
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2021-2022  -  4. bekkur 
Námsáætlun – samfélagsfræði 

 

Kennarar: Anna Sigurmundsdóttir og Magnea G. Hjálmrasdóttir. 

Tímar: 3 á viku 

Námsefni: Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti, Komdu og skoðaðu sögu mannkyns, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, ýmis sérútbúin 

verkefni, kennsluvefir, fróðleikur af netinu, valdar fræðibækur og myndbönd.  

Einnig eru nemendur þjálfaðir í að afla upplýsinga.  

Nám og kennsla: Í samfélagsfræði á yngsta stigi skiptast færniþættir í reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Hæfniviðmið eru þjálfuð með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur margvísleg verkefni til námsmats, jafnt einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum 

og hópum. Í 4. bekk er stuðst við Byrjendalæsi í kennslu.  

Innlagnir, einstaklingsvinna, paravinna og hópvinna.   

Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 

Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins. Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt 

hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi 

býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara. Hafa ber í 

huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 

 

Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni,  hæfni náð, þarfnast þjálfunar,     

hæfni ekki náð. 
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Haustönn og vorönn 
Hæfniviðmið - Lotur – viðfangsefni Námsmat 

Reynsluheimur  

Að nemendi: 

- geti rætt um samfélagið og notað valin 

hugtök í því samhengi 

- geti bent á dæmi um áhrif tækni á mannlíf 

og umhverfi 

 - geti áttað sig á hlutverki landakorta og 

notagildi þeirra 

- geti sagt frá atburðum og persónum á 

völdum tímum, sem tengjast nærsamfélaginu 

- geti bent á dæmi um hvernig sagan birtist í 

munum og minningum 

 -kynnist upphafi sögu lands og þjóðar á 

Íslandi 

-þekki til sögu nokkurra landnámsmanna 

-þekki til nokkurra sögulegra fornminja 

- geti sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og 

gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir 

- geti gert sér grein fyrir gildi náttúru og 

umhverfis og mikilvægi góðrar umgengni 

-átti sig á gildi samhjálpar í samfélaginu 

-átti sig á að hann er hluti af stærra samfélagi, 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisþættir 

Upplestur kennara, nemenda og annarra, 

framsögn, söngur, framkoma. 

 
 

 

Námsgögn 

Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti, 

Komdu og skoðaðu sögu mannkyns, 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, ýmis 

sérútbúin verkefni, kennsluvefir, fróðleikur af 

netinu, valdar fræðibækur, ljóð  og 

myndbönd. 

 

Leiðir að markmiðum: 

Hvert viðfangsefni er kynnt og rætt. 

Nemendur vinna einstaklingslega og í 

hópum valin verkefni sem eru t.d. í formi: 

samræðna, ritunarverkefna, 

myndrænnar sköpunar, spurninga úr efni 

kennslubókar, hópvinnu og samþætt 

verkefni. Leitast er við að vettvangsferðir og 

útikennsla sé tengd efnisþáttum 

samfélagsfræðinnar. 

Aðferðir Byrjendalæsis s.s. gagnvirkur lestur, 

lykilorð og orðhlutavinna og 

hugtakakortagerð eru notaðar til að kryfja 

texta og dýpka skilning nemenda á 

viðfangsefninu. Spil og leikir notaðir til að 

efla skilning á nýjum hugtökum og 

staðreyndum. 

Lögð er áhersla á að skapa gott andrúmsloft, 

að nemendur sýni hver öðrum 

virðingu og að þeir læri að vinna með 

samnemendum. Nemendur þurfa að sýna 

þeim sem talar virðingu með góðri áheyrn og 

taka þátt í umræðum. Nemendum 

er kennt á markvissan hátt að leysa úr vanda 

með því að staldra við, hugsa og 

reyna þannig að sjá fyrir afleiðingar gjörða 

sinna. 
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Hugarheimur 

Að nemandi: 

-geti sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af 

búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum  

-geti bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda 

fyrir sjálfan sig 

-geti bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk 

og breytingar á þeim 

- geti gert sér grein fyrir hvar styrkur hans 

liggur 

- geti bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann 

-geti áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, 

svo sem gleði, sorg og reiði 

- geti gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 

næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti 

- geti gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru 

margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem 

hafa  áhrif á líf hans 

- geti gert sér grein fyrir jafngildi sínu og 

annarra manna, 

- geti sett sig í spor annarra jafnaldra 

- geti sett sér markmið og gert áætlanir við  

úrlausn afmarkaðra verkefna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og símat.  

Virkni nemenda í kennslustundum er metin til 

umsagna. 
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Félagsheimur 

Að nemandi: 

-geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi  

-geti áttað sig á að fólk býr við ólík 

fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber 

virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og 

lífsháttum 

-geti hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir 

-geti rætt um valin samfélagsleg og 

siðferðileg málefni 

-geti rætt um réttindi sín og skyldur í 

nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í samskiptum 

við aðra og þekki til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna 

-geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með 

ýmsum hætti 

- átti sig á gildi jafnréttis í daglegum 

samskiptum 

-sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra  

-átti sig á ýmiss konar afleiðingum athafna 

sinna 

-geti sýnt að hann virðir reglur í samskiptum 

fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um 

slíkar reglur 

-geti sett sig inn í málefni nærsamfélagsins 

-geti sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og 

starfi 
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