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SAM: Samfélagsfræði, kristinfræði, náttúrufræði 
 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er markmið samfélagsfræðinnar að saman 

fléttist þekking, færni og tilfinning barnsins svo að það öðlist vitund um 

samfélagið, umhverfið og söguna. SAMið er samþætt nám í samfélagsfræði, 

kristinfræði og náttúrufræði. Áhersla er lögð á að aðlaga námsmarkmið að 

ólíkum þörfum nemenda með fjölbreyttum leiðum. Námið er skipulagt í 

þemanámi sem fléttast inn í aðrar námsgreinar og skólastarfið allt. 

 
Námsleiðir: 

Námsleiðir eru fjölbreyttar í anda hugmynda Howard Gardner.  

Einstaklingsmiðað nám snýst um að mæta nemendum þar sem styrkleikar þeirra 

liggja og gefa um leið tækifæri á að rækta og styrkja önnur þroskasvið með 

fjölbreyttum og tilgangsríkum verkefnum. 
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Kennsluskipulagið er með þessum hætti: 

Í samveru fá nemendur að hlusta á fróðleiksmola tengda námsmarkmiðum í 

SAM. Í tölvutímum leita nemendur upplýsinga um valin viðfangsefni í gegnum 

vefrallý og skrá niður fróðleik af blaði. 

Í SÁTT smiðju er samþætt þemanám þar sem verkefnin eru árstíðabundin. 

Í listasmiðju vinna nemendur að skapandi verkefnum út frá efnisþáttum vetrarins. 

Í áætlunartímum í lok dags vinna nemendur verkefni í tengslum við lestrarspjöld 

vikunnar en þau fjalla um námsþætti í lífsleikni og SAM. 
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Langtímamarkmið: 

Einstaklingsnámskrá hvers nemanda inniheldur þekkingar, leikni og 

hæfnimarkmið sem skilgreina hvaða færniatriði á að stefna að á hverju skólaári.  

Mikilvægt er að markmið þekkingar og leikni leggi grunn að hæfni nemandans  

til að takast á við raunveruleg verkefni í lífinu. 

 

Hópur  Þekking Leikni Hæfni 

1. Að nemandi afli sér 
þekkingar á sögu og 
náttúru landsins. 
 

Að nemandi afli 
sér þekkingar á 
sögu og náttúru 
landsins. 

 

Að nemandi geti nýtt 
hæfni sína á hagnýtan 
hátt til þess að njóta 
náttúrunnar og þess sem 
hún hefur að gefa. 
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 SAM  
Árstíðir – tímatal. 

 Þekki vikudagana og röð þeirra 

 Þekki mánuði ársins og röð þeirra 

 Þekkir árstíðir og einkenni þeirra 

 Þekki helstu stórhátíðir og frídaga 

 Geti nýtt sér dagatal í daglegu lífi 

 Geti fylgst með veðurspá og veiti veðri athygli 

 Þekki helstu veðurtákn  
 Viti hvaða breytingar árstíðarskipti hafa í för með sér t.d. varðandi klæðnað 

og leiki 
Útivist og náttúruskoðun. 

 Upplifi tengsl við náttúruna 

 Veit hvernig á að ganga um umhverfið 

 Þekki íslensku húsdýrin og afkvæmi þeirra 

 Veiti fuglum, skordýrum og villtum dýrum í náttúru íslands athygli 

 Veiti jurtum, blómum, trjám og steinum athygli 

 Þekki heiti algengra plantna og trjáa 

 Kynnist ræktunaraðferðum 

 Þekki helstu hluta á plöntu (rót, stöngul, laufblöð, blóm) 

 Kynnist flokkun og endurvinnslu á sorpi 

Umferðareglur 

 Að nemandi gæti öryggis í umferðinni 

 Að nemandi komist leiðar sinnar gangandi/hjólandi 

 Kynnast umferðarmerkjum 

 Kann að nota umferðarljós 

 Það nemandi læri umferðareglur hjólreiðarmanna 

 Að geta ferðast og sýnt öryggi á almannafæri 

 Að kynnast leiðarkerfi almenningsfarartækja 

 Að geta nýtt sér almenningssamgöngur rútur/strætisvagn 

Lífríki hafsins 



Námskrá Sérdeildar Suðurlands 2010 
 

5 Setrið Sunnulækjarskóla 
 

 Þekki lífríkið í hafinu 

 Læri heiti nokkurra nytjafiska og þekki helstu einkenni þeirra 

 Þekki heiti líkamshluta fiska s.s. sporður, uggar, roð og hreistur 
 Þekki ýmsar sjávarlífverur aðrar en fiska s.s. seli, hveli, skeljar, kuðunga og 

krabba 
Fuglar 

 Kynnist helstu fuglum og þekki helstu einkenni þeirra 

 Þekki helstu líkamsheiti fugla s.s. goggur, stél, vængir 

 Þekki muninn á staðfuglum og farfuglum 

Ísland – land og þjóð 

 Þekki Ísland á landakorti 

 Þekki legu landsins (eyja) 

