
7.bekkur Samfélagsfræði – Haust 2020 

Sögueyjan 2 
Dagsetning: Markmið: Viðfangsefni Verkefni Nem. Námsmat 

24.-28. ágúst - Að nemandi átti sig á að 
miðöldum lýkur og nýöld hefst 
í Evrópusögu um 1500;  að 
miðöldum lýkur og nýöld hefst 
í Íslandssögu um 1550; 

Heimildir og 
Inngangur bls 5-8 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni sett í 
vinnubók 

31.-4. sept  Að nemandi átti sig á  
• ástæðunum fyrir siðaskiptum 
í Evrópu;  
• hvernig siðaskiptin gengu 
fyrir sig á Íslandi; 
 • helstu einkennum 
rétttrúnaðarins; 
 • helstu staðreyndum 
varðandi galdrafárið. 

Siðaskiptin 
bls. 9-17 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni sett í 
vinnubók 

7.-11. sept  Siðaskiptin 
bls. 9-17 

Vettvangsferð Verkefni sett í 
vinnubók 

14.-18. sept  Tímalína 
Siðaskiptin 

Vinna tímalínu Verkefni sett í 
vinnubók 

21.-25. sept Að nemandi átti sig á  
• að konungsvaldið styrktist á 
fyrstu öldum nýaldar;  
• að Danakonungur kom á 
einokunarverslun á Íslandi;  
• að einungis þegnar 
Danakonungs gátu sótt um 
verslunarleyfi;  
• að Danmörk var einveldi um 
tíma;  
• að helstu völd landsins voru 
áfram í höndum íslenskra 
stórbænda 

Konungsvaldið 
styrkist 
bls. 19-23 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni sett í 
vinnubók 

28.-2. okt  Konungsvaldið 
styrkist 
bls. 19-23 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni sett í 
vinnubók 

5.-9. okt Að nemandi átti sig á  
• að með siðaskiptunum lagði 
kirkjan aukna áherslu á útgáfu 
trúarrita; 
 • að húmanisminn leiddi til 
þess að Íslendingar hófu 
sagnaritun á ný;  
• að íslensk miðaldahandrit 
vöktu áhuga fræðimanna og að 
þau voru send úr landi til 
varðveislu og rannsókna;  

Menning og 
menntun 
bls. 29-36 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni 
sett í vinnubók 



• að kirkja og ríkisvald gerðu 
auknar kröfur til menntunar;  
• helstu einkennum 
upplýsingarinnar. 

12.-16. okt  Menning og 
menntun 
bls. 29-36 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni 
sett í vinnubók 

19.-23. okt 
VETRARLEYFI 

Að nemandi átti sig á  
• helstu einkennum íslenska 
sveitasamfélagsins;  
• þeim mikla mun sem var á 
félagslegri og efnahagslegri 
stöðu landsmanna;  
• að stjórn landsins var að 
verulegu leyti í höndum 
íslenskra bændahöfðingja;  
• að þeir sem ekki voru 
bændur nutu lítilla réttinda 
enda ríkti ekki atvinnufrelsi í 
landinu;  
• að margvíslegar hörmungar 
höfðu oft mikil áhrif á líf 
þjóðarinnar enda féllu oft 
þúsundir manna af þeirra 
völdum; 

Bændasamfélagið 
39-46 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni 
sett í vinnubók 

 

Öld Guðríðar Símonardóttur – Efni frá kennara 
26.-30. okt • Geti sett sig í spor annarra og 

skoðað sjálfan sig í sögulegu 
samhengi. 

Öld Guðríðar. 
Stúlkan úr Eyjum. 

Lífið á 17.öld/ 
Þjóðhöfðingi 12 
ára. 

Hvernig er að 
vera 
þjóðhöfðingi 12 
ára – Dagur í lífi 
12 ára á 17.öld 

2.-6. nóv • Skilji hvað Tyrkjaránið var, 
hverjar voru orsakir þess og 
afleiðingar. 

Öld Guðríðar 
Skip við 
sjónarrönd. 

Fréttaverkefni Fréttaverkefni 
um Tyrkjaránið 

9.-13. nóv • Geti rætt og borið saman 
ólíka menningarheima. Geri 
sér grein fyrir hvað er 
sameiginlegt og hvað sérstætt. 

