
Samfélagsfræði, Ísland - veröld til að njóta, 
5. og 6. bekkur.  

 
Markmið:  

- 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.  

- Samfélagsgreinar eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers 
samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, 
lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir 
farsælt líf.  

- Unnið er með söguaðferðinni og er unnið eftir 
sögurammanum Ísland – veröld til að njóta.  

- Fjallað er um mótun Íslands og sérkenni.  
- Lögð áhersla á kortalestur og upplýsingaöflun úr bókum og 

af netinu. 
Vinnuskema: 
 

Vikur 
 
28. ág - 4. sept 
4. - 11. sept 
11. - 18. sept 
18. - 25. sept 
25. sept - 2. okt 
2. - 9. okt 5. íþróttadagur 

9. - 16. okt 
16. - 23. okt 
23. - 30. okt 26.starfsd og 27. h.frí 

30. okt - 6. nóv  30. h.frí 

Lesbók bls 
 
4 - 10 
10 - 16 
16 - 21  
21 - 24  
24 - 30 
30 - 38 
38 - 44 
44 - 50 
Klára það sem ekki er búið 
50 - 58 

Vinnubók bls 
 
1,2,3,4,5 
6,7,8 
9, 10, 11, 12 
13 
14, 15 
16,17,18,19,20 (sl10og13) 
21,22,23 
25,26,27,28 
Sama og hjá lesbók 
30,31,32,33 (sl 13) 



6. - 13. nóv 
13. - 20. nóv 
20. - 27. nóv 
27. nóv - 4. des 
4. - 11. des  4. starfsdagur 

11. - 18. des 
 
Jólafrí 

58 - 66 
66 - 78 
Klára það sem ekki er búið 
78 - 84 
84 - 92 
Fínpússa og skila verkefni 
um valinn stað.  

34,35,36,37 (sl 12) 
38,39,40,41,42 
Sama og hjá lesbók 
44,45,46,47,48,49 
50,51, 52, (sl 5) 
Klára bókina, skila og skila 
verkefni um valinn stað.  

 
Nemendur lesa heima í lesbókinni, síðan er farið yfir texta bókarinnar í tímum.  
Vinnubókin unnin í samvinnu í skólanum.  
 
Námsmat: Vinnubók, verkefni um sjálfvalinn stað , vinna í tímum  
 
 
 
 
 