 Þekki landshlutana og helstu kaupstaði 

 Þekki heimabyggð sína og nágreni 

 Þekki höfuðborg landsins 

 Þekki helstu ár, fossa, hveri, fjöll og jökla 

 Kynnist áttum og geti leitað á korti/hnattlíkani 

 Þekki íslenska fánann og hvað litir hans tákna 

 Þekki skjaldamerki Íslands og söguna af landvættunum 

 Þekki þjóðsönginn og hlutverk þjóðhátíðardagsins 

 Viti hvað forsetinn heitir og hvar hann býr 

 Kynnist nokkrum íslenskum þjóðsögum 
 Fræðist um nýbúa á Íslandi, hvaðan þeir koma helst og nokkrar ástæður 

þess að þeir hafa flust hingað 
Norðurlöndin 

 Þekki norðurlöndin á landakorti 

 Þekki höfuðborgir norðurlandanna  

 Þekki fána norðurlandanna 

 Þekki sérkenni viðkomandi landa 

 Viti að töluð eru mismunandi tungumál á norðurlöndunum 

 Kynnist ólíkum lífsskilyrðum fólks á norðurlöndum 
 Kynnist því hvað er líkt og ólíkt í atvinnulífi, búsetumynstri og lífsháttum 

norðurlandabúa 
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Atvinnulíf 

 Kynnist mismunandi störfum fólks t.d. með kynningu á störfum foreldra 

 Kynnist ólíkum störfum til sjávar og sveita 

 Kynnist hlutverki gjaldmiðils og peningastofnana 

 Þekki hlutverk helstu þjónustustofnanna eins og skóla, sjúkrahúsa og lögreglu 

 Hvernig fær fólk vinnu? 

Lífið fyrr á tímum (Saga) 

 Kynnist lífsháttum fyrr á öldum  

 Læri um valin atriði Íslandssögu 
 Kynnist nokkrum persónum úr landnámi á söguöld s.s. Ingólfi Arnarsyni, Gísla 

Súrssyni og Snorra Sturlusyni 
 Kynnist húsakostum, mataræði og heimilislífi 

 Kynnist klæðaburði, siðum og venjum 

 Kynnist leikföngum og munum fyrri tíma 

 Kynnist menntun fyrri tíma 

Fjölskyldan 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi fjölskyldunnar 

 Geri sér grein fyrir ólíkum fjölskyldugerðum 

 Þekki helstu tengsl innan fjölskyldunnar 

 Þekki hlutverk sitt og annarra í fjölskyldunni 

 Geri greinarmun á heimili og skóla 

 Þekki og skilgreini hugtökin heimili og fjölskylda 

 Þekki hugtakið ætt og geri greinarmun á tengslum 

Mannslíkaminn 

 Þekki  gerð og starfsemi mannslíkamans 

 Þekki heiti helstu líkamshluta 

 Líkamsvitund 

 Þekki kyn sitt og einkenni þess 

 Þekki skynfærin og hlutverk þeirra s.s. bragð, lykt, heyrn, snerting og sjón 

 Geri sér grein fyrir hollum og óhollum mat 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi næringar fyrir líkamann 
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 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi þess að sofa nóg 

 Þekki helstu meltingarfæri og starfsemi þeirra s.s. munnur, magi og þarmar 

 Læri um mikilvægi hreinlætis í daglegu lífi s.s. munnhirða og líkamshirða 

 Átti sig á muni á hreinu og óhreinu 

 Geti nefnt helstu bein og vöðva líkamans 
 Geti lýst helstu breytingum sem verða á líkama mannsins frá fæðingu til 

fullorðinsára 
 Þekki áhrif kynþroska á líkama og tilfinningar 

 Þekki varnir líkamans  

 Geri sér grein fyrir að ýmis utanaðkomandi efni eru skaðleg líkamanum 

 Geri sér grein fyrir smitleiðum 

Kristinfræði 

 Að nemendur kynnist ólíkum trúarbrögðum eftir kynþáttum og heimshlutum 

 Kynnist kirkjuhúsinu og innviði kirkjunnar s.s. altari, predikunarstóll 

 Kynnist guðþjónustu og helstu kirkjulegu athöfnum s.s. skírn, ferming, gifting 

 Kynnist æskulýðsstarfi kirkjunnar 

 Þekki helstu stórhátíðir tengdar kirkjunni s.s. páskar, jól 

 Fræðist um ólík störf innan kirkjunnar s.s. biskup, prestur, organisti, kór 

 Fjallað um prestinn og hlutverk hans 

 Kynntar bænir, algeng vers og biblíusögur 

 Boðorðin 10 og merking þeirra 

 Fermingarfræðsla 

 Kynnist þeim trúfélögum sem starfa á Íslandi 
 


