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SAMFÉLAGSGREINAR

Samfélagsgreinar 4. bekkur 2018-2019

Kennarar: Anna Sveinsdóttir; Hafdís Ingadóttir; Margrét 
Sigurðardóttir
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Markmið:

Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Hæfniviðmið samfélagsgreina er skipt í þrjá flokka, reynsluheim, hugarheim og félagsheim.

Reynsluheimur Umhverfi, samfélag, saga  og menning: Hæfni nemenda til að skilja veruleikann.

Hugarheimur  Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum.

Félagsheimur Samskipti: Hæfni nemanda til að þróa tengsl sín við aðra. 

Námsefni:

Komdu og skoðaðu landakort, Könnum kortin 2, Trúarbrögðin okkar, Komdu og skoðaðu sögu mannkyns. Ítarefni frá 
kennurum.

Kennsluaðferðir:

Í kennslustundum munum við notast við þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, þrautalausnir, hópvinnubrögð, 
samvinnuverkefni, skapandi vinnu og umræður.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 liggja til grundvallar námsmats. Mat birt reglulega yfir veturinn á hæfnikorti 
hvers nemanda. 

Hæfni nemenda er metin út frá kvarðanum hæfni ekki náð, þarfnast þjálfunar, hæfni náð og framúrskarandi.



Seljaskóli 2018-2019

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL samfélagsgreinar 4. bekkur 2018-2019

 Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í mismunandi viðhorfum, siðum og venjum. 

 Áttað sig á muninum á völdum þáttum trúar- og lífsviðhorfa. 

 Áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi. 

 Áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra

 Þekkir höfuðáttirnar á korti.

 Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum og siðum kristni og annarra trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu. 

 Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

 Kann að nota kortalykil og getur unnið með upplýsingar settar fram í myndritum og hnitum.

SEL samfélagsgreinar 4. bekkur 2018-2019 - 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. 

 Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

 Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim. 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna. 

SEL samfélagsgreinar 4. bekkur 2018-2019 - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa 
tengsl sín við aðra

 Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 

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

 Áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum 
og lífsháttum. 

 Rætt um réttindi sín og skyldur í nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra og þekki til Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. 
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 Sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

 Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins. 


