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Félagsfræði. 5. bekkur  

Á vorönn munum við fjalla um félagsfræðilegt innsæi og helstu brautryðjendur 

félagsfræðinnar, sögu hennar og sérkenni sem vísindagreinar.  Fjallað verður um 

samvirkni-, átaka- og samskiptakenningar.  Einnig munum við fjalla um stjórnmál og 

hugtök eins og vald, ríki, lýðræði, kosningakerfi, flokkakerfi og fjölmiðla.  Þá verður 

fjallað um frelsi og jafnrétti, mannréttindi og stjórnarskrá, umhverfisvandann og skiptingu 

lífsgæða.  Einnig verður sjónum beint að alþjóðasamfélaginu með áherslu á stöðu 

þróunarlanda. Fjallað verður um helstu kenningar um þróun og þróunarsamvinnu og 

skoðaðar verða ólíkar hugmyndir um orsakir fátæktar í þriðja heiminum. Kenndar eru 

fimm kennslustundir á viku og fer kennsla fram með fyrirlestrum, umræðum, og 

verkefnavinnu. 

Námsmarkmið. 

    Nemendur: 

• þjálfist í að fylgjast með og taka þátt í umræðu um samfélagið 

• fái innsýn í veruleika þeirra sem búa við fátækt og skort á tækifærum 

• auki þekkingu sína á íslensku samfélagi og samfélagi þjóða 

• æfist í afla sér félagslegra upplýsinga og vinna skipulega úr þeim 

• efli með sér gagnrýna hugsun, skilning og virðingu. 

• Þekki og kunni að nota helstu hugtök félagsfræðinnar. 

 

Námsefni: 

• Félagsleg vandamál á Íslandi. Bára Bryndís Sigmarsdóttir. 2015. Ljósrit. 

• Kaflar 2,3,5 fyrir áramót, kaflar 1 og 6 eftir áramót . Björn Bergsson, Nína Rós 

Ísberg og Stefán Karlsson. 2015. Kemur félagsfræðin mér við? Iðnú. 

• Verkefni unnin úr völdum kvikmyndum. 

• Efni af veraldarvefnum sem nemendur vinna úr í kennslustundum. 

• Glósur kennara á námskerfi. 

 

Námseinkunn: 

 

Upprifjunarpróf Kaflapróf í október og febrúar 
 

30 

Ritgerð á haustönn 
Efni að eigin vali í samráði við 

kennara.   

 

20 

Verkefni á vorönn 

 

Fyrirlestur að eigin vali. 

Nánari upplýsingar síðar 

 

 

 

20 
 

Vetrarástundun 
Mæting og virkni í tímum og 

 verkefnaskil. 

 

30 

Gróf vinnuáætlun vorannar  
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Vika Efni       

1   Kafli 5 Fjölskyldan 

2   Kafli 5 Fjölskylda 

3   Kafli 5 Fjölskyldan 

4 Kafli 6 Stjórnmál 

5 Kafli 6 Stjórnmál 

6 Kafli 6 Stjórnmál (vorhlé) 

7. Kafli 6 Stjórnmál   

8 Kafli 6 

9 Flutningur á fyrirlestrum 

10 Stjórnmálaflokkar 

11 Stjórnmálaflokkar 

12     Kafli 7 

13 Kafli 7 

14  Upprifjun og undirbúningur fyrir próf 

15     Upprifjun og undirbúningur fyrir próf 

Með fyrirvara um breytingar.   

 

Ef færi gefst á og tækifæri myndast munum við einnig grípa og fjalla um málefni 

samfélagsins sem koma upp.  Nemendur eru hvattir til að koma með ábendingar 

um málefni sem eru áhugaverð, geta verið fréttir, viðburðir og annað, öll slík vinna  

og þátttaka fer inn í vinnueinkunn. 
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