Öld Guðríðar 
Álsír 

Ísland-Alsír. Ven kort, berum 
saman Alsír og 
Ísland.  

16.-20. nóv  • Rætt og borið saman ólík 
trúar og lífsviðhorf og gert sér 
grein fyrir hvað er sameiginlegt 
og hvað sérstætt. 
• sett sig í spor fólks með 
ólíkan bakgrunn á völdum 
stöðum og tímum. 

Öld Guðríðar 
Islam og Bréfið. 
 
Berum saman 
grannkonur. Anna 
og Guðríður.  

rætt og borið 
saman ólík trúar 
og lífsviðhorf og 
gert sér grein 
fyrir hvað er 
sameiginlegt og 
hvað sérstætt. 
Bréfið - Islam 

Skrifum endi á 
bréfið.   

23.-27. nóv • rökrætt um ólík málefni af 
samfélagslegum og 
siðferðilegum toga. 

Öld Guðríðar. 
Höfuðborg 

 
Siðaskiptin 

 
Umræður 



Íslands. 
Hallgrímur 

30.-4. des • nefnt dæmi um gildi 
jafnréttis og mannréttinda í 
samfélaginu 
•  

Öld Guðríðar. 
Árin á Íslandi 
 

Skoðum ljóð og 
kvæði Hallgríms 

 
Nemendur búa 
til sitt eigið ljóð 
 

7.-11. des • velt fyrir sér ýmsum þáttum 
sem sagan hefur mótast af, svo 
sem umhverfi, 
samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum. 
• metið heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun um 
sögu og samtíð. 

Öld Guðríðar 
Dauðans óvissi 
tími 

 
Merkjum inná 
kortið okkar.  
 
Drögum saman 
lífið á 17. öld. 
 
 

 
Umræður.  
 
Myndskreytingar 

 

 

7.bekkur Samfélagsfræði – Vor 2021 

Evrópa 
Námsmat Markmið: Viðfangsefni Verkefni Nem. 

4.-8. jan •kunni að lesa og túlka kort og loftmyndir 
• geti notað kortabækur og kort 
• þekki höfuðáttirnar fjórar og milliáttir og 
hvernig þær tengjast skiptingu hrings  

Landakort bls 4-5 
 

Skoðum 
kortabækur. 
Merkjum inná 
kort.  
Áttirnar 

11.-15. jan • þekki landslag í Evrópu og hvernig það hefur 
myndast og mótast  
• geri sér grein fyrir mismunandi einkennum 
svæða, bæði í landslagi og búsetu  
• þekki loftslags-, gróðurbelti og einkennandi 
gróður eftir svæðum í Evrópu og áhrifum vinda 
og hafstrauma þar á  
• átti sig á þéttbýlum og strjálbýlum svæðum 
Evrópu  
• átti sig á hvernig ýmsir náttúruþættir hafa 
áhrif á búsetumynstur og hvernig menn móta 
umhverfi sitt  

Landslag 
Bls 10-11 
Loftslag og gróður  
bls. 10-11 
Búseta, maður og 
náttúra. 
bls. 12-13 

Verkefni í 
vinnubók 

18.-22. jan • þekki helstu atvinnuhætti og hvað ræður 
staðarvali  
• þekki helstu náttúruauðlindir og orkugjafa sem 
nýttir eru í Evrópu, hvar þessa þætti er að finna 
og hvernig þeir hafa myndast 

Atvinnuhættir 
bls. 13-18  
Auðlindir og orka 
bls 19-20 

Verkefni í 
vinnubók 

25.-29. jan • átti sig á mikilvægi náttúruverndar og 
samvinnu landa á sviði umhverfismála  
• þekki helstu samgöngutæki og hvernig þau 
hafa mótað einstaka hluta Evrópu  

