögu eru að nemandi: 

  kynnist mannlífi á miðöldum.

  fái innsýn í hvernig landið skiptist að mestu í héraðsríki fimm valdaætta  á miðöldum og kynnist   valdabaráttunni 
sem ættirnar stóðu í. 

  Geti rætt um Sturlungaöldina, atburði og persónur. 

  viti að Snorri Sturluson ritaði merkustu miðaldabókmenntir þjóðarinnar og þær séu stór hluti af   Íslandssögunni. 

  Kynnist og geti sagt frá persónum í Norrænni góðafræði

  Þekki helstu hugtök, staði og aðrar mikilvægar upplýsingar sem koma fram í Goðafræðinni.

Námsefni:

 Lífið í Ásgarði - Gullnar töflur í grasi.

 Norðurlönd

 Snorra Saga

 Ítarefni sem verður verður valið út frá því hvernig gengur með hinar bækurnar, áhuga og flr.

Kennsluaðferðir:

Nemendur vinna verkefni bæði einstaklingslega og í hópum. Horfa á myndbönd, hlusta á ýmsar frásagnir. Einnig taka þau 
þátt í umræðum og afla sér upplýsinga, vinna úr þeim og kynna fyrir samnemendum. Þau verða  mikið að vinna með styttri 
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verkefni og spurningar sem þau eiga að geta synt í kennslustundinni ef þau vinna vel. Heimavinna verður takmörkuð. 

Tímar skiptast yfirleitt þannig að kennari er með mislangar innlagnir þar sem farið er í efni hvers tíma og nemendur vinna 
svo stutt verkefni út frá þeim. Nemendur munu fá mun rýmri tíma þegar kemur að stærri verkefnum.

Námsmat:

Ýmisleg verkefni og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá upplýsingar í upphafi 
hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til nemenda. Hæfni nemenda er 
metin jafnt og þétt og matið birtist á hæfnikorti nemenda á mentor. Mögulega verða teknar stuttar kannanir úr efninu yfir 
skólaárið en það verður þá auglýst í tíma. Einnig verður virkni og afköst í tímum skoðuð þegar verk nemenda verða metin.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur  - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til 
að skilja veruleikann

 Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. Umhyggju fyrir öðrum 
mönnum og öllu lífi.

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa.

 Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni. 

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

 Rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu. 

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

 Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks.

 Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf. 

 Gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra. 

 Gert grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu. 

 Séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og náttúrunni. 

 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú.

 Greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf.

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður.

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 
verndar. 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð. 

 Dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar.

 Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs. 
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 Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélög. 

 Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta. 

 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga. 

 Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta. 

 Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum.

 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

 Velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af, svo sem umhverfi, samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum.

 Greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum. 

 Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum helstu trúarbrögðum 
heims. 

 Borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum. 

 Gert grein fyrir hlutverki nokkurra helstu stofnana samfélagsins. 

 Sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis tilboð og auglýsingar hafa eigin neyslu og 
á samfélagið. 

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur  - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og 
öðrum

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og 
menningu.

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 

 Tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti. 

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

 Lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund. 

 Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan og uppbyggjandi hátt. 
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 Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til þeirra. 

 Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni. 

 Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og breytast. 

 Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun. 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess. 

SEL Samfélagsgreinar 6. bekkur  - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín 
við aðra

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

 Rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga. 

 Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda. 

 Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum. 

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

 Tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og 
átti sig á réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

 Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.

 Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins. 

 Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt.

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

 Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

 Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 
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KENNSLUSKIPULAG

 Lífið í Ásgarði, Gullnar töflur í grasi.

Í þessari bók heldur Iðunn Steindóttir áfram að endursegja Snorra-Eddu fyrir börn. Lýst er lífinu í Ásgarði, klækjum 
Loka og afkvæmum hans, viskubrunninum, smíði virkisveggjarins og ragnarrökum. 


