
Náms- og kennsluáætlun í samfélagsfræði (Evrópa) vor 2020 

Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum 
sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Í þessum 
söguramma viljum við að nemendur kynnist fjölbreytileika landa og þjóða í Evrópu og vinni saman við að 
afla sér fróðleiks. Velti fyrir sér ferðalagi í Evrópu þar sem nemendur sýna ábyrga hegðun og æfi sig í að 
vera gagnrýnir neytendur. 

 

Samfélagsfræði      

Vorönn Hæfniviðmið Námsþættir/viðfangsefni Námnefni/kennslugögn Leiðir Matsviðmið/námsmat 

 
1. Áfangi 

 
-Að nemendur geti  
notað kort til að afla 
sér upplýsinga 
-Að nemendur geti 
áttað sig á hvernig 
loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á búsetur 
og lífsskilyrði 
-Að nemendur geti 
gert sér grein fyrir 
notkun manna á 
auðlindum 
Að nemendur geti 
lýst náttúruferlum, 
sem hafa áhrif á land 
og gróður 
 
 
 

 
Lönd í Evrópu, 
höfuðborgir, fánar, 
loftslag og landslag 

 
Söguramminn Ferð til 
höfuðborga Evrópu 
Námsbókin Evrópa 
Kortabækur 
Alls konar ítarefni sem 
hentar 
Veraldarvefurinn 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. 
Alls konar 
hópavinna í 
misstórum 
hópum, 
munnlegar og 
leikrænar 
frásagnir, 
leikræn tjáning, 
unnið að 
veggmynd 

 
Tilbúið kort af Evrópu 
uppi á vegg. Nöfn á 
löndum og 
höfuðborgum merkt 
inn á kortið.  
Viðeigandi fánar á 
veggmynd 
 
 

      



2. Áfangi -Að nemendur geti 
sett  sér markmið og 
gert áætlanir 
-Að nemendur geti 
tekið þátt í 
lýðræðislegu 
samstarfi og 
samræðu 
 

Ferðaáætlun 
Skipulagning 
Lega landa og borga í 
Evrópu 

Söguramminn Ferð til 
höfuðborga Evrópu 
Námsbókin Evrópa 
Kortabækur 
Alls konar ítarefni sem 
hentar 
Veraldarvefurinn 
 

Unnið með 
söguaðferðinni. 
Hópavinna í 
misstórum 
hópum, 
munnleg skil og 
skrifleg 
ferðaáætlun 
 

Munnleg skil um 
ferðalanganna og 
skrifleg ferðaáætlun  
 
 
 

 
3. Áfangi 

 

 
-Að nemendur geti 
sýn sanngirni, 
sjálfstraust og 
virðingu í 
samskiptum og 
samvinnu við aðra 
-Að nemendur læri 
að setja sig í spor 
raunverulegra 
aðstæðna 
 

 
Kort af leiðinni 
Um staðina, land, borg 
og hvað skal skoða og 
gera  
Tungumál 
Eurovision 

 
Söguramminn Ferð til 
höfuðborga Evrópu 
Námsbókin Evrópa 
Kortabækur 
Alls konar ítarefni sem 
hentar 
Veraldarvefurinn 
 
 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. 
Hópavinna í 
misstórum 
hópum, 
munnleg skil á 
heimasíðu 

 
Upplýsingar um 
höfuðborgir Evrópu og 
aðra markverða staði.  

 
4. Áfangi 

 
-Að nemendur geri 
sér grein fyrir 
mismunandi 
menningu þjóða, 
tungumálum, siðum, 
mat og 
trúarbrögðum. 
 
 
 
 
 

 
Sögur eða frásagnir um 
uppákomur á 
ferðalaginu. 
Hafa skal í huga 
mismunandi menningu 
þjóða, 
tungumál, siði, mat og 
trúarbrögð  

 
Söguramminn Ferð til 
höfuðborga Evrópu 
Námsbókin Evrópa 
Kortabækur 
Alls konar ítarefni sem 
hentar 
Veraldarvefurinn 
 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. 
Hópavinna í 
misstórum 
hópum, 
munnleg og 
skrifleg skil 
 

 
Munnleg  
Skrifleg skil 
Almennur skilningur á 
að sinn er siður í landi 
hverju 
 



 
5. Áfangi 

 
-Að nemendur hafi 
yfirsýn yfir verkefnið 
og geti miðlað því til 
annarra 
 

 
Kynning á því sem þau 
hafa lært 

 
Öll gögn sem 
nemendur hafa til að 
byggja kynninguna á 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. 
Hópavinna í 
misstórum 
hópum, 
munnleg skil 
 

 
Foreldrakynning 
 

 
6. Áfangi 

 
-Að nemendur hafi 
grunnþekkingu á 
löndum Evrópu 
-Að nemendur skilji 
hugtökin ríki, land, 
þjóð og  landamæri 

 
Aðalatriði dregin út úr 
námsefninu og skrifuð 
skipulega í vinnubók á 
meðan á verkefninu 
stendur 
 
Lönd, höfuðborgir, fánar, 
höf, landslag, gróðurfar, 
loftslag, menning, 
atvinnuvegir, tungumál, 
fólksfjöldi og trúarbrögð 

 
Námsbókin Evrópa og 
vinnubók 
 
 
 
 
Gátlisti fyrir próf 
 

 
Lesið í 
námsbókinni  
 
 
 
Farið yfir öll 
gögn frá 
verkefninu og 
gátlistann og 
námsbókin 
Evrópa 
 

 
Þekking á aðalatriðum 
sem voru skrifuð niður 
 
 
 
Próf miðað við gátlista 
og allt sem þið hafið 
fjallað um  
 

Við vinnu þessarar námsáætlunar hefur verið tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 

Ingunn Jónsdóttir, Sigrún Eyþórsdóttir og Valdís Arnarsdóttir 

 


