
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur:  3 

Kennarar: Elín Vigdís-Guðrún Elva-Rósa 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Vinni verkefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. 
Læri að vinna saman í hópum. 
Geti miðlað hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum í máli og myndum. 
 
Þekki reikistjörnurnar í okkar sólkerfi. 
Geri sér grein fyrir smæð jarðarinnar í 
alheiminum. 
Kynnist hugmyndum vísindamanna um myndun 
alheimsins. 
 
Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi 
þeirra. 
 
Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 
líkamans. 
Útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar 
fæðu og svefns. 

Himingeimurinn (kynning á 
sólkerfinu sem við erum 
hluti af og hugmyndir 
vísindamanna um 
myndun sólkerfisins 
skoðaðar).  
Reikistjörnurnar í okkar 
sólkerfi og stærð jarðar í 
samanburði við risastjörnur 
(stærð stjarna skoðuð á 
netinu). 

 

 

Undirstöðuverkefni í lestri 
á landakortum og línu- og 
súluritum. 

 
Heilsuvernd. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn, 
stjornufraedi.is, ýmsir 
erlendir vefir, verkefnablöð 
og myndbönd. 
 
Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 2-3 
 
 
Könnum kortin 1  
 
 
 
Landlaeknir.is 
 

Símat. Námsmat byggist á 
stöðugu eftirliti með 
vinnu og virkni nemenda í 
kennslustundum. 
 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Þekki lagskiptingu jarðar. 
Geri sér grein fyrir því að jörðin er í stöðugri þróun 
og hefur tekið miklum breytingum á löngum tíma. 

Myndun jarðar og 
lagskipting jarðar skoðuð. 

 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 4-5 

 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Þekki áhrif sólarljóssins á lífríki og hitastig á 
jörðinni. 
Þekki hvers vegna árstíðaskipti verða á jörðinni. 

Sólkerfið og sólin. 
Reikistjörnurnar í okkar 
sólkerfi og stærð jarðar í 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 6-7 

 



 
 

Skráð atburði og athuganir s.s. með ljósmyndum, 
teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim. 

samanburði við 
risastjörnur. 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Þekki innri reikistjörnurnar. 
Þekki stærð, aðstæður og lífsskilyrði á 
þeim. 
Læri að afla sér upplýsinga á netinu og koma þeim 
frá sér á skipulegan og læsilegan hátt. 
Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í 
heimabyggð. 
Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á  
hljóði, ljósi, hitastigi og áhrifum sólarljóss á 
umhverfi. 

Sólkerfið.  

Lífið á jörðinni. 
Innri reikistjörnurnar 
(kynning á þeim, hvað eiga 
þær sameiginlegt, hvernig 
loftslag og efni er þar að 
finna) Merkúríus, Venus, 
Jörðin og Mars. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls.  8-10 

 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Læri að afla sér upplýsinga á netinu og koma þeim 
frá sér á skipulegan og læsilegan hátt. 
Þekki ytri reikistjörnurnar, þekki stærð, aðstæður 
og lífsskilyrði á þeim. 
Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í 
heimabyggð. 

Sólkerfið. 

Ytri reikistjörnurnar 
(kynning á þeim, hvað eiga 
þær sameiginlegt, hvernig 
loftslag og efni er þar að 
finna) Júpíter, Satúrnus, 
Úranus og Neptúnus. 
Plútó (ný skilgreining frá 
2006). 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 11-15 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Þekki útlit tungls á einum tunglmánuði. 
Þekki að tunglið stjórnar sjávarföllum. 
Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 
textaskrifum. 

Kvartilaskipti tunglsins. 
Verkefni um áhrif sólar á líf 
á jörðinni. 
Verkefnin um samspil sólar,  
jarðar og tungls. Verkefni 
um kvartilaskipti tunglsins. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 16-17 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Nemendur geri sér grein fyrir að frá sólinni berst 
heilmikil orka sem hefur áhrif á allt líf á jörðinni. 
Hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

Alheimurinn.  
Sólkerfið. 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 18-20 

 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Þekki hnattlíkan og pólana. 
Þekki bauganet jarðar. 

Jörðin. 
Dagur og nótt. 
Bauganet (lengdarbaugar 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 21 

 



 
 

Læri að finna ákveðna staði á korti og lönd og höf 
á hnattlíkani. 
Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 
Sagt frá dæmum um hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

og breiddarbaugar). 
Hnattlíkan. 

Vika 9 

12.-16.mars 

 

Þekki til fyrstu tunglferðanna. 
Útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan 
hátt. 

 

Geimferðir 
Svarthol og að vera 
heimspekingur 

Komdu og skoðaðu 
himingeiminn bls. 22-24 

 

Vika 10 

19.-23.mars 
 Klára óunnin verk Komdu og skoðaðu 

himingeiminn 
 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Páskavinna/páskaföndur.    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

Blómin á þakinu Komið auga á nokkra 

þætti sem hafa haft áhrif á 

mannlífið í tímans rás, 

svo sem umhverfi og 

skipulag samfélaga 

Áttað sig á hlutverki 

landakorta og notagildi 

þeirra 

Vika 13 

9.-13.apríl 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Rætt hvernig uppfinningar 

hafa gert líf fólks 

auðveldara og erfiðara, á 

heimilum  og í ólíkum 

atvinnugreinum 

Rætt eigin lífssýn og 

gildi, gert sér grein fyrir 

samspili náttúru og manns 
Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 Aflað sér upplýsinga er 

varða náttúru 



 
 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

Sýnt virkni og látið sig 

varða nánasta umhverfi 

og lífsskilyrði lífvera í því 

Lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi sínu 
Vika 15 

23.-27.apríl 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Þekkja gerð og mótun 

íslensks samfélags fyrr og 

nú 

Varast hættur á heimilinu 

sínu og í nágrenninu 

Bent á nokkrar 

mikilvægar stofnanir 

samfélagsins 
Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Þekkja dæmi um hvernig 

sagan birtist í munum og 

minningum 

Áttað sig á gildi 

samhjálpar í samfélaginu 

Sett sig inn í málefni 

nærsamfélagsins 
Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Bent á  dæmi um 

hefðbundin kynhlutverk 

og breytingar á þeim 

Áttað sig á og lýst ýmsum 

tilfinningum, svo sem 

gleði, sorg og reiði 

Gert sér grein fyrir þörf 

sinni fyrir næringu, hvíld, 

hreyfingu og hreinlæti 
Vika 18 

14.-18.maí 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Bent á gildi jákvæðra 

viðhorfa og gilda fyrir 

sjálfan sig 

 



 
 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Bent á fyrirmyndir sem 

hafa áhrif á hann  

 

Vika 20 

28.maí-1.júní 

Þemaverkefni 

Blómin á þakinu 

Dagur í lífi Gunnjónu 

Persónan Gunnjóna 

 

Undirstöðuverkefni í lestri á landakortum og línu- 

og súluritum 

Sögurammi Blómin á 

þakinu 

 

 

 

Valin verkefni, Könnum 

kortin 1 

 Gert sér grein fyrir að í 

umhverfinu eru 

margvísleg áreiti, jákvæð 

og neikvæð sem hafa áhrif 

á líf hans 

Áttað sig á mikilvægi 

fjölskyldunnar og 

fjölbreytni 

fjölskyldugerða í 

samfélagi manna 
Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

Klára óunnin verk.    

 
 

 

 




