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Námsgrein:   Samfélagsgreinar, námsáætlun  5. bekkur:    Kennarar:  María S. Jóhönnudóttir og Þórunn Stefánsdóttir 

Tímabil Hæfniviðmið Námsefni Leiðir/viðfangsefni Námsmat 

22.08-

26.08 

- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 
Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Hér búum við. 
Lesbók, bls. 5-11  
Vinnubók. Bls. 3-9 

   

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 
Lesbók lesin og nemendur vinna í 
vinnubók.  

Leiðsagnarnám 

símat 

29.08-02.09 - Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Hér búum við. 
Lesbók, bls. 12-19 

Vinnubók, bls. 10-15 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

Lesbók lesin og nemendur vinna í 

vinnubók. 

Nemendum er svo skipt upp í pör þar 

sem þeir vinna verkefni með landakort.  

Leiðsagnarnám 

Símat 

Verkefni um 

landakort. 
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05.09-09.09 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Hér búum við. 
Lesbók, bls. 20-27 
Vinnubók, 14-18?? 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Lesbók lesin og nemendur vinna í 

vinnubók. 

Nemendur læra um eldföll og þurfa að 

nota Ipada til að finna upplýsingar um 

það eldfjall sem þeir fá. Síðan fá þeir blað 

sem þeir teikna eldfjallið og skrifa fimm 

staðreyndir um það. Þeir hafa 

fyrirmyndaverkefni hjá sér til 

viðmiðunar.  

Að auki munu þeir ræða við kennara um 

árangursviðmiðin og velja þau í með 

kennara sem setur þau upp á töflu. 

Leiðsagnarnám 

Símat 

Eldfjallaverkefni 

metið. 

12.09-16.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Hér búum við. 
Lesbók 20-27 

Vinnubók: 14-18 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur lesa lesbók og vinna í 

vinnubók. 

Leiðsagnarnám 

símat 

19.09-23.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 

Hér búum við. 
Lesbók 28-37 

Innlögn, Leiðsagnarnám 
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- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Vinnubók: 19-26 Hugtök útskýrð  

 

Nemendur lesa lesbók og vinna í 

vinnubók 

símat 

26.09-30.09 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Hér búum við. 
Lesbók 38-43- 

Vinnubók: 27-30 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur lesa lesbók og vinna í 

vinnubók 

Leiðsagnarnám 

símat 

03.10-07.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 

Hér búum við:  
Lb. Bls. 44-45 
Vb. Bls. 31 
 

Nemendur hefja vinnu í 
landshlutunum, 
Lb. 32-35 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur lesa lesbók og vinna í 

vinnubók 

 

Leiðsagnarnám 

símat 
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- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Vb. 46-49 Landshlutaverkefnið hefst, nemendur 

byrja á að kynna sér hvernig landið er 

skipt upp í landsfjórðunga 

10.10-14.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

Samvinnuverkefni í 
landshlutunum hefst: 
hópavinna, 3-4 í hóp, 3 tímar 
í hópavinnu, 1 tími í bókinni 
og 1 tími í lífsleikni. 
 
Lífsleikni; vinna með 
tilfinningar, verkefni. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Hópavinna hefst í þessari viku, 

nemendum er skipt upp í hópa 

 

Leiðsagnarnám 

símat 

17.10-21.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Samvinnuverkefni í 
landshlutunum hefst: 
hópavinna, 3-4 í hóp, 3 tímar 
í hópavinnu, 1 tími í bókinni 
og 1 tími í lífsleikni. 
 
Lb. 50-53 
Vb: 37-41 

Lífsleikni; Stattu með þér, 
verkefni um ofbeldi. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur vinna í samvinnuverkefninu 

 

Nemendur horfa á stuttmyndina, Stattu 

með þér, og vinna verkefni um ofbeldi. 

Leiðsagnarnám 

símat 
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Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

24.10-28.10 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

Nemandi getur rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra. 

 
 

Samvinnuverkefni í 
landshlutunum hefst: 
hópavinna, 3-4 í hóp, 3 tímar 
í hópavinnu, 1 tími í bókinni 
og 1 tími í lífsleikni. 
 
Lb. 54-57 
Vb. 42-46 
 

Lífsleikni; Stattu með þér, 
verkefni um ofbeldi. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur vinna í samvinnuverkefninu 

 

Nemendur horfa á stuttmyndina, Stattu 

með þér, og vinna verkefni um ofbeldi. 

