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 Samfélagsfræði
 

 

Tímar á viku: 2 klst 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Kennsluaðferðir miðast við að þjálfa skilning (hlustun og lestur) og leikniþætti (skrift og tal). Í kennslustundum verður lesið upphátt og í 

hljóði úr lesbók ásamt því að lesnar verða smásögur og unnin verkefni úr þeim. Hlustunaræfingar úr kennslubók verða unnar reglulega ásamt 

því að nemendur vinna spjaldtölvu  verkefni þar sem reynir á talað mál og framsögn. Unnið verður með lesskilnings verkefni ásamt 

málfræðiæfingum úr vinnubók og öðru fjölrituðu efni. Nemendur taka þátt í hópavinnu og vinna þemaverkefni. 

 

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Reynsluheimur 
Nemandi getur:  

● sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu 
réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

● ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og 
lífsviðhorfa í tímans rás, í samhengi nærsamfélags og 
hnattvæðingar,  

● sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu 
hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf,  

● fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í 

Íslandssaga frá landnámi til 
1900 
 
Trúarbrögð 
 
Samspil manns og jarðar 
 
 

Valið efni úr rafbókinni 
Sögueyjan 

Um víða veröld - Jörðin 
 
Trúarbragðavefurinn 
 
Evrópa 

Hæfniviðmið metin jafnt 
og þétt allt skólaárið með 
verkefnum sem tengd eru 
við hæfniviðmið. 

 

Skilaverkefni í hverju 
viðfangsefni tengd 
hæfniviðmiðum 

 

Hópavinna, virkni, áhugi, 
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heiminum í ljósi legu og sögu landsins og breytilegrar 
menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars,  

● sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi 
hennar við umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og 
atvinnulíf,  

● fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif 
á loftslag og gróður,  

● útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og 
hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík 
lífsskilyrði, 

● greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta 
umhverfi og búsetuskilyrðum,  

● gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi 
verndunar hvors tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun,  

●  greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og 
annars konar myndum,  

● sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, 
persónur, menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum, 
sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu,  

●  gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og 
gildismats í sögu og sameiginlegum minningum, 

● séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og 
samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og 
hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum,  

● gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags 
í ljósi innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta,  

● greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, 
nálægrar eða fjarlægrar,  

● útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og 
munum, hefðum og minningum,  

● útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint 
áhrif þeirra á líf einstaklinga, hópa og samfélaga,  

● fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf 
og siðferði og tengjast spurningum um merkingu og tilgang 
lífsins,  

fjölbreytni, hegðun, 
vinnubrögð, geta o.þ.h. 
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● sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir, kenningar, hátíðir, siði og 
tákn kristni og annarra helstu trúarbragða heims,  

●  rætt og borið saman ólík trúarog lífsviðhorf og gert sér grein 
fyrir hvað er sameiginlegt og hvað sérstætt,  

● greint áhrif Biblíunnar og helgirita annarra helstu trúarbragða 
á menningu og samfélög,  

● bent á, fyrirbyggt og brugðist rétt við ýmsum hættum og 
slysagildrum í umhverfinu og náttúrunni. 

Hugarheimur 
● gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið 

ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar,  
● vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun 

sjálfsmyndar og hefur áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og 
lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt,  

● greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, sem 
stefnir heilsu og velferð fólks í voða,  

● gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt 
fyrir öðru fólki mikilvægi þess, 

● sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum 
stöðum og tímum,  

● sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að í 
framtíðinni í samræmi við eigin styrkleika og áhuga.  

 

   

Félagsheimur 
● tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu,  
● útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan 

bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi 
trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta,  

● vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á 
fordómalausan og réttsýnan hátt,  

● fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi 
sjónarhólum,  

● rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, 
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skyldur og gildismat, sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni og 
lífsháttum, m.a. með vísan til réttinda samkvæmt 
alþjóðasáttmálum,  

● komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með 
fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við 
aðra,  

●  rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum 
samfélagsins og þekki almenn ákvæði um mannréttindi 

● sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga,  

● ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir 
afleiðingum gerða sinna eða aðgerðaleysis,  

● útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og 
þjóðfélaginu í heild og tekið þátt í að móta slíkar reglur,  

● tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt og beitt sér í 
málefnum sem varða almannaheill,  

● sinnt velferð og hag samferðafólks síns. 
 

 
 
Grunnþættir menntunar. 

 
 

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Nemendur lesa ýmsa texta og sögur með mismunandi markmiðum að leiðarljósi. Nemendur þurfa að skrifa til að tjá 

skoðanir, tilfinningar og fleira. Nemendur þurfa að nota netmiðla til að leita að upplýsingum og þurfa að læra að kunna að 

lesa úr þeim upplýsingum sem þar eru. 
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Sjálfbærni: Nemendur læra að þau eru ábyrg fyrir sinni hegðun í kennslustundum og fyrir sinni vinnu. Einnig þurfa nemendur að takast 

á við ýmis álitamál og önnur mál sem upp koma. 

Heilbrigði og velferð: Tekin eru fyrir ýmis verkefni sem fjalla um heilbrigði og velferð og þurfa nemendur að taka afstöðu í þeim málum. Einnig 

læra nemendur að mikilvægt er í heilbrigðum lífstíl að öllum líði vel í skólanum. 

Lýðræði og mannréttindi: Oft eru umræðuefnin út frá vinnunni tengd ýmsu úr samfélaginu og einhverjar klípusögur. Þá þurfa nemendur að leysa 

málin með lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi. Nemendur hafa einnig eitthvað val á sínu námi. Kaflarnir í bókinni bjóða 

einnig uppá valtexta sem nemendur geta þá valið eftir áhugasviði. Nemendur velja sér einnig kjörbækur og svo eru stærri 

verkefni sem nemendur vinna út frá áhugasviði. 

Jafnrétti: Mikið um hópa-og paravinnu. Þar þurfa nemendur að vinna, hlusta og virða skoðanir annara. 

Sköpun: Nemendur vinna ýmis verkefni þar sem reynir á sköpun. Eins og veggspjöld, sögugerð og önnur textagerð, myndbandagerð 

og önnur leiklist. 

 


