
5. bekkur – Tröll 

Íslenska og samfélagsfræði  

Hæfnisviðmið í íslensku eru sett fram í fjórum mismunandi flokkum, talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Við leggjum 
áherslu á heildstæða íslenskukennslu og að nemendur geri sér grein fyrir að íslenskunám er ein heild.  
Samfélagsgreinar eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju, virðingu og þýðingu 
þessara gilda fyrir farsælt líf.  
 
Unnið er með söguaðferðinni og er söguramminn Tröll notaður. Farið er í efni sem tengist tröllum. Má þar nefna heimkynni, einkenni trölla, tröllasögur og 
ljóð, málfræði og ritun, leikræn tjáning, tónlist og leiklist, lýðræði og samvinna. Einnig útikennsluverkefni. 

 Hæfniviðmið 
Getur nemandi: 

Námsþættir/ 
viðfangsefni 

Námnefni/ 
kennslugögn 

Leiðir Matsviðmið/ 
námsmat 

 
Tröll 

- samið texta frá eigin brjósti svo sem 
sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð 

- beitt einföldum atriðum 
stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar 

- tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
fjölbreyttum hætti, einn og sér og í 
samstarfi við aðra 

 
- einkenni trölla, 
- persónuleiki og 

útlit 
- lýsingarorð 
- teikna, klippa og 

líma 
- að segja frá 
- semja ljóð 

 
- Söguramminn Tröll  
- tröllasögur 
- þjóðsögur og 

ævintýri 
- tröllaljóð 
- annað efni um tröll 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. Alls 
konar hópavinna í 
misstórum hópum, 
munnlegar og 
leikrænar frásagnir, 
unnið að veggmynd 
og lesið heima í 
sögubókum. 

 
- símat 
- hópavinna  
- vinnubók  
- kynning 

 

 
Umhverfið 

 
- gert sér í hugarlund hvar og hvernig 

tröll búa 
- sett sig í spor trölla í verkefninu, 

hugsun þeirra og hegðun 
- áttað sig á eðli þjóðsagna og hversu 

mikinn sess þær skipa í menningu 
þjóðarinnar 

- gert sér grein fyrir hvernig landslag, 
gróðurfar og loftslag hefur áhrif á 
búsetu og lífsskilyrði manna. 

 
- einkenni landslags 
- landslagsheiti 
- örnefni 
- samnöfn og 

sérnöfn 

 
- söguramminn 

Tröllin 
- ýmsar tröllasögur 

og frásagnir 
- námsbækur 
- Trunt trunt og 

tröllin 
- tröllaljóð 
 
 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. Alls 
konar hópavinna í 
misstórum hópum, 
munnlegar og 
leikrænar frásagnir, 
unnið að veggmynd 
og lesið heima í 
sögubókum. 

 
- símat 
- hópavinna  
- vinnubók  
- kynning 
- veggmynd 
- einstök verkefni 
 
 

 
Maðurinn, 

 
- tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi 

 
- skrifa ævintýri 

 
- söguramminn 

 
Unnið með 

 
- símat 



lýðræðið og 
tröllafundurinn 

 

og samræðu  
- lært að sýna virðingu og sanngirni í 

samskiptum og samvinnu við aðra 
- gert sér grein fyrir að þeir þurfa að 

skrifa mismunandi texta eftir 
tilefninu t.d. bréf, umsóknir, 
ævintýri, leikrit 

- lýðræði 
- umræður og 

virðing gagnvart 
skoðunum annarra 

Tröllin 
- ýmsar tröllasögur 

og frásagnir 
- námsbækur 
- Trunt trunt og 

tröllin 
- tröllaljóð 

söguaðferðinni. 
Einstaklingsverkefni 
og alls konar 
hópavinna í 
misstórum hópum, 
leikræn tjáning. 
 

- hópavinna  
- vinnubók  
- kynning 
- veggmynd 
- einstök verkefni 
 
 

 
Tröllaveisla og 
endalok tröllanna 

 
- lært að aðgerðir trölla hafa 

afleiðingar og geta bent á leiðir til 
úrbóta  

 
- sögur 
- ljóð 
- leikir 

 
- söguramminn 

Tröllin 
- ýmsar tröllasögur 

og frásagnir 

 
Unnið með 
söguaðferðinni. 
Leikræn tjáning. 
 

 
- símat 
- hópavinna  
- kynning  
 

 
Mat á verkefninu 

 
- haft yfirsýn yfir verkefnið og geti tjáð 

sig um það 
- metið vinnu sína og annarra í 

verkefninu 

 
- allt sem fjallað 

hefur verið um 

 
- vinnubók og 

verkefni sem hafa 
verið unnin 

 

 
Unnið með 
söguaðferðinni, 
einstaklings- og 
paravinna. 

 
- símat 
- hópavinna  
- vinnubók  
- veggmynd 
- einstök verkefni 

 