Leiðsagnarnám 

símat 

31.10-04.11 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 

Samvinnuverkefni í 
landshlutunum hefst: 
hópavinna, 3-4 í hóp, 3 tímar 
í hópavinnu, 1 tími í bókinni 
og 1 tími í lífsleikni. 
 
Lb. 54-57 
Vb. 42-46 
 

Lífsleikni; Stattu með þér, 
verkefni um ofbeldi. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur vinna í samvinnuverkefninu 

 

Nemendur horfa á stuttmyndina, Stattu 

með þér, og vinna verkefni um ofbeldi. 

Leiðsagnarnám 

símat 
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- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

07.11-11.11 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 

Samvinnuverkefni í 
landshlutunum hefst: 
hópavinna, 3-4 í hóp, 3 tímar 
í hópavinnu, 1 tími í bókinni 
og 1 tími í lífsleikni. 
 
Lb. 58-65 
Vb. 52-56 
Nemendur klára verkefnið 
 
 

Lífsleikni; Einelti. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur vinna í samvinnuverkefninu 

 

Nemendur fá fræðslu um einelti og vinna 

verkefni 

Leiðsagnarnám 

símat 
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- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

14.11-18.11 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 

Hindúismi, nemendur læra 
valin atriði úr 
trúarbrögðunum,  
 
Hér búum við, nemendur 
klára bók. 
 
Lífsleikni: góðar og slæmar 
fyrirmyndir 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur kynna sér valin atriði úr 

hindúsima, og svara spurningum. 

 

Nemendur kynnast hvað eru góðar og 

slæmar fyrirmyndir og vinna síðan 

verkefni tengt þeim. 

Leiðsagnarnám 

símat 
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- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

21.11-25.11 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

Hindúismi, nemendur læra 
valin atriði úr 
trúarbrögðunum,  
 
 

Lífsleikni: góðar og 
slæmar fyrirmyndir 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur kynna sér valin atriði úr 

hindúsima, og svara spurningum. 

 

Nemendur kynnast hvað eru góðar og 

slæmar fyrirmyndir og vinna síðan 

verkefni tengt þeim. 

Leiðsagnarnám 

símat 
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28.11-02.12 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

Hindúismi, nemendur læra 
valin atriði úr 
trúarbrögðunum,  
 
Hér búum við, nemendur 
klára bók. 
 

Lífsleikni: góðar og 
slæmar fyrirmyndir 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Nemendur kynna sér valin atriði úr 

hindúsima, og svara spurningum. 

 

Nemendur kynnast hvað eru góðar og 

slæmar fyrirmyndir og vinna síðan 

verkefni tengt þeim. 

Leiðsagnarnám 

símat 

05.12-09.12 
- Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf. 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 

Hindúismi, nemendur læra 
valin atriði úr 
trúarbrögðunum,  
 

Jólahefðir. 

Innlögn, 

Hugtök útskýrð  

 

Leiðsagnarnám 

símat 
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- Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
- Nemandi get notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
- nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum.  

Nemendur kynna sér valin atriði úr 

hindúsima, og svara spurningum. 

 

Nemendur kynnast íslenskum 

jólahefðum og vinna verkefni tengt 

þeim. 

12.12-16.12 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 

  Leiðsagnarnám 

símat 
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- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 

sameiginlegar leikreglur með öðrum. 

 
- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum 
- Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
- Geti gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum 
hindúisma.  
- Nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
- Nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti 
- Nemandi sýnir sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með öðrum. 

  Leiðsagnarnám 

símat 

 
Jólaball og jólafrí    

02.01-06.01 
-Nemandi getur skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði 
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Nemandi geti dregið upp mynd af 
afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar 
sögu, nálægrar eða fjarlægrar.  
Nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
Nemandi geti9 tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti, einn, sér og í 
samstarfi við aðra.  
 Nemandi gerir sér grein fyrir margbreytileika 
fjölskyldna og margvíslegum hlutverkefnum 
innan þeirra. 
- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar 
leikreglur með öðrum. 

09.01-20.01 
-Nemandi getur skýrt tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði 
Nemandi geti dregið upp mynd af 
afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar 
sögu, nálægrar eða fjarlægrar.  
Nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 
Nemandi geti9 tjáð þekkingu sína og viðhorf 
með fjölbreyttum hætti, einn, sér og í 
samstarfi við aðra.  
 Nemandi gerir sér grein fyrir margbreytileika 
fjölskyldna og margvíslegum hlutverkefnum 
innan þeirra. 
- Nemandi getur rætt reglur í samskiptum 
fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar 
leikreglur með öðrum. 
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23.01-27.01 
    

 


