
  

                                Lífsleikni  

5. bekkur 

Kennsluáætlun 2018 - 19 

 

 

Markmið: Undir samfélagsgreinar falla nú saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, 
trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði. 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. 
 
Menntagildi samfélagsgreina felst í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í 
innihaldsríkum samskiptum við aðra. 
 
Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér byggist á því hvaða mynd hann gerir sér 
af sjálfum sér (og öðrum) í eigin huga. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni 
með því að víkka út og dýpka hugarheim nemandans. 
 
Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra byggist á þeim félagsskap 
sem hann hefur tekið þátt í. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að 
virkja nemandann til þátttöku í félagsheimi sínum, þeim gildum og reglum sem þar 
ríkja. 
 
Samfélagsgreinum er ætlað það hlutverk að gera nemendum kleift að nálgast 
samfélagsleg og siðferðileg álitamál með hjálp samræðunnar og láta afstöðu mótast 
af rökum. 
 

 (úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 194-195) 

 
Kennarar:  
Sirrý Hrönn Haraldsdóttir og Valgerður Ósk Steinbergsdóttir. 
 

Vinnulag: 
Nemendahópnum er tvískipt og er hvor kennari með sinn hóp. Stundum vinnur þó 
allur hópurinn saman. Hvor kennari tekur fyrir ákveðið viðfangsefni og nýtir 
fjölbreytta kennsluhætti. Samræður, leikir og fjölbreytt para-, og hópavinna eru mikið 
notaðar í lífsleiknikennslu. 
 

Kennslustundir: 
Lífsleikni er ein kennslustund í viku, á mánudögum, 1 x 55 mínútur. 
 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 
 

Kennsluáætlun 



Lota 

 

Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

 
23. ágúst – 18. 
jan. 
 

Leiðtogaþjálfun, að 
byggja góðan 
bekkjaranda og 
hugarfar vaxtar 
Áhersla er lögð á að 
nemendur þekki einkenni 
jákvæðra og neikvæðra 
leiðtoga og hvað þarf til 
að vera jákvæður og 
hvetjandi leiðtogi. Unnið 
með bekkjaranda, 
einstaklinginn og leiðir til 
að taka á 
samskiptavanda. 
 

Verkfærakistan 
 
 
Fastmótað/vaxandi 
hugarfar/glærur og 
annað efni 
 
Ýmsir samvinnu- og 
sjálfstyrkingarleikir 

Virkni, verkefnavinna og 
þátttaka 
 
 

R.1 - F.1 - F.8 - F.12 

22. jan. – 8. feb. 
 

Markmiðasetning 
Mikilvægi áætlana og 
markmiða eru rædd og 
nemendur þjálfast í að 
setja sér markmið, gera 
áætlanir og vinna 
skipulega að því að ná 
þeim markmiðum. 

Verkefni af netinu  
 
 
 
 

Markmiðssetning og 
áætlanagerð 
 
 

H.11 

 
19. feb. – 15. 
mars  

Tilfinningar  
Tilfinningar koma við 
sögu í nær öllum 
athöfnum okkar og því er 
mikilvægt að þekkja eigin 
tilfinningar. 

Ertu? bls. 10 – 18 
 
Cat-kassinn 
 
Inside out 

Umræður og sjálfsrýni 
 

H.6 

 
18. mars. – 12. 
apríl 
 

 

Sjálfsþekking / 
sjálfsmynd / 
sjálfstraust  
Sjálfsþekking er 
undirstaða sjálfsmyndar 
og hefur einnig áhrif á 
samskipti við aðra. 

Cat-kassinn 
 
Sjalfsmynd.is og aðrar 
netsíður um sjálfsmynd 
og sjálfsþekkingu. 
 
Hugrún 
 

Verkmappa 
 

 
H.1 - H.2 - H.4 

23. apríl – 17. 
maí 

Réttindi, fjölbreytni 
og jafnrétti 
Hvað felst í jafnrétti? Af 
hverju á að vera 
jafnrétti? Hvað eru 
fordómar? Hvernig 
sýnum við jafnrétti í 
verki? 

 

Barnasáttmáli 
Sameinuðu þjóðanna 
 
Hugrún 
 
68 æfingar í  
heimspeki 
 
Jafnrétttistorg.is 
 
Ég, þú og við öll - 
Sögur og staðreyndir 
um jafnrétti 

 

Hóp- og 
einstaklingsverkefni 
 
R.1 - R.28 - H.9 - H.10 - 

F.5 - F.7 
 

 
20.  – 31. maí 
 

Fyrirmyndir og 
staðalmyndir 
Geri sér grein fyrir 
mikilvægi fyrirmynda og 

Efni af netinu og frá 
kennara. 

Plakat unnið í tölvu 
 

H.5 
 



þekki og skilji hugtakið 
staðalmyndir. 
 

 
 
 

Eigin neysla 
Lögð er áhersla á að 
nemendur skilji hvað 
kostar fyrir nemanda í 5. 
bekk að stunda 
tómstundir o.fl. 
 

Efni af netinu og frá 
kennara. 

Paraverkefni 
 

R.30 
 
 

(unnið í stærðfræði) 

 

 
Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 198-203) má finna hæfniviðmið samfélagsgreina við lok 7. 
bekkjar: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 

   

Hæfnimarkmið 

 

 Hugarheimur 

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

 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  

● lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo 

sem úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu 

● lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðurhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin 

sjálfsvitund 

● áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og 

breytast 

● sért 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 

● metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra 

● gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess 

● sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

● sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni 

 
Félagsheimur 

Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

● tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu 

● 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 

● rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga 

● nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif 

staðalímynda 

● sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

● rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra 

● rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur 

með öðrum 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/


● sýnt samferðarfólki sínu tillitssemi og umhyggju 

 
Reynsluheimur 

Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til að skilja veruleikann. 

 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

● sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi 

● gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan 

þeirra 

● sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis tilboð 

og auglýsingar hafa á eigin neyslu og á samfélagið 

 

 


