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Inngangur: 

Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Samfélagsgreinar eru námsgreinar sem kenndar hafa verið 

í íslenskum skólum undir samheiti samfélagsgreina þ.e. samfélagsfræði, sem eru afmarkaðir námsþættir eða námssvið. Þar er einkum um að ræða sögu, 

landafræði,  þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði. Samfélagsgreinar eiga að fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi 

og gagnrýninn hátt og hafa þá skyldu að fræða nemendur um gildi jafnréttis, lýðræðis, umhyggju og virðingu fyrir öðrum og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt 

líf. Samfélagsgreinum er ætlað að hjálpa nemendum að læra að þekkja umhverfi sitt og annarra þannig að hver og einn verði fær um að meta mismunandi 

grundvallargæði mannlegs lífs og fái þekkingu og aukinn skilning á margvíslegum skyldum, réttindum og gildum. Samfélagsgreinum er ætlað að kenna 

nemendum að taka ábyrgð og velja eigin leiðir í lífinu á grundvelli þekkingar og eiga að stuðla að skilningi nemenda á  hugmyndum og hugsjónum sem liggja 

að baki viðhorfum til umhverfis og auðlinda, menningar og sögu. Þeim er einnig  ætlað að gera nemendum kleift að nálgast samfélagsleg og siðferðileg álitamál 

með hjálp samræðunnar og láta afstöðu sína mótast af rökum. Menntagildi samfélagsgreina felst í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í innihaldsríkum 

samskiptum við aðra og meta gæði eins og frelsi, réttlæti, vináttu, virðingu, þekkingu og ábyrgð. 

 

Kennsluskipan:  

Lífsleikni er hluti af samfélagsgreinum. Lífsleikni er kennt einu sinni í viku, 80 mín í senn, í hverjum nemendahóp af sama kennara. Þá munu verkefnin í lífsleikni 

byggjast að miklu leyti á Uppbyggingarstefnunni. Nemendur munu gera fjölbreytt verkefni, einstaklings- og hópverkefni, sem snúa að mismunandi 

viðfangsefnum. Lagt verður áhersla á þekkingu, viðhorf og samvinnu og verða nemendur þjálfaðir í að líta í eigin barm og beita gagnrýni á uppbyggilegan hátt, 

taka ábyrgð og átta sig á sjálfum sér og öðrum. Lögð verður áhersla á vekja nemendur til umhugsunar, fá þá til að skiptast á skoðunum eða rökræða, velta fyrir 

sér mismunandi hliðum ólíkra samfélaga og geti rætt saman og deilt skoðunum án fordóma og af tillitssemi og virðingu við aðra. 

 

Viðfangsefni 

Námskrá 3. bekkjar í lífsleikni 

Viðfangsefni Leiðir að hæfniviðmiðum Námsefni Námsmat 

-Sjálfsmynd 

-Vinátta 

-Heilbrigði 

-Samskipti 

-Sköpun 
-Vinnubækur 
-Leikir 

-Uppbyggingarstefnan 
-Halló heimur 
-Fjölbreytt verkefni 
 

-Leiðsagnarmat og virkni í 

kennslustundum 

-Þáttaka í verkefnum 

-Sjálfsmat 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 
-áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi. 
-velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika. 
-lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga. 
-aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í námsgögnum og miðlum. 
-áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur. 
-gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti. 
-sett sig í spor annarra jafnaldra. 
-bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan sig. 
-bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann. 
-gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans. 
-sett sér markmið og gert áætlanir við úrlausn afmarkaðra verkefna. 
-áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, sorg og reiði. 
-gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna. 

Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til að skilja 

raunveruleikann 

Hugarheimur – Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 
-rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg málefni. 
-áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum. 
-sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar reglur. 
-sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 
-hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir. 
-áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna. 
-sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 

 

 

Félagsheimur – Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 


