
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur:  2.bekkur 

Kennarar: Guðmunda, Guðrún, Jóhanna og Lára 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
Fjalla um samspil manns og náttúru. 
 
Komið auga á þarfir og vandamáli sínu 
umhverfi. 
 
Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir 
ártíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks. 

 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

 Hálendi og 
láglendi 
Þéttbýli og 
dreifbýli 

Komdu og skoðaðu Land og 
þjóð  bls. 2-5 

 Unnið með sérkenni 
lands s.s. hraun, 
eldgos, gróður, 
loftslag 

 Jarðskorpuflekar, 
jarðskjálfar 

 Landnám og 
landnámsmenn 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

Geti áttað sig á að trúar- og lífsviðurhorf 
fólk birtast í mismunandi siðum og 
venjum. 
 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum 
og samvinnu við aðra. 
 

Þorrinn 
 

Komdu og skoðaðu íslenska 
þjóðhætti bls. 26 - 27 
Ljósritað verkefni frá kennara 
 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

 Þorrinn 
 

 

Ljósritað verkefni frá kennara 
Kuggur og þorrablótið 

Söngvar og vísur 

 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 4 

4.-8.febrúar 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum 
og samvinnu við aðra. 
 
Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 

Þorrinn 
 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

Heimsókn á Árbæjarsafn 
Ljósritað verkefni frá kennara 
Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls. 6-9 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 



 
 
Geta gert sér grein fyrir samhengi orða, 
athafna og afleiðinga. 
 
Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir 
ártíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks. 
Geti sagt frá náttúruhamförum sem búast 
má við og hvar þær verða. 

 Heimurinn 

 Heimsálfurnar 
Hnattlíkan skoðað og 
umræða um t.d. náttúru, 
menningu og loftslag. 

Vika 5 

11.-15.febrúar 
Bent á störf sem krefjast sérþekkingar. 
Útskýrt hvernig tækni nýtist i daglegu lífi 
þeirra. 
Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er 
hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans 
byggist á samspilinu við hana. 
Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og 
skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

 Atvinnuvegir 

 Innflutningur og 
útflutningur 

Heimsókn á Árbæjarsafn 
Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls. 10-11 

 Helstu atvinnuvegir 
s.s. sjávarútvegur og 
ferðamannaiðnaður 

 Náttúra og sérkenni  
             Íslands  
Ljósrituð verkefni frá kennara 
 

 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu 
 
Fjalli um samspil manns og náttúru. 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð  

 Íslenski fáninn 

 Landvættirnar 

Komdu og skoðaðu land og 
þjóð  

 litirnir í fánanum og 
merking þeirra. Unnið 
verkefni af vef 

Lesið og fræðst um 
landvættirnar og unnið 
verkefni 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur 
breytingum. 
Lýst landnotkun í heimabyggð. 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kynning 

 Eldgos – hvað er 
það? 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma  
 

Námsefni frá kennara 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 



 
Tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, 
sýnt félögum og náttúru virðingu. 
Í máli og myndum miðla hugmyndum sem 
tengjast náttúruvísindum. 
Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 
textaskrifum. 
 

 Vestmanneyjagosið 

 Surtsey 

 Uppbygging jarðar 

 Jarðskorpuflekar 

 Eldfjöll á Íslandi 
Gos, aska og hraun 

Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 

Annað myndefni og vefefni 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 
Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er 
hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans 
byggist á samspilinu við hana. 
Útskýrt hvernig tækni nýtist i daglegu lífi 
þeirra 

Íslenskir siðir 

 Bolludagur 

 Sprengidagur 

 Öskudagur 
Komdu og skoðaðu eldgos 

 Eldfjöll á Íslandi 

 Gos, aska og hraun 

 Gos undir jökli – 
jökulhlaup  

 Hvar eru eldfjöllin? 

 Jarðskjálftar og 
hætturnar 

 

Ljósritað efni frá kennara 
 
Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma  
 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 
Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er 
hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans 
byggist á samspilinu við hana. 
Útskýrt hvernig tækni nýtist i daglegu lífi 
þeirra. 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Viðbrögð við 
náttúruvá 

 Ferðalag 

 Landið okkar 

Komdu og skoðaðu eldgos 

 Kennt eftir söguramma  
 

Námsefni frá kennara 
Ítarefni: 
Jarðfræðivefurinn 
http://www1.mms.is/jardfraedi/ 
Kvistir 
http://www1.mms.is/twig/ 
almannavarnir.is 
Annað myndefni og vefefni 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/
http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/
http://www1.mms.is/jardfraedi/
http://www1.mms.is/twig/


 
Vika 10 

18.-22.mars 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum 
og samvinnu við aðra. 
Hlustað á og rætt hugmyndi rannarra. 
Komið sýnum skoðunum á framfæri. 
 

