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Lýsing

Kennsla í samfélagsgreinum í 5.bekk miðar að því að nemendur skoði sig sem einstaklinga í lýðræðislegu samfélagi, kynnist 
Íslandi og íslensku samfélagi. Einnig förum við út fyrir landsteinanna og kynnumst ólíkum viðhorfum og menningarheimum. 

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:

Ísland, hér búum við, lesbók og vinnubók. Bækur úr flokknum Börn í okkar heimi ásamt efni 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.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar 5.bekkur 2019-2020 - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni 
nemenda til að skilja veruleikann

 Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. Umhyggju fyrir öðrum 
mönnum og öllu lífi.

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa.

 Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni. 

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist. 

 Lesið og skrifað um hugtök í landafræði. 

 Gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra. 

 Gert grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu. 

 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú.

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður.

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 
verndar. 

 Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta. 

 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga. 

 Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum.

 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

 Gert grein fyrir einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar og 
lífsviðhorfa. 

 Sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis tilboð og auglýsingar hafa eigin neyslu og 
á samfélagið. 
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SEL Samfélagsgreinar 5.bekkur 2019-2020 - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á 
sjálfum sér og öðrum

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 

 Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum. 

 Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni.

 Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til þeirra. 

 Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun. 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess. 

SEL Samfélagsgreinar 5.bekkur 2019-2020 - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa 
tengsl sín við aðra

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

 Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu.

 Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum. 

 Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

 Tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og 
átti sig á réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

 Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.

 Sýnt samferðafólki sínu tillitsemi og umhyggju. 

 Sett sig í spor fólks með ólíkar skoðanir  á fordómalausan hátt.

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra. 

 Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 


