
     
 

Árgangur:  4. bekkur    

Tímafjöldi:  kest. 6 á viku  

 

Kennarar: Herdís Danivalsdóttir og María Kristjánsdóttir 

 

Námsefni:  Köngulær 

         Náttúran allan ársins hring 

         Komdu og skoðaðu: Landnámið 

          Komdu og skoðaðu: Íslenska þjóðhætti 

          Birtan 

          Trúarbrögðin okkar 

 

Námsmat: Símat  
 

Lykilhæfni: 

Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Náttúrufræði, samfélagsfræði og trúarbragðafræði 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 þekkt landnámið frá ýmsum hliðum 

 þekkt þær breytingar sem orðið hafa á náttúru Íslands 
til vorra daga 

 sagt frá hvernig lífríkið breytist eftir árstíðum og sýnt 
samhengi jafnt lífrænna sem lífvana þátta í náttúrunni  

 hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

 gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 

 mikilvægi góðrar umgengni. 

 áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu 

 áttað sig á grunnatriðum viðurfærðinnar 

 áttað sig á aðlögun, atferli, vexti og æxlun lífvera 

 þekkt nokkrar biblíusögur og áttað sig á siðfræði sem í 
þeim er 

 þekkt grunnhugmyndir helstu trúarbragða og kynnt sér 
ólíka siði og venjur  

          
 
 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Köngulær á Íslandi 
Siðfræði 

 

 

Kögulær 

Birtan 

 
 
24. ágúst skólasetning  
8. sept. dagur læsis 
16. sept. dagur ísl. 
náttúru 
Samræmd próf 4. 
bekkur 24.-25. sept. 
28. sept.  skipulagsd 

Tími: október 
 
Köngulær á Íslandi 
Sumarið 
 
Ísland fyrir landnám 

Sögurnar sem Jesús lærði 
 

 
 
Köngulær 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
landnámið 
Birtan 
 

 
 
6.  okt. foreldradagur 
16. okt. dagur ísl. tungu 
19. og 20. okt. vetrarfrí 

Tími: nóvember 
 
Haust 
 
Landnám og 
landnámsmenn 
 
Jesús á meðal fólskins 
 

 
 
 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
landnámið 
Birtan 

 
 
 
 
2.-6. nóv. – vinavika 
20. nóv. skipulagsdagur 

 

 
 

 
 

 
 



 
Tími: desember 

 
Vetur 
 
Landnám og 
landnámsmenn 
Jólin nálgast 
 

 

 

 

Náttúran allan ársins 

hring 

Komdu og skoðaðu 
landnámið 
 

Birtan 

 
 
 
18. des. síðasti dagur 
fyrir jólafrí  
19. des. litlu jólin  

 

 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 þekkt landnámið frá ýmsum hliðum 

 þekkt þær breytingar sem orðið hafa á náttúru Íslands 
til vorra daga 

 sagt frá hvernig lífríkið breytist eftir árstíðum og sýnt 
samhengi jafnt lífrænna sem lífvana þátta í náttúrunni  

 hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

 gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 

 mikilvægi góðrar umgengni. 

 áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu 

 áttað sig á grunnatriðum viðurfærðinnar 

 áttað sig á aðlögun, atferli, vexti og æxlun lífvera 

 þekkt nokkrar biblíusögur og áttað sig á siðfræði sem í 
þeim er 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 
Vetur 
 
Landnám og 
landnámsmenn 
Trú og trúarbrögð 
Búddatrú 

 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
landnámið 
 
Trúarbrögðin okkar 
 

 
 
4. jan. skipulagsdagur 
 

Tími: febrúar 
 
Vetur 
 
Daglegt líf fólks áður fyrr 
Gömlu mánuðirnir 
Hindúatrú og kristni 

 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
íslenska þjóðhætti 
Trúarbrögðin okkar 
 

 
 
2. feb. foreldradagur 
10. feb. öskudagur 
24. feb. skipulagsdagur  
25. – 26. feb. vetrarfrí 
 



 þekkt grunnhugmyndir helstu trúarbragða og kynnt sér 
ólíka siði og venjur  

          
 

 

Tími: mars 
 
 
Vor 
 
Daglegt líf fólks áður fyrr 
Gömlu mánuðirnir 
Páskar – Hann er upp 
risinn 

 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
íslenska þjóðhætti 
Birtan 

 

 
 
 
18. mars  þemadagur 
19. mars  þemadagur 
20. mars   þemadagur 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
 
 
Vor og sumarið nálgast 
 
Daglegt líf fólks áður fyrr 
Gömlu mánuðirnir 
Islam  

 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
íslenska þjóðhætti 
Trúarbrögðin okkar 

 

 
 
 
14. – 15. apríl 
þemadagar 
21. apríl sumar- 
dagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún 
 
 
Sumarið nálgast 
 
Daglegt líf fólks áður fyrr 
Gömlu mánuðirnir 
Gyðingdómur 

 
 
Náttúran allan ársins 
hring 
Komdu og skoðaðu 
íslenska þjóðhætti 
Trúarbrögðin okkar 

 

 
 
 
5. maí uppstig.dagur  
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8. jún. skólaslit 
 

 