Komdu og skoðaðu 
eldfjöll - hópavinna 
  

Árganginum skipt upp í 6 
hópa og unnin ýmis verkefni 
um Eldfjöll 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 11 

25.-29.mars 
Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir 
samfélagsins. 
 
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

 Alþingi 

 Þjóðhöfðingi 

 Stjórnarráð 

Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls.12-15 

 Forseti Íslands nú og 
fyrrum forsetar 

 Íslenska stjórnkerfið 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 12 

1.-5.apríl 
 Komdu og skoðaðu land 

og þjóð 

 Höfuðborgin og 
þekkt kennileiti 

 Þjóðartákn 

Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls.16-17 

 Þjóðhátíðardagurinn 
17. júní 

Áhersla á ýmiss konar 
þjóðartákn s,s, þjóðbúning og 
þjóðsöng 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

Geti áttað sig á að trúar- og lífsviðurhorf 
fólk birtast í mismunandi siðum og 
venjum. 
Geti áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar 
og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi 
manna. 
Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 
 

Páskavinna 

 Pálmasunnudagur 

 Skírdagur 

 Föstudagurinn 
langi 

 Páskadagur 

 Uppstigningadagur 

Regnboginn  
Ljósritað verkefni frá kennara 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

Gert sér grein fyrir gildi náttúru og 
umhverfis og mikilvægi góðrar umgengi, 
 
Átti sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 
 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

 Merkir staðir á 
Íslandi 
Þjóðgarðar 

Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls. 18-22 

 Nokkrir náttúru- og 
sögustaðir t.d. 
Þingvellir og Geysir 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 



 
 Friðun lands og 

Landsvernd 
Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir 
samfélagsins. 
 
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu. 
 
Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 
 
Rætt um fjölbreytni í nýtingu vatns á 
heimilum og í umhverfinu. 
 
Skoðað og skráð dæmi um áhrif af 
gjörðum mannsins á náttúru og manngert 
umhverfi í heimabyggð. 

Komdu og skoðaðu land 
og þjóð 

 Hringrás vatns 

 Fossar og virkjanir 

 Vettvangsferð í 
Alþingishús og 
Ráðhús 
Reykjavíkur 
 

 
 

Komdu og skoðaðu land og 
þjóð bls. 22-24 

 Sagan um Sigríði og 
Gullfoss lesin  

 Unnið verkefni um 
hringrás vatns og 
hringrás rafmagns 

 Verkefni kláruð  
 
Heimsókn í Alþingi og Ráðhús 
Reykjavíkur. 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 17 

6.-10.maí 
 

 Fjalla um samspil manns og 
náttúru. 

 Lýsa algengum lífverum í nánasta 
umhverfi. 

 Gert sér grein fyrir gildi náttúru og 
umhverfis og mikilvægi góðrar 
umgengni 

 Sýnt virkni og látið sig varða nánast 
umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því 

 Bent á störf sem krefjast 
sérþekkingar 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í textaskrifum 

Komdu og skoðaðu hafið 

 Ísland er eyja 

 Strendur eru 
fjölbreyttar 

 Lífríkið í fjörunni 

 Lífverur hafsins 
Fjöruferð 

Komdu og skoðaðu hafið 
Hvalir 

Námsefni frá kennara 

Ítarefni: 

Heimurinn minn – fjaran  -

vefefni 

Fjaran og hafið - vefefni 

Fuglavefurinn 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 



 
 Gert sér grein fyrir hvernig 

maðurinn er hluti af náttúrunni og 
lífsafkoma hans byggist á 
samspilinu við hana 

 Tekið eftir og rætt atriðið í 
umhverfi sínu, sýnt félögum og 
náttúru virðingu 

 Hlustað á og rætt hugmyndir 
annarra 

 Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni 
og skoðun á lífverju í náttúrulegu 
umhverfi 
 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 Komdu og skoðaðu hafið 

 Hvalir 
(sjávarspendýr) 

 Hvalir 
 

Komdu og skoðaðu hafið 

Hvalir 

Ítarefni: 

Neðansjávarmyndir – vefefni 

Fjaran og hafið – vefefni 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 19 

20.-24.maí 
 Komdu og skoðaðu hafið 

 Verðmæti hafsins 

 Bátar/skip  

 Hvalir 

 Myndun þéttbýlis 

 Þorskastríð 

(landhelgi) 

 Atvinnuvegir 

Komdu og skoðaðu hafið 

Hvalir 

Ítarefni: 

Neðansjávarmyndir – vefefni 

Fjaran og hafið – vefefni 

 

 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 Komdu og skoðaðu hafið 

 Golfstraumur 

 flöskuskeyti 

Verkefni kláruð 

Komdu og skoðaðu hafið 

Námsefni frá kennara  

 

Vorferð: Sjóminjasafnið í 

Reykjavík. 

Símat 
Virkni í 
kennslustundum 
Vinnubrögð 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

 Lágafellsleikar   



 
Skólaslit 10.bekkur 

4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 


