
Grunnskóli Húnaþings vestra 
Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 
 

Námsgrein: Samfélagsfræði 

Bekkur/ 4. bekkur 

Kennari: Lára Helga Jónsdóttir 

Tímabil: ágúst/maí 

Hæfniviðmið 
Nemandi geti: 

 Bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og umhverfi. 

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

 þekki til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna og viti hvernig þeir hafa þróast í 

stórum dráttum og samfélagið breyst með þeim. 

 Sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, sem tengjast nærsamfélaginu.      

 Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu fjölskyldu og heimabyggðar. 

 Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins. 

 Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

 Áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi.  

Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

 Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum. 

 Bent á gildi jákvæðra viðhorfa. 

 Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim. 

 Gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur. 

 Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann. 

Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

 Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 

 Áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu 

fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum. 

  Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna.  

 Áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum. 

 Sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

 fái þjálfun í að setja sig inn í aðstæður fólks áður fyrr, ekki síst jafnaldra sinna. 

 Hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir. 

 Rætt um réttindi sín og skyldur í nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í samskiptum við 

aðra og þekki til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

 viti að til eru mismunandi menningarsvæði í heiminum þar sem ríkja ólíkir siðir og 

venjur og að Ísland er eitt þeirra. 



 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti. 

 Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um 

slíkar reglur. 

Helstu námsbækur og gögn: 

Komdu og skoðaðu land og þjóð 

Komdu og skoðaðu landnámið 

Ísland áður fyrr:  

 Störfin  

  Heimilið  

  Menntun til munns og handa 

Ýtarefni frá kennara 

 

Námsmat: 

Hvað verður metið, hvernig? 

Verkefnavinna í tímum, jafningjamat, sjálfsmat, sjálfstæði í vinnubrögðum og hópvinna. 

 

 

 

 Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna  

Ágúst/September Komdu og skoðaðu land og þjóð.                                        

Nemendur læra um:  

 skjaldarmerkið 

  þjóðbúninga kvenna og karla 

  helstu stofnanir þjóðarinnar 

 hvernig þéttbýli byggðist upp og helstu þéttbýlisstaði í 

hverjum landshluta 

 þekkt örnefni 

Október Komdu og skoðaðu landnámið: 

 ferðin yfir hafið – hvað þurfti að hafa meðferðis 

 landnámsmenn og búsvæði þeirra – reglur um helgun 

lands 

 fornminjar  

 

Nóvember 4. – 15. nóv.      Undirbúninur fyrir árshátíð 
18. – 29. nóv.     Komdu og skoðaðu landnámið: 

 landnámsmenn á Norðurlandi 

 hýbýli  

 umhverfi – hvernig hefur umhverfið breyst frá 

landnámi til okkar daga  vegna atvinnuhátta, veðráttu 

og eldgosa 

 verkaskipting á landnámsöld 

 

Desember Ísland áður fyrr – störfin 

 vetrarstörfin 



 jólaundirbúningur  

 
 

Janúar Ísland áður fyrr – störfin 

 vorstörfin 

 sumarverk 

 svo kom haustið 

Febrúar Ísland áður fyrr – fjölskyldan 

 fjölskyldan 

 fatnaður – ull í fat 

 leikir og afþreying, bókaeign 

 

Mars Ísland áður fyrr – heimilið 

 bærinn og umhverfið 

 baðstofan 

 eldhúsið og búrið 

 hreinlæti 

 tímatal 

 

Apríl  Ísland áður fyrr – menntun til munns og handa 

 skólaganga barna 

 börn læra störf fullorðinna 

 tímatalið 

 

Maí Vorverkefni úr fórum kennara  

  

 

 


