
     
 
Árgangur: 5. bekkur Samfélagsfræði, trúarbragðafræði og lífsleikni.      Tímafjöldi:  5 kest. á viku 
 
Kennarar:  Selma Jónasdóttir, Ellý Erlingsdóttir   
 
Námsefni:   Víkingaöld árin 800-1050,  

Sögueyjan 1,  
Leifur heppni og vinnubók 

    Ísland veröld til að njóta, vinnubók og kort  
Kristin trú 
Óðinn og bærður hans 
Ég er bara ég 
SMT reglukennsla 
Olweus áætlun gegn einelti  
Samskipti stúlkna og drengja, lausnaleit 
Að vaxa úr grasi, valið efni 

 
Námsmat:   Haustönn: 

Vinnubók metin 30% 
   Hópverkefni 30% 
   Próf 40% 
   Vorönn: 
   Vinnubók metin 20% 
   Hópverkefni 20% 
   Póf 50% 
   Hugtakakort 10% 
   
 

Kennsluáætlun 

Samfélagsfræði 
 



Lykilhæfni: 
Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 
námi. Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  
 
 

Haustönn 

 

• Hæfniviðmið 
 
 

• Greint hvernig sagan birtist í 
textum og munum, hefðum og 
minningum,  

 

• Sýnt fram á þekkingu á 
tímabili, atburðum og 
persónum á víkingaöld. 
 

• Öðlast þekkinu á mannlífi, 
lifnaðarháttum og menningu 
norræns samfélags á 
víkingaöld.  

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Fornleifar, uppruni víkinga, siglingar 
og ferðir víkinga. 
 
Biblían, uppvaxtarár og köllun Jesú. 
 
Tilfinningar, líðan,samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  
SMT reglur: Búningsklefar, íþróttahús 
og sundlaug. 
 
 
 
 

 
 
Víkingaöld bls. 3-26 
 
Kristin trú bls. 5-11 
 
Ég er bara ég 
SMT reglublað 

Föstudag 22. ágúst skólasetning  
 
Mán. 22.-miðvikud. 24. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 29. Sept. skipulagsd 

Tími: október  
Víkingaöld bls. 28-49 

Fimmtud. 9. okt. foreldradagur 
 



• Sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn og viðhorf á ýmsum 
stöðum og tímum  

 

• sýnt fram á skilning á 
mikilvægum gildum, svo sem 
kærleika, mannhelgi, 
félagslegu  
réttlæti. Umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og öllu lífi 
 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra, 
 

• sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn á völdum stöðum og 
tímum  
 

• lýst sjálfum sér og tekið dæmi 
um þætti sem hafa áhrif á 
sjálfsmynd hans, svo sem úr 
nærsamfélagi, umhverfi og 
menningu,  

 

• gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum,  

 

Norræn samfélög og daglegt líf 
víkinga. Lok víkingaaldar. 
 
Boðskapur kristinnar trúar.  
 
Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  
SMT reglur: Vettvangsferðir, 
kennslustofan, anddyri, bókasafn, 
salur og gangar. 
 
 
 

 
Kristin trú bls. 11-18 
Ég er bara ég 
SMT reglublað 

Mánud. 20- þri. 21. Okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
 Líf landnámsmannsins Leifs heppna, 

blót, deilur og landnám hans.  
 

Dauði Jesú og upprisa, útbreyðsla 
trúarinnar og kristni á Íslandi. 

 
Vinavika. 
Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  

SMT reglur: Öll svæð, matsalur og 
skólalóð. 

 
Leifur heppni bls. 4-31 
 
Kristin trú bls. 19-26 
 
Ég er bara ég 
SMT reglublað 
 

3.-7. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 21. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Landið kannað og lífið í Brattahlíð. 
 
Kirkjustarfið og kristnir helgidagar. 
 
Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  
SMT reglur: Skólalóð og 
vettvangsferðir 

 
Leifur heppni bls. 31-51 
 
Kristin trú bls. 27-38 
 
Ég er bara ég 
SMT reglublað 

Föstudagur 19. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  



  
 

 

 

Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

• Þjálfa nemendur í kortalestri 

 
 

• greint samhengi heimabyggðar 
við umhverfi, sögu, menningu 
og félagsstarf 

• Skoða upplýsingar á kortum og 
mydum. 

 
• greint samhengi 

heimabyggðar við umhverfi, 
sögu, menningu og félagsstarf,  
 

• rætt viðfangsefni sem snerta 
trú, lífsviðhorf og siðferði og 
sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs  

 

 
• gert grein fyrir völdum 

frásögnum, hefðum, hátíðum, 
siðum og táknum í kristni og 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Sumarþing,  jólaboð og siglingar Leifs. 
 

Goðafræði  
 

Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  

SMT. 

 

Leifur heppni bls. 52-75 
 
Ég er bara ég 
SMT reglublað 
 
  

Mánud. 5. jan., skipulagsdagur 
 
Mánud. 19. jan. námsmat 
þriðjud. 20. Jan. - námsmat 

Tími: febrúar 
Kort og kortalestur. Innviðir jarðar, 

jarðskjálftar, jarðsaga Íslands og 
breytingar á umhverfi. 

Ásatrú 
 

Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  

SMT. 

 

Ísland veröld til að njóta bls. 4-23 
Verkefnabók bls. 1-13 
 
Óðinn og bræður hans.  
 
Æsir á fljúgandi ferð. 
 
SMT reglublað 
Frá námsráðgjafa 

Þriðjudagur 3. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 18. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 25. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 26. feb. vetrarfrí 
Föstudag 27. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Auðlindir, landshlutar – Vesturland og 

Norðurland vestra.  
 Goð og gyðjur. 
 
Tilfinningar, líðan, samkennd og að 
setja sig í spor annarra.  

 
 
Ísland veröld til að njóta bls. 24-49 
Verkefnabók bls. 14-29 
 
SMT reglublað 
Frá námsráðgjafa 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
Mánudag 30. mars  páskafrí 
Þriðjudag 31. mars  páskafrí 



nokkrum helstu trúarbrögðum 
heims,  

 
• tekið þátt í samræðu um 

stöðu sína sem þátttakandi í 
samfélaginu, réttindi og 
skyldur, sýnt ábyrgð í 
samskiptum  
 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og 
virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra,  

• rætt um eigin athafnir og 
afleiðingar þeirra,  

 

• rætt reglur í samskiptum fólks 
og tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með 
öðrum,  

• sýnt samferðafólki sínu 
tillitssemi og umhyggju.  

 

 

SMT. 

Tími: apríl 
Norðurland eystra, Austurland, 

Suðurland. 
 

Olweus – áætlun gegn einelti. 
 

 

Ísland veröld til að njóta bls. 50-77 
Vinnubók bls. 30-43 

Páskafrí til 7. apríl 
 
Fimmtud. 23. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Suðurnes, höfuðborgarsvæðið og 
hálendið.  
 
Að vaxa úr grasi. 

 

Ísland veröld til að njóta bls. 78-87 
Vinnubók bls. 44-53 
 
Að byggja upp skólasamfélag og að 
vinna saman. 

Föstudagur 1. maí frídagur 
 
Fimmtud. 14. maí uppstig.dagur  
 
Fimmtudag 21. maí vorpróf  
Föstudag 22. maí    vorpróf 
 
Mánud. 25. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 26. maí - skipulagsdagur 

 


