
 

Sú bekkjarskrá sem hér lítur dagsins ljós er grundvölluð á Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta 2011 og greinasviðum hennar 

2013. Aðalnámskráin byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). 

Samfélagsgreinar samanstanda af sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, lífsleikni, siðfræði og trúarbragðafræði.  

„Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilingi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundavallar 

viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu.“(bls 195) 

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér grundvöll í 

þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda 

fyrir farsælt líf 

Samfélagsgreinum er ætlað að hjálpa nemendum að bregðast við áskorunum úr umhverfinu og nærsamfélaginu í krafti skynsemi 

sinnar og gera þeim grein fyrir eigin ábyrgð á þeim leiðum, sem hver og einn velur sér, til þess að fóta sig í félagi við annað fólk og 

umhverfi. Samfélagsgreinum er ætlað að efla skilning nemenda á ákveðnum grundvallargæðum mannlegs lífs og skiptingu þeirra, 

með því að útskýra hvernig þessi gæði leiða til margvíslegra skyldna, réttinda og gilda, sem órofa hluti af félagslegum og 

siðferðilegum veruleika okkar. 

Menntagildi samfélagsgreina felst í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra. Þessi hæfni á 

sér þrjár rætur: 1) í tengslum við aðra sem þegar eru mótuð, svo sem innan fjölskyldunnar; 2) í tengslum við sjálfa(n) sig; 3) í 

myndun nýrra tengsla við aðra við breytilegar aðstæður hvers kyns félagslífs. 
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Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Staða Íslands og saga, auðlindir, kortalæsi, heimildarýni, sögulæsi, upplýsingalæsi, trúarbrögð, siðferði 

Hæfniviðmið:  

 áttað sig á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

 áttað sig á tengslum samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 

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

lífsviðhorfa. 

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

 Dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 
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Áherslur og megintilgangur námsþáttar  

Sjálfsvitund, ábyrgð, tjáning, gagnrýnin hugsun, samhyggð 

Hæfniviðmið: 

 Gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

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

 Tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti 

 Setja sig í spor fólks með ólíkan bakrunn á ýmsum stöðum og tímum 
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Áherslur og megintilgangur námsþátta 

Umburðarlyndi, félagsfærni, réttlæti, jafnrétti,  

Hæfniviðmið: 

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

 Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt 

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

 geta rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra 

 geta rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum 

 geta sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju 

Námskrá samfélagsfræði 5. bekkjar 
Námsþáttur: Félagsheimur 
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Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Kennslan fer fram í  
Samfélagsgreinar eru kenndar 160 mínútur 

á viku. Kennt er í lotum og leggur kennari inn 

einstaka námsþætti. Áhersla er á að útvíkka 

skilning nemenda á sögu, landafræði, trú, 

lífsleikni og menningu. Nemendur vinna með 

fyrri þekkingu sína m.a. í stýrðum umræðum 

en þannig er nemendum hjálpað við að þróa 

hugtakaskilning sinn og öðlast frekari 

vitneskju og hæfni á því viðfangsefni sem 

unnið er með.  

Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðum þar sem nemendur tileikna 

sér margs konar vinnuaðferðir.  

 

 

Björn Hróarsson. 2009. Ísland – veröld 

til að njóta. Námsgagnastofnun, 

Reykjavík 

 

Sigurður Ingi Ásgeirsson. 2006. 

Gyðingdómur. Námsgagnastofnun, 

Reykjavík 

 

Helgi Skúli Kjartansson. 2010. Frá 

Róm til Þingvalla. Námsgagnastofnun, 

Reykjavík 

 

Karen Levine. 2004. Ferðataska 

Hönu. Salka, Reykjavík 

 

Brynhildur Þórarinsdóttir. 2002. Njála. 

Mál og menning, Reykjavík 

 

Í lífsleiknitímum og bekkjarfundum 

stýrir kennari umræðum um jafnrétti, 

 

Námsmat byggist á: 

 Símati þar sem fylgst er með 

vinnu nemenda í þematengdum 

verkefnum sem fram fara allan 

veturinn  

 Prófum 

 Vinnubókum    
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lýðræði, umhyggju og virðingu 

gagnvart hvort öðru óháð 

samfélagslegri stöðu, kyni, uppruna og 

trú. Þannig er reynt að þroska hæfni 

nemenda til að eiga í innhaldríkum 

samskiptum við aðra.  

 

 

 


