
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra                                                                 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

  

Námsgrein: samfélagsfræði 

Bekkur/hópur: 3. - 4.  

 

Kennari: Hrönn Björnsdóttir og Pálína F. Skúladóttir 

Tímabil: Haustönn 2020 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. 

● Nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og menningar.    

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

● Sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú. 

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

● Komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem 

umhverfi og skipulag samfélaga. 

● Bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum. 

● Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim. 

● Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 

● Sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

● Tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti. 

Helstu námsbækur og gögn: 

● Komdu og skoðaðu landnámið 

● Litlu landnemanir og vinnubók 

● Youtube mendbönd 

● Þeirra eigin vísindabók 

● Vetvangsferðir 

·         

 



Leiðsagnarmat: Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

● Vinnuhefti nemenda, sjálfsmat og mat kennara 

● Samvinna  

● Virkni í kennslustundum 

● Skrifleg umsögn í janúar 

● Gefið í bókstöfum í maí 

 

September  

 

27. ág.  

  

Fjöruferð og unnið með hluti úr fjörunni  

3. sept.  Gerð forsíða á vísindabók    

Nýja landið - bls. 10 - 11 í Komdu og skoðaðu landnámið 

 10. sept. Hlusta á 1. kaflann í Litlu landnemarnir og teikna mynd frá 

Noregi frá Víkingatímanum. Horft á myndir frá norsku 

landslagi. 

 17. sept. Tíminn féll niður - heimsókn frá myndlistakonum: Líf og list 

24.   Hlusta á 2. kafla í Litlu landnemarnir  - heiðin trú, hugtakakort 

og mynd unnið í vísindabók. Ítarefni frá kennurum 

Október  

1. okt. 

Unnið með landnámnmenn, bls. 12 - 23 í Komdu og skoðaðu 

Nem. vinna í 3 manna hópum og draga sinn landnámsmann. 

8. okt.  Nemendur kynna sinn landnámsmann fyrir samnemendum. 

15. okt. 

 

 Litlu landnemarnir 3. kafli - hlustun. Sýnd myndbönd af 

landnámsbæjum. Unnið í hópum með að búa til víkingaskip 



og landsnámsbæ. Ýmis efniviður notaður: þykkur pappi 

fyrir skipið,  

22. okt.    áframhald frá síðasta tíma. 

Nóvember 

5. nóv. 

 Hlusta á kafla 4 og 5 í Litlu landnemarnir 

Vinna áfram í skapandi vinnu með báta og hús. 

 12. nóv. ·   Hlusta á kafla 6 landnemarnir eru komnir til Íslands 

Valin verkefni úr vinnubók, prentað af netinu. 

          19. nóv. Kynning undirbúin. Nem. finna t.d. myndbönd sem 

styðja við verkefnin.  

26. nóv.  ·        Kynning á verkefninu fyrir foreldra og eða 

samnemendur. 

  ·       

Desember   

3. des.  ·        Jólaþema 

 10. des. ·        Jólaþema 

  ·     

Jólafrí 19. des – 6. jan 

hjá nemendum 

  

Janúar   



Starfsdagar 5. og 6. 

janúar 

  

6. janúar – viðtalsdagur.   

  ·       

  ·         

  ·         

Febrúar   

  ·         

  ·        

  ·       

  ·         

Mars   

  ·       

15. mars - viðtalsdagur ·    

   

Páskafrí 27. – 5. apríl  ·         



Apríl   

  ·         

 ·    

  ·         

  ·         

Maí   

  ·         

  ·         

  ·         

Starfsnám/val/vordagar 

25. – 26. maí. 

·        Vordagar 

  

  

  

  

 


