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Samfélagsfræði
 

 

Tímar á viku:  

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Viðfangsefnum samfélagsfræðinnar er skipt niður í lotur þar sem áhersla er lögð á mismunandi hæfniviðmið. Lögð er áhersla á að 

nemendur takist á við verkefnin á fjölbreyttan hátt. Kennari leggur inn viðfangsefni, nemendur rökræða efnið, vinna einstaklings- og hópverkefni 

og vinna úr niðurstöðum.  

 

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemendur geta: 
Reynsluheimur 

● sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem 
kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. umhyggju 
fyrir öðrum mönnum og öllu lífi,  

● fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og 
bent á leiðir til úrbóta,  

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

● 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 

Reynsluheimur ● Búdda- og Hindúatrú 

● Uppeldi til ábyrgðar 
● Kvan - Að skapa góðan bekkjaranda 

og taka á samskiptavanda 
● Barnasáttmálinn 
● Heimsmarkmiðin 
● Bekkjarfundir 
● Snorra saga 
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búsetu og lífsskilyrði,  
● gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og 

umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af 
mörkum til verndar, 

● rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, 
sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu,  

● dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar 
og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar, 

● lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa 
og áhrifum þeirra á líf fólks,  

● rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og 
siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs, 

● gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, 
siðum og táknum í kristni og nokkrum helstu 
trúarbrögðum heims,  

● borið saman valin trúar- og lífsviðhorf,  
● nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á 

menningu og samfélög, 
● gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og 

margvíslegum hlutverkum innan þeirra,  
● séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í 

heimahúsum, nærsamfélagi og náttúrunni. 

Hugarheimur 
● 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 lífsviðhorfa, dygða og 
gildismats fyrir eigin sjálfsvitund,  

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

● gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum,  
● vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, 

Hugarheimur 
 

● Verkefni frá kennara 

● Leikir 
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hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan og 
uppbyggjandi hátt,  

● lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum 
þeirra á hugsun og hegðun,  

● tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti,  
● sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum 

stöðum og tímum,  
● sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt 

viðfangsefni. 

Félagsheimur 
● 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, 
● tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, 

einn sér og í samstarfi við aðra, 
● 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,  
● tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt,  
● sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 

Félagsheimur  

● Uppeldi til ábyrgðar 
● Kvan - Að skapa góðan bekkjaranda 

og taka á samskiptavanda 
● Barnasáttmálinn 
● Heimsmarkmiðin 
● Bekkjarfundir 
● Búdda- og Hindúatrú 
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Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: ● Afli upplýsinga á fjölbreyttan hátt, geti m.a. nýtt sér handbækur og rafrænt efni. 

● Þjálfist í menningarlæsi og kynnist ýmsum sögulegum staðreyndum. 

● Tjái sig um verkefni sín og noti hugtök sem tengist viðfangsefninu. 

Sjálfbærni: ● Þjálfist í að taka afstöðu með eða á móti hinum ýmsu álitamálum og ágreiningsefnum. 

● Læri að bera virðingu fyrir þeim sem hafa annað lífsviðhorf heldur en þeir sjálfir. 

Heilbrigði og velferð: ● Takist á við fjölbreytt verkefni á eigin forsendum til að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd. 

Lýðræði og mannréttindi: ● Læri að taka tillit til skoðana annarra og koma fram af virðingu og ábyrgð.  

● Fái tækifæri til að velja sér og útfæra verkefni við hæfi. 

Jafnrétti: ● Öðlist skilning á fjölbreytileika mannlífs og kynnist menningu mismunandi hópa.  

● Átti sig á hugtökunum jafnrétti og mismunun.  

● Taki þátt í jafningjamati og læri um uppbyggilega gagnrýni. 

Sköpun: ● Fái tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt og vinna út frá áhuga og styrkleika. 
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