 
Hugað að 
umhverfinu 
bls. 21-23 
Samgöngur 

Verkefni í 
vinnubók 



• átti sig á ólíkum þjóðum, tungumálum og 
trúarbrögðum í Evrópu  
• þjálfist í að sækja landfræðilegar upplýsingar 
um einstök lönd í ólík gagnasöfn; bækur, 
dagblöð, Netið, tölfræðigögn, kort eða með 
viðtölum 

bls 24-25 
Margar ólíkar þjóðir 
bls 26-27 

1. feb-
5.mars 

•þekki á Evrópukorti nöfn og legu landa  
• þekki helstu örnefni; stærstu borgir, ár, vötn, 
eyjar, skaga, höf og fjallgarða  
• átti sig á landslagi og náttúrufari og hvernig 
það hefur mótast  
• geri sér grein fyrir samskiptum og samvinnu á 
milli ríkja  
• þekki ólík menningarsvæði  
• þekki til helstu náttúruauðlinda og orkugjafa  
• þekki til helstu atvinnuvega og 
búsetumynsturs  
• átti sig á samgöngum í Vestur-Evrópu 
• geti útskýrt af hverju fólk ferðast og flytur á 
milli landa  
• geti aflað sér upplýsinga um einstök lönd og 
landsvæði eftir mismunandi leiðum, í t.d. 
bókum, dagblöðum, á Netinu, úr 
tölfræðigögnum, kortum eða með viðtölum 

Vestur-Evrópa  
-Bretlandseyjar 
-Frakkland 
-Þýskaland 
-Heimstyrjaldir 

Veggspjald, 
Viðtal, 
Ferðasögur, 
Bæklingar 

8.-26. mars •þekki á Evrópukorti nöfn og legu landa  
• þekki helstu örnefni; stærstu borgir, ár, vötn, 
eyjar, skaga, höf og fjallgarða  
• átti sig á landslagi og náttúrufari og hvernig 
það hefur mótast  
• geri sér grein fyrir samskiptum og samvinnu á 
milli ríkja  
• þekki ólík menningarsvæði  
• þekki til helstu náttúruauðlinda og orkugjafa  
• þekki til helstu atvinnuvega og 
búsetumynsturs  
• átti sig á samgöngum í Austur-Evrópu 
• geti útskýrt af hverju fólk ferðast og flytur á 
milli landa  
• geti aflað sér upplýsinga um einstök lönd og 
landsvæði eftir mismunandi leiðum, í t.d. 
bókum, dagblöðum, á Netinu, úr 
tölfræðigögnum, kortum eða með viðtölum 

Austur-Evrópa 
-Pólland 
-Eystrasaltsríkin 
-Rússland 

Veggspjald, 
Viðtal, 
Ferðasögur, 
Bæklingar 

29.-2. apríl Páskafrí   

5. apríl-
7.maí 

þekki á Evrópukorti nöfn og legu landa  
• þekki helstu örnefni; stærstu borgir, ár, vötn, 
eyjar, skaga, höf og fjallgarða  
• átti sig á landslagi og náttúrufari og hvernig 
það hefur mótast  
• geri sér grein fyrir samskiptum og samvinnu á 
milli ríkja  

Suður Evrópa 
-Spánn 
-Ítalía 
-Grikkland 
-Albanía 
-Króatía 
 

Veggspjald, 
Viðtal, 
Ferðasögur, 
Bæklingar 



• þekki ólík menningarsvæði  
• þekki til helstu náttúruauðlinda og orkugjafa  
• þekki til helstu atvinnuvega og 
búsetumynsturs  
• átti sig á samgöngum í Suður-Evrópu 
• geti útskýrt af hverju fólk ferðast og flytur á 
milli landa  
• geti aflað sér upplýsinga um einstök lönd og 
landsvæði eftir mismunandi leiðum, í t.d. 
bókum, dagblöðum, á Netinu, úr 
tölfræðigögnum, kortum eða með viðtölum. 

10.-14. maí • viti hvað Evrópusambandið er og helstu 
stofnanir þess  
• viti hvað felst í fjórfrelsinu 
• þekki helstu samtök, stofnanir og samninga 
sem Evrópuríki eiga aðild að  
• átti sig á nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á 
ýmsum sviðum  
• viti hvað felst í mannréttindum 

Samvinna í Evrópu Eurovision 
verkefni 

17.-21. maí Markmið síðustu vikna undir Lokaverkefni  

24.-28. maí Markmið síðustu vikna undir Lokaverkefni Kynning 

 


