
Samfélagsgreinum er ætlað að efla skilning nemenda á ákveðnum grundvallarþáttum og gæðum mannlegs lífs, með því að útskýra  

margvíslegar skyldur, réttindi og gildi sem eru órjúfanlegir þættir af félaglegum og siðferðislegum veruleika okkar; s.s. réttlæti, þekking, frelsi, 

vinátta, virðing og ábyrgð.  

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

Mannlíf, sjálfbærni, siðferði, staða Íslands og saga, heimabyggð, jörðin, heimssaga, trúarbrögð, 

náttúruskilyrði, auðlindir, gildi, náttúruferlar, lýðræði, orsakasamhengi, fjölmenning, túlkun, 

fjölskyldugerðir, stjórnkerfi, velferðarsamfélagið, stjórnmál, upplýsingalæsi, gagnrýnin hugsun, 

kortalæsi, miðlalæsi, heimildarýni, sögulæsi,   menningarlæsi, fjármálalæsi 

Hugarheimur 

Hugarheimur nemandans:  Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og dýpka hugarheim 

nemandans.  

Sjálfsvitund, persónumótun, gildismat, menntun, heilbrigði og velferð, staðalmyndir, réttsýni, 

ábyrgð, frelsi, manngildi, samhygð, jafnrétti, lífsviðhorf, gagnrýnin hugsun, fyrirmyndir, sköpun, 

tjáning. 

 



Félagsheimur 

Hæfni nemanda