
 

Kennsluáætlun vor 2017 

4. bekkur – samfélagsfræði 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannana) 

15.janúar- 

19.janúar 

19.janúar 

bóndadagur 

landafræði Norðurland vestra Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
44-49. 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 25-27 

 

22.janúar- 

26.janúar 

landafræði Norðurland eystra Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
.50-56 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 30-31 

 

29.janúar- 

2.febrúar 

31.janúar 

samskiptadagur 

lamdafræði Austurland Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
58-65 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 34-36 

 

5.febrúar- 

9.febrúar 

landafræði Suðurland  Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
66-76 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 38-41 

 

12.febrúar- 

16.febrúar 

14.febrúar 

landafræði Suðurnes  Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
78-79 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 44-46 

 



 

öskudagur 

19.febrúar- 

23.febrúar  

 

landafræði Höfuðborgarsvæðið  Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
80-83. 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 47-49 

 

26.febrúar- 

2.mars 

27. febrúar 

árshátíð miðst.  

28.febrúar 

skipulagsdagur 

Landafræði  Hálendið  Ísland veröld til að njóta, lesbók bls. 
84-87 
 Ísland veröld til að njóta, vinnubók 
bls. 50-51 

 

5.mars- 9.mars Landafræði  Verkefni –staður á Íslandi valinn  Unnið í pörum þar sem nemendur 
velja sér stað til að vinna ítarlega 
með og kynna síðan fyrir 
bekkjarfélögum sínum 

 

12.mars- 

16.mars 

Landnámsmenn og víkingar. Umræður um landnámið og 

víkingaöldina. Hvað eru víkingar? 

Hugstormun, skoðaðar myndir og 
myndbönd.  

 

19.mars- 

23.mars  

Páskarfrí hefst 

24.mars 

Fornleifar og efni því tengdu. KVL - um landnám Íslands/eða hugarkort 

 

Víkingaöld Fornleifar bls. 3-7 

Vinnublöð, hugtakakort, ritun og 

myndir í vinnubók 

 

Byrja að lesa Leif heppna 

 

3.apríl- 6.apríl 

3.apríl 

skipulagsdagur 

Fólkið/stéttskipting – hvers vegna 

flúði fólkið 

 

Sögurammi: Rammi 1 – Fólkið og 

flóttinn. Rætt um stéttskiptingu (Goða, 

vinnumenn, þræla). Skipt í hópa og draga 

sér persónu í hópnum til að vera í 

ferlinu.  

 

Víkingaöld Blandað bls. 8, 21 og 45 + 

14 - 15 

 

Lesa áfram í Leif heppna. 



 

9.apríl- 13.apríl 

 

Um skip og ferðalög víkinga. Sögurammi: Rammi 2 – Búið til skip. 

Rætt um hvað fólk tekur með sér.  

 

Víkingaöld Þróun skipa og siglingar bls. 

9-13 og Víkingar herjuð víðsvegar 

bls.16-20 

 

Lesa áfram í Leif heppna. 

16.apríl- 

20.apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20.apríl 

skipulagsdagur 

Áfram rætt um skip og ferðalög 

víkinga. 

Sögurammi: Rammi 3 – Leiðin til Íslands 

– hvað gæti gerst á leiðinni? 

 

Víkingaöld Skip áfram (sjá að ofan) 

Að rata á landi og sjó bls. 24-25 + vopn 

bls. 22 og bls. 26-27 

 

Lesa áfram í Leif heppna. 
 
Gagnvirk könnun? 

23.apríl- 

27.apríl 

 

Um landnám á nýju landi og 

lifnaðarhætti fyrr á tímum. 

Sögurammi: Rammi 4-5-6 – Bæjarstæði 

og að velja land 

 

Víkingaöld – Landnám og 

lifnaðarhættir bls. 23, 28-29, 38-46 

 

Lesa áfram í Leif heppna. 

30.apríl- 4.maí 

1. maí frídagur 

Áfram fyrri vika    

7.maí- 11.maí Um þinghald, trúarbrögð og fleira. Sögurammi: Rammi 8 – (sleppt að 

mestu) 

 

Víkingaöld – Þinghald og goðar bls. 30-

31 og Trúarbrögð og vættir bls. 32-37 

 

Lesa áfram í Leif heppna. 

14.maí- 18.maí Áfram fyrri vika.    

21.maí- 25.maí 

21.maí annar í 

hvítasunnu 

23.maí- 25.maí 

Víkingaöld lýkur Klára verkefni og vinnubók. Forsíða. 

Skila. 

 

Víkingaöld Lok Víkingaaldar bls. 47-48 

 

Könnun – gagnvirk? 



 

þemadagar 

28.maí- 1.júní 

31.maí vorgleði 

1.júní skólaslit 

Umhverfismennt og auðlindir. Útikennsla. Ýmiss verkefni frá kennara  

 

Námsmat:  

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 


