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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 -2023 

 

Námsgrein: Samfélagsgreinar 

Árgangur: 5. bekkur  

Tímar á viku: 4 tímar 

Kennari/ar: Sandra Dögg Friðriksdóttir og Svanhildur G. Þorgeirsdóttir  



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

Heimspeki, siðfræði og trúabragðafræði 
- Þekkt helstu atriði tengt gyðingdómi 
- Skilið hugtökin virðing, umburðarlyndi, sáttfýsi og fyrirgefning 
- Þekkt sköpunarsögu kristinna og aðrar sköpunarsögur t.d. goðafræði. Geti borið saman trú 

og vísindi í tengslum við þær 
- Unnið með aðventuna 
- Þekkt kraftaverkasögur af Jesú 
- Þekkt kristniboð og hjálparstarf kirkjunnar. Ástæður þess og tilgang 
- Læri um páskahátíðina 
- Fræðst um kristnitökuna á Íslandi árið 1000 

 
Samfélagsfræði, saga og landafræði 

- Kynnist landakortum 
- Þekki landfræðileg einkenni - gróður, veðurfar og hvernig landslag hefur áhrif á það 
- Þekkt vegakerfi Íslands 
- Lært um mótun landsins 
- Þekkt hafstrauma og sjávarföll við Íslands 
- Gert  skil á helstu atvinnuvegum Íslands og nýtingu náttúruauðlinda 
- Þekki legu landsins - skiptinu þess og helstu þéttbýlisstaði, ár, jökla, firði, flóa og fjöll 
- Þekkt einkenni eigin heimabyggðar - auðlindir og atvinnulíf og geti borið það saman við 

aðra landshluta. 
- Getur rætt um náttúruminjar og ferðamannastaði 
- Unnið með tímabilið frá fornöld til kristnitöku 
- Unnið með tímabil landnáms víkinga og líf víkinga 
- Kynnst hefðbundinni sögu af kristnitöku á Alþingi 
 

 

Bækur: Frá Róm til Þingvalla, Ísland – Hér búum við og Kristin trú. Annað efni frá kennara, af neti 
og/eða samantekt úr ýmsum bókum. Helgileikur fyrir jól. 
 

 

Einstaklingsvinna, hópavinna, lausnaleitarnám o.fl.  
 

 
Hæfniviðmið eru mörg og fer hluti af mati fram í kennslustundum, með mati á vinnubókum, 
könnunum og öðrum verkefnum. Mat er reglulegt og fer inn á Mentor. 
 


