
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur:  5. bekkur 

Kennarar: Drífa Björk, Hekla, Hrafnhildur og Ósk 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
-tekið þátt í samræðum 

-metið ólíkar skoðanir á fordómalausan hátt 
-tjáð þekkingu sína og viðhorf  
-notað kort til að afla sér upplýsinga 

-gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 

Hugstormun um Ísland. Rætt um 
ferðalög nemenda, hvaða staði þau 
hafa séð og hvort þau eigi sér 
uppáhaldsstaði á Íslandi 
Ísland - Veröld til að njóta kynnt og 
afhent 
Kortabók afhent og kynnt. 
Nemendur teikna stórt Íslandskort 
sem verður hengt fram á gang. 
Nemendur velja sér einn stað á 
landinu sem þau kynna í lok annar 
(powerpoint eða munnlega eða 
eins og þau vilja) 
Kort og örnefni. 
Jörðin - innviðir og aldur. 

Íslandskort 
 
Nemendum kennt að nota 
kortabókina og orðalista 
aftast í bókinni. 
 
 

Virkni 50% 
Verkefni 50% 

 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
-tekið þátt í samræðum 

-metið ólíkar skoðanir á fordómalausan hátt 
-tjáð þekkingu sína og viðhorf  
-notað kort til að afla sér upplýsinga 

-gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 

Ísland - Veröld til að njóta  
Kort og örnefni. 
 
 

Jörðin - innviðir og aldur. 
 

Íslandskort 
Nemendum kennt að nota 
kortabókina og orðalista 
aftast í bókinni. 
Ítarefni: kortabók bls. 32 
(Framleiðsla á 
Norðurlöndum) 
  

 

Vika 3 

4. – 8. september 
-tekið þátt í samræðum 

-metið ólíkar skoðanir á fordómalausan hátt 
Ísland - Veröld til að njóta  ÍVTN. Bls. 4- 9 og vinnubók 

bls. 1.-5.  
 



 
 

-tjáð þekkingu sína og viðhorf  
-notað kort til að afla sér upplýsinga 

-gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 

Nemendur teikna stórt Íslandskort 
sem verður hengt fram á gang.  
Kort og örnefni. 
Jörðin - innviðir og aldur. 

ÍVTN. Bls. 10 -15  og 
vinnubók 6-8 

Vika 4 

11. – 15. september 
-tekið þátt í samræðum 

-metið ólíkar skoðanir á fordómalausan hátt 
-tjáð þekkingu sína og viðhorf  
-notað kort til að afla sér upplýsinga 

-gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 

Ísland - Veröld til að njóta  
Nemendur teikna stórt Íslandskort 
sem verður hengt fram á gang.  
Kort og örnefni. 
 
Jörðin - innviðir og aldur. 

  

Vika 5 

18.-22. september 
gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 
-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. 

Jarðsaga og rof. 
 
Breytingar á umhverfi . 
Náttúruvernd. 
Auðlindir. 
Rætt um auðlindir annarra landa, 
t.d. olíu, málma, búfé, nytjajurtir og 
fleira 

ÍVTN. Bls. 16 – 19.  
Vinnubók 10 (sp.3), 12. 
ÍVTN. Bls. 20 – 25.  
Vinnubók bls. 13-14. 
ÍVTN. Bls. 26 – 29. 

ÍVTN. Bls. 26 – 29. 

Vinnubók bls. 15. 

 

Vika 6 

25.  – 29. September 

25. sept. skipulagsdagur 

gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 
-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. 

Jarðsaga og rof. 
Breytingar á umhverfi. 
Náttúruvernd. 
Auðlindir. 
Rætt um auðlindir annarra landa, 
t.d. olíu, málma, búfé, nytjajurtir og 
fleira 

ÍVTN. Bls. 16 – 19.  
Vinnubók 10 (sp.3), 12. 
ÍVTN. Bls. 20 – 25.  
Vinnubók bls. 13-14. 
ÍVTN. Bls. 26 – 29. 

ÍVTN. Bls. 26 – 29. 

Vinnubók bls. 15. 

 

Vika 7 

2.  – 6. október 
gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 
-lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
-gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og 
umhverfis,  

Vesturland 
 
 

ÍVTN. Bls. 30-37.  

Vinnubók bls. 16-20. 

 

 



 
 

hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af 
mörkum til verndar. 

Vika 8 

9.  – 13. október 
gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 
-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. 

Vestfirðir 
 
 
 

ÍVTN. bls. 38 – 43 og 
vinnubók bls. 21 - 24. 
 

 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi    

Vika 10 

23.  – 27. október 
gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins. 
-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. 

Norðurland vestra. 
 

ÍVTN. bls. 44 - 49 og 
vinnubók bls. 25. - 29. 

 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

Norðurland eystra 
 
 
 
 
 
 

ÍVTN. bls. 50 - 57 og 
vinnubók bls. 30 - 33. 
 

 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 

Austurland 
 
 

ÍVTN. bls. 58 - 65 og 
vinnubók bls. 34 - 37. 
 

 



 
 

-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

 
 
 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

Suðurland 
 
 
 

ÍVTN. bls. 66 - 77 og 
vinnubók bls. 38 - 43. 

 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

Suðurnes og höfuðborgarsvæðið 
 
 
 
 
 

ÍVTN. bls. 78 - 83 og 
vinnubók bls. 44 - 49. 
 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

 Undirbúningur fyrir helgileik   

Vika 16 

4.  – 8. desember 

 Undirbúningur fyrir helgileik   



 
 

Vika 17 

11.  – 15. desember 

 Undirbúningur og flutningur á 
helgileik 

  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

 Vinna tengd jólum   

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

Hálendið 
Landshlutar 
Ferðalög 

ÍVTN. bls. 84 - 91 og 
vinnubók bls. 50 - 53. 
 

 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 
-læri að nýta sér og lesa kort. 
-öðlast þekkingu á landi sínu, atvinnuvegum 
landsmanna og lífi og starfi fólks til sjávar og 
sveita. 
-geri sér grein fyrir hvers vegna og hvernig landið 
byggðist. 

Kynningar   

 
 

 

 




