
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Samfélagsfræði- og náttúrufræðigreinar 

Bekkur:  4. 

Kennarar: Helga, Jóna og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Að nemandi geti: Kynning á efninu. Gera 

forsíðu. 
Náttúran allan 
ársins hring. 

 

Vika 2 
28. ágúst – 1.  sept 

Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum 
þeirra á lífsskilyrði fólks. 
Gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og mikilvægi 
góðrar umgengni. 
Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð. 
Lýst áhrifum sólarljóss á umhverfi, hitastig og líkamann. 
Tengt hitastig við daglegt líf. 
Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði 
lífvera í því. 
Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og 
náttúru. 
Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 
Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 
náttúrulegu umhverfi. 
Fjallað um samspil manns og náttúru. 
Flokkað gerviefni og náttúrleg efni eftir tilurð þeirra. 
Flokkað úrgang. 
Tekið frumkvæði við öflun upplýsinga til að skoða tiltekið 
málefni frá ýmsum sjónarhornum.  
Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og 
náttúru virðingu. 

Náttúran allan ársins hring bls. 
5-9. (Sumarið) 
Fara út og tína plöntur og 
blóm og þurrka eða pressa. 

 Öll vinna nemenda  
í tímum og heima 
er metin. 
Námsmatið mun 
einnig verða í formi 
sjálfsmats. 

Vika 3 

4. – 8. september 
Gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar 
breytist vegna ytri áhrifa. 

Náttúran allan ársins hring bls. 
10-16. (Sumarið) 

Náttúran allan 
ársins hring. 

 



 
 

Sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á 
hvernig fólk lifir. 
Komið auga á þarfir og vandamál í sínu umhverfi. 
Geta miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum í máli 
og myndum.  

Ísland landið okkar bls. 8 
(Sumarið) 

 
Ísland landið okkar. 

Vika 4 

11. – 15. september 
Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra. 
Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa 
heimabyggð. 
Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum. 

Ísland landið okkar bls. 4-7 
(Ísland).  
Könnum kortin 2. 

Ísland landið okkar. 
Könnum kortin 2. 

 

Vika 5 

18.-22. september 
Gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar 
breytist vegna ytri áhrifa. 

Náttúran allan ársins hring bls. 
17-21 (Haustið). 
 

Náttúran allan 
ársins hring. 
 

 

Vika 6 

25.  – 29. september 
 Náttúran allan ársins hring bls. 

22-31 (Haustið). 
Samræmd próf 2017 

  

Vika 7 

2.  – 6. október 
 Ísland landið okkar bls. 9-11 

(Hafstraumur, hálendi, jöklar). 
Ísland landið okkar.  

Vika 8 

9.  – 13. október 
 Ísland landið okkar bls. 9-11 

(Hafstraumur, hálendi, jöklar). 
  

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsdagar/vetrarleyfi    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar 
breytist vegna ytri áhrifa. 
Sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar 
þær verða. 

Ísland landið okkar bls. 12-16. 
(Eldfjöll, eldgos). 

Ísland landið okkar  
 

 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi. 
Útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra. 
 

Ísland landið okkar bls. 17-21    
(Vötn og ár). 

  

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Tekið þátt í og sagt frá einföldum athugunum á 
jarðvegi, veðrun og rofi. 
Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum. 
Sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á 
hvernig fólk lifir. 

Ísland landið okkar bls. 22-25 
(Skógar, uppgræðsla, dýr). 

  



 
 

Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana. 
Sagt frá og framkvæmt einfaldar athuganir úti og inni sem 
tilheyra daglegu lífi. 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og kynningu á 
niðurstöðu. 

Ísland landið okkar bls. 26-29. 
(Samgöngur). 

  

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Aflað sér upplýsinga er varða náttúruna. 
Notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga. 

Ísland landið okkar bls. 30-32. 
(Höfuðborgin, frægir staðir, 
atvinnuvegir). 

  

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að náttúrufar 
breytist vegna ytri áhrifa. 

Náttúran allan ársins hring bls. 
31-43 (Veturinn). 

Náttúran allan 
ársins hring. 

 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Skráð atburði og athuganir s.s með ljósmyndum, teikningum, 
eigin orðum og sagt frá þeim. 

Náttúran allan ársins hring bls. 
31-43 (Veturinn). 

  

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi 
legu, sögu og menningar, sagt frá einkennum og sögu 
heimabyggðar og tengslum við önnur svæði á Íslandi, aflað sér 
og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í námsgögnum og 
miðlum. 

Komdu og skoðaðu landnámið 
bls. 2-5. 
 

  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

Rætt um samfélagið og notað valin hugtök í því samhengi, 
bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og 
umhverfi, gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni. 

Komdu og skoðaðu landnámið 
bls. 2-5. 

Komdu og skoðaðu 
landnámið. 

 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika. 
Komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í 
tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag samfélaga.   

Komdu og skoðaðu landnámið 
bls. 6-9. 

  

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú, bent á 
dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum. 

Komdu og skoðaðu landnámið 
bls. 10-11. 

  

 
 

 

 




