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Kennsluáætlun  

 
Samfélagsfræði – haust 2020 

5. bekkur 

Kennarar: Berglind Magdalena Valdimarsdóttir 

    Ólöf María 

    Þórdís Eva Sigurðardóttir 

 

Samfélagsgreinar 

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. Unnið verður eftir bókinni Ísland – veröld til að 

njóta. Fjallað er um mótun Íslands og sérkenni. Farið er í ímyndað ferðalag um landið og fjallað um áhugaverða staði og 

reynt að upplifa stemmingu t.d. við fuglabjarg, í flúðasiglingu, fuglaskoðun o.fl. Sérkenni hvers landshluta eru skoðuð svo 

sem landslag, þjóðgarðar og sögustaðir. Lögð áhersla á kortalestur og upplýsingaöflun úr bókum og af netinu. 

 

Leiðsagnarmat 

• Leiðsagnarmat er námsmat skipulagt sem hluti af námi hvers og eins.  
 

• Leiðsagnarmat er mat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt skólaárið með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. Matið nýtist þannig bæði kennurum og nemendum allt 
námsárið. 

 

• Kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að bæta og ígrunda eigin kennslu, kennsluaðferðir, matsaðferðir, 
skráningu og upplýsingagjöf.  

 

• Fyrir nemandann felur matið í sér sjálfsskoðun. Hann fær leiðir til þess að velta fyrir sér eigin námi, taki þátt í 
gagnkvæmri endurgjöf með kennara sínum og gera áætlanir um frekara nám út frá eigin forsendum.  

 

• Markmið með leiðsagnarmati er að efla námsvitund nemenda og þar með ábyrgð þeirra og sjálfstæði. 

 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og verða sem mest á spænsku í kennslustofunni  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum - sein skil sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem 
viðmið koma skýrt fram 

Ritstuldur  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda  

 

 

Í töfluna hér fyrir neðan er auðvelt að bæta línum eða setja saman.  Við (Jensey, Guðlaug o.fl.)getum 

aðstoðað ef á þarf að halda.   

 

http://www.infomentor.is/
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Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24. ágúst – 

28. ágúst 

Skipting landshluta 
 

  

 

31. ágúst. –  

4. sept. 

Vesturland  
Verkefnabók bls. 16-20 

  

  

7. sept. –  

11. sept. 

  Vestfirðir 
Verkefnabók bls. 21-24  

Kortaverkefni 
Hugarkort 

 -Notað kortabækur og Íslandskort 

 

-Lýst landslagi og gróðurfari hvers 

landshluta.  

14. sept. – 

18. sept. Norðurland vestra 
Verkefnabók bls. 25-29   

 Aflað sér upplýsinga í bókum og nýtt 

í verkefnavinnu.  

 

  

21. sept. – 

25. sept. 

Norðurland vestra    

28. sept. –  

2. okt. 

Norðurland eystra 
Verkefnabók bls. 30-33 

 

   

5. okt.-  

9. okt. 

Norðurland eystra  
Verkefnabók bls. 30-33 

 

 

   

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

12. okt.-  

16. okt. 

Austurland  

Verkefnabók bls. 34-37 
 

   

19. okt.-  

23. okt. 

 þemaverkefnið: Ísland - 

hópaskipt  

   

26. okt.-  

30. okt. 

Suðurland  

Verkefnabók bls. 38-43 
 

   

2. nóv.-  

6. nóv. 

Höfuðborgarsvæðið  
Verkefnabók bls. 47-49 

 Aflað sér upplýsinga í bókum og nýtt 

í verkefnavinnu.  

 

Notað kortabækur og Íslandskort 

 

Lýst landslagi og gróðurfari hvers 

landshluta.  

9. nóv.-  

13. nóv. 

Höfuðborgarsvæðið 
 

Kortaverkefni: Árbæjarhverfi   

 

16. nóv.-  

20. nóv. 

Hálendið  

Verkefnabók bls. 50-53 
 

   

23. nóv.-  

27. nóv. 

 Landsfjórðungar Þemaverkefni: Ferðalangar   

30. nóv.-  

4. des. 

 Landsfjórðungar Þemaverkefni: Ferðalangar   

7. des.-  

11. des. 

 Landsfjórðungar Þemaverkefni: Ferðalangar 

 

. 
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Verkefnavinna annarinnar 

skoðuð hjá nemendum. 

14. des.-  

18. des. 

 Þemaverkefni: Ferðalangar 

 

kynning 

Í lok bókar: 

Þekkt helstu ferðamannastaði og 

sérstöðu þeirra.  

 

Sagt frá helstu atvinnugreinum 

þjóðarinnar.  

 

Þekkt á Íslandskorti nöfn og legu 

landsfjórðunganna, stærstu 

þéttbýlisstaði, helstu ár, jökla, firði, 

flóa, fjöll og hálendi.  

 

Þekkt þjóðgarða og friðlýst svæði. 

Lýst og sagt frá landsháttum, 

menningu, tungumáli, náttúrfari, 

siðum, lífskjörum og atvinnuháttum 

Íslendinga.  

 

 

 

 


