
 

SAMFÉLAGSFRÆÐI 

KENNSLUYFIRLIT 2022-2023 

Bekkur: 4 KÞ 

Kennarar: Kristín Sverrisdóttir  og Þórdís Ómarsdóttir 

Kennsluhættir: 
4 kennslustundir á viku. Námsefni unnið í t ímum. Innlögn kennara í hverju viðfangsefni fyri r  s ig.  

Umræður,samvinnunám,einstaklingsvinna og vettvangsnám. Lögð er áhersla á einstakl inginn og 

vaxandi hugarfar,styrkleika og leiðir t i l  þess að ná árangri.  

Unnið með virðingu og gildi þess að bera virðingu fyr ir  s jálfum sér og öðrum.Að geta sett sig í spor 

jafnaldra.  

 

Námsþættir :    
Hættur á heimilum, Sjálfsmynd, Landnám Ís lands, Trú landnámsfólks , Trúarbrögð 

 

Námsmat : 

Verður byggt á verkefnaskilum,og virkni í  t ímum bæði í  einstakl ingsvinnu og hópvinnu.  

Námsefni: 

Halló heimur 2 bls:54-123      

Komdu og skoðaðu land og þjóð 

Komdu og skoðaðu landnámið 

Trúarbrögðin okkar 

Lífs leikni :v innubókin  Ég og hinir  (Skólavefur) 

-Lýðræði og l í fs leikni -Bekkjarfundir, handbók eft i r Ingileifu Ástvaldsdóttur  

Jákvæður agi, handbók fyr i r kennara-æfingar fyr ir  nemendur 
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Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

23.08-

14.01 

 

Halló heimur 

Verum örugg 

Bls.54-67 

 

 

Innlögn 

Umræður 

Pravinna/hópavinna 

Orðskýringar 

 

Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

Varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu. 

 

Virkni í tímum 

Verkefnaskil 

Verkefni 

 23.08-

14.01 

Komdu og 

skoðaðu land 

og þjóð 

 

Innlögn 

Umræður 

Pravinna/hópavinna 

Orðskýringar 

 

 

Áttað sig á að hann er hluti af stærra 

samfélagi. 

 

Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir 

samfélagsins. 

 

Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af 

búsetu,uppruna,fjölskyldu,siðum og venjum. 

 

Virkni í tímum 

Verkefnaskil 

Verkefni 

 23.08-

14.01 

Komdu og 

skoðaðu 

landnámið 

Halló heimur 

Bls.68-95 

 

 

Innlögn 

Umræður 

Pravinna/hópavinna 

Orðskýringar 

 

  

 

  

 

 

Rætt um samfélagið og notað valin hugtök í 

því samhengi. 

 

Sagt frá atburðum og persónum á völdum 

tímum,sem tengjast nærsamfélaginu 

 

Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu 

fjölskyldu og heimabyggðar. 

 

Komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif 

á mannlífið í tímans rás,svo sem umhverfi og 

skipulag samfélags. 

Virkni í tímum 

Verkefnaskil 

Verkefni 

 Trúarbrögðin 

okkar 

Innlögn 

Umræður 

Pravinna/hópavinna 

Áttað sig á að trúar-og lífsviðhorf fólks birtast í 

mismunandi viðhorfum ,siðum og venjum. 

 

Virkni í tímum 
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Orðskýringar 

 

Sagt deili á nokkrum frásögnum,helstu hátíðum 

og siðum kristni og annarra 

trúarbragða,einkum í nærsamfélaginu. 

 

Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og 

fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna. 

 

Verkefnaskil 

Verkefni 

 Lífleikni og 

bekkjarfundir 

Halló heimur 

Bls.96-109 

Innlögn 

Umræður 

Pravinna/hópavinna 

Orðskýringar 

 

Gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur. 

 

Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum,svo sem 

gleði,sorg og reiði. 

 

Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

 

Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 

jafningjahópi. 

 

Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna 

sinna. 

Virkni í tímum 

Verkefnaskil 

Verkefni 

  


