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4. bekkur                                                                             Kennari: Kri stí n Þóri sdóttir 

Öl l kennsl a í Grunnskól anu m á Hell u byggi r á grunnskól al ögum og aðal náms krá 

gr unnskól a. Í grei nahl uta aðal ná mskrár grunnskól a frá 2013 eru hæf ni vi ðmi ð í 

sa mf él agsfr æði sett fra m í þremur fl okku m: reynsluhei mur, hugar hei mur og 

fél agshei mur. Sa mf él agsfr æði fj all ar um sa mf él ög og menni ngu á l ýsandi og gagnrýni nn 

hátt og á sa mf él agsfr æði n sér grundvöll í þei rri skyl du sa mf él agsi ns að fr æða ne mendur 

u m gil di ei ns og l ýðr æði, j af nrétti, virði ngu og umhyggj u og þýði ngu þessara gil da fyrir 

fars æl t líf. Á bl s. 194 – 205, í 24. kafl a aðal ná mskrár grunnskól a sem fj all ar um 

sa mf él agsfr æði má sj á töfl u yfir þá hæf ni sem hver ne mandi skal búa yfir við l ok 4., 7. og 

10. bekkj ar. Sj á: 

htt p://vefir. na ms.i s/na msmat/pdf/grunnskoli _grei nana mskrar_net utgaf a_2013. pdf  

Kennsl uhættir 

Ne mendur fá tvo sa mf él agsfr æði tí ma á vi ku.  Nemendur vi nna með mi s munandi verkef ni 

se m draga fra m sterka þ ætti ei nstakli ngsi ns. Nemendur kynnast ólí kum vi nnubr ögðu m 

se m tengj ast sa mf él agi nu se m gerir þá að sterkari ei nstakli ngu m.  

Ne mendur vi nni í pörum eða litl um hópu m að ý msum verkef nu m. Þá l æra ne mendur að 

l eita sér sj álfst ætt að uppl ýsi ngu m, til að mynda á neti nu og á bókasaf ni nu. Ne mendur 

þj álfast í að koma fra m og kynna verkef ni sí n.  

Ná msgögn 

Ko mdu og skoðaðu t ækni na og sögu mannkyns. Ými s verkef ni frá kennara.  Töl vur og       

I-pad.  

Ná ms mat  

Lykil hæf ni ne menda meti n j af nt og þétt í allri vi nnu se m fra m f er í kennsl ustof unni ása mt 

þei m verkef nu m se m nemandi nn á að si nna sj álfur hei ma.  Á annarskil um er þekki ng og 

l ei kni ne menda meti n með próf um eða með mati  á þei m verkef nu m se m þei r haf a unni ð.  
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