
 
 

Kennsluáætlun vor 2018 
 

Fag: Samfélagsfræði- og náttúrufræðigreinar 

Bekkur:  4. 

Kennarar: Helga, Jóna og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur 
breytingum. 
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.  
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, 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.  
Sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og 
nú, bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum 
og minningum. 
 

Fyrstu landnámsmennirnir Komdu og skoðaðu 
landnámið bls. 12-14  og 
ítarefni. 

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

Vika 2 

22.-26.janúar 
 Fornsögurnar. Komdu og skoðaðu 

landnámið bls. 15 og 
ítarefni. 

 



 
 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

 Kynning á Ásatrú. 
Fyrstu landnámsmennirnir. 

Komdu og skoðaðu 
landnámið bls. 16-21 og 
ítarefni. 

 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
    

Vika 5 

12.-16.febrúar 
    

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

    

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

  Komdu og skoðaðu 
landnámið bls. 21-25 og 
ítarefni. 

 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

    

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 
Sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, 
sem tengjast nærsamfélaginu. 
Útskýrt einkenni lifandi vera skýrt með dæmum 
lífskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi. 
Gert grein fyrir þjónustu sem náttúrulegir ferlar 
veita. 
Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á 
hljóði, ljósi og hitastigi. 
Lýst eiginleikum hljóðs og ljóss og ýmsum 
fyrirbærum með tilliti til hljóðs og lita. 

Vor. Náttúran allan ársins hring, 
bls. 44 - 56.  

 

Vika 10 

19.-23.mars 
Rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í 
umhverfinu. 
Rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi 
manna. 

   

Vika 11 Páskaleyfi    



 
 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

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.  
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, 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.  
Sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og 
nú, bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum 
og minningum. 
Sett í samhengi mismunandi ástand efna og 
eiginleika þeirra. 
Sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum 
segla. 
Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks 
auðveldara og erfiðara, á heimilum og í ólíkum 
atvinnugreinum. 

Landnám. 
Ásatrú.  

Litlu landnemarnir og 
ítarefni,  kynning  og  
1. og 2. kafli bls. 3 -23. 

  
 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 
  Litlu landnemarnir,  

3., 4. og 5. kafli bls. 24 – 43. 
 
Ísland áður fyrr- fjölskyldan 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

  Litlu landnemarnir,  
6. og 7. kafli bls. 44 – 60. 
 
Ísland áður fyrr- fjölskyldan 

 



 
 

Vika 15 

23.-27.apríl 
  Litlu landnemarnir,  

8. og 9. kafli bls. 61 – 74. 
 
Ísland áður fyrr - heimilið  

 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks. 
Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til 
framleiðanda. 
Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu 
fjölskyldu og heimabyggðar. 
Lýst landnotkun í heimabyggð. 
Áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi, 
lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig á 
ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu. 

Sumarið nálgast. Náttúran allan ársins hring 
bls. 57-62. 
 
Ísland áður fyrr - heimilið 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

  Ísland áður fyrr - störfin  

Vika 18 

14.-18.maí 
    

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

  Ísland áður fyrr - menntun 
til munns og handa 
 
 

 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
  Ljúka við ólokin verkefni 

 
 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

  Vettvangsferðir  

 




