
Kennsluáætlun–Landnám Íslands 5. bekkur  Skólaárið  2019-2020  

Námsefni: Komdu og skoðaðu Landnámið, ljósrit, myndbönd og þættir. Annað 

efni frá kennara.  

Vikan Efnisþættir Verkefni 

 11. – 14 . nóvember  
 
 
 

Hvað vita nemendur um víkinga 
og landnám Íslands?  
Nemendur gera K-V-L í 
verkefnabókina sína.  

Forsíða 
K-V-L á töflu og nemendur gera í sínar 
bækur. Teikna forsíðu í 
verkefnabókina. 

18. – 22. nóvember 
 
 

Hvað þarf að hafa með í 
siglingar til nýrra landa? Hvað 
tóku landnámsmennirnir með? 
 
Persónusköpun. Nemendur búa 
sér til persónu, finna nafn og 
búa til. 

Skrifa í verkefnabók um þær 
nauðsynjar sem landnámsmennirnir 
þurftu að taka með sér. Blaðið er í 
laginu eins og víkingaskip. 
 
Dúkkulísa, gefa henni föt og setja í 
vasa í verkefnabók. 

25. – 29. nóvember 
 
 
 

Hverjir voru víkingar? Komu 
víkingar til Íslands eða bændur? 
 
Hvernig voru skipin? Umræður 
um víkingaskip, úr hverju seglin 
voru gerð, hvernig þau voru 
smíðuð, stærð og fleira. 
 
 

Nemendur skrifa fræðitexta í 
verkefnabók og skreyta. Sjá bls. 8-23 í 
Vikingaöld. og bls 4-5 í Lífið fyrr og nú 
 
Nemendur teikna víkingaskip í 
verkefnabókina sína. 

2. – 6. desember 
 

Hvernig rötuðu sæfarar á 
þessum tíma?  
 
Hvernig leit Ísland út á 
landnámsöld? Hvernir voru 
landnámsmenn Íslands. 
Fleiri landnámsmenn og 
landsvæði þeirra. 
 

Fróðleikur, nemendur skrifa í 
bækurnar og teikna myndir. 
 
Öndvegissúlur, Ingólfur Arnarson og 
Hallveig Fróðadóttir. Auður djúpúðga 
og fleiri landnámsmenn kynntir úr 
Komdu og skoðaðu Landnámið. 

9. – 13. desember 
 

Trú landnámsmanna, hverjir 
voru guðir og goðar þeirra?  
Lesa Gylfaginningu úr Blákápu 
og svara Kahoot upp úr því. 
 
 

Ásatrú – Kahoot úr Gylfaginningu úr 
Blákápu –  
 
Hópavinna. Gera stórt víkingaskip, 
landnámsbæ, vopn og áhöld, dýr, 
umhverfi og fleira. 
 



 

Námsmat: 

Verkefnabók: 70% af lokamati 

Hópavinna: 30% af lokamati 

  

 

16. – 19. desember  
 
 
 

Rúnir (skrifa nafnið á 
landnámsmanninum ykkar og 
bæjarnafnið á rúnaletri).  
 

Rúnir, matur, fatnaður, tómstundir og 
fleira 

6. – 10. janúar  
 
 
 
 

Skrifa um landnámsmanninn 
sinn og setja upp á töflu. 
Gera vopn, vefstóla og pott úr 
pappír til að setja í bókina sína.  

Nemendur skrifa upplýsingar um 
landnámsmenn. 
Aldur, fjölskylda, bær, áhugamál, 
sérstakir hæfileikar. 
 
Horfa á mynd (t.d. Brave) sem tengist 
víkingum. 
 
Klárutímar og skila öllu til kennara. 


