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Námsgrein:5. bekkur - Samfélagsfræði og lífsleikni 

 

Vikustundir: 6 Kennari:Magnþóra Samstarfsfólk: Herdís Ragnhildur Einarsdóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst-
september 

Saga 

Í Rómaveldi 

Nemandi á að: 

• hafa gert sér nokkra mynd af Róma-

veldi, umfangi þess, kennileitum og  

borgarlífi. 

• gera sér grein fyrir uppruna og út-

breiðslu kristni í Rómaveldi og hvernig 

hún barst norður á bóginn. 

Víkingar í norðri 

Nemandi á að: 

• þekkja helstu drætti í fornsögu nor-

rænna þjóða 

• þekkja ýmsa þætti víkingatímans 

Frá landnámi til kristni 

Nemandi á að: 

Saga 

• Sögurammi 

• Vinnubækur 

• Einstaklings-

vinna 

• Hópavinna 

• Paravinna 

• Myndsköpun 

• Leikræn 

tjáning 

Lífsleikni 

• Innlögn 

• Umræður 

• Paravinna 

• Hópvinna 

 

 

Saga 

• Frá Róm til Þingvalla  

Í Rómaveldi, bls. 4-25. 

Ýmis verkefni unnin. 

• Ítarefni víðs vegar að 

Lífsleikni 

• Eineltishringurinn 

• Uppeldi til ábyrgðar 

• Ítarefni víðs vegar að 

 

 

• Leiðsagnarmat og símat fer 
fram allt skólaárið samofið 
námi og kennslu.  

• Nemendur vinna stór og smá 
einstaklings- og hópverkefni 
sem öll eru hluti af lokamati.  

• Námsmat er fært inn á 
hæfnikort. 

 

 

Október Saga 
Frá Róm til Þingvalla  
Frá Rómverjum til riddara, bls. 26-
41 

Lífsleikni 

• Eineltishringurinn 

• Uppeldi til ábyrgðar 

• Ítarefni víðs vegar að 
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Nóvember • kunna sögur af landnámi Íslands 

• hafa nokkra þekkingu á gæðum  

lands við landnám, enn fremur trú og  

siðum, atvinnuháttum og stjórnskipan 

fyrstu aldir Íslandsbyggðar. 

• vita hvernig kristni festi rætur á Ís-

landi. 

Lífsleikni 

Nemandi: 

• Geti tekið þátt í lýðræðislegu sam-

starfi og samræðu 

• Geti sýnt sanngirni og virðingu í sam-

skiptum 

• Geti rætt reglur um samskipti og tekið 

þátt í að setja leikreglur 

• Geti gert sér grein fyrir margbreyti-

leika fjölskyldna og fjölbreyttum hlut-

verkum innan þeirra 

• Beri virðingu fyrir mismunandi lífsvið-

horfum og lífsháttum 

• Geti hlustað á og greint að ólíkar  

skoðanir 

 

 

Saga 
Frá Róm til Þingvalla 
Víkingar og landnámsmenn, bls. 
42-53. Ýmis verkefni unnin. 

Lífsleikni 

• Eineltishringurinn 

• Uppeldi til ábyrgðar 

• Ítarefni víðs vegar að 

 

Desember Saga 

• Frá Róm til Þingvalla 
Íslendingar í heiðni og 
kristni, bls. 54-77. Ýmis 
verkefni unnin. 

Lífsleikni 

• Eineltishringurinn 

• Uppeldi til ábyrgðar 

• Ítarefni víðs vegar að 
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 
 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
 

 

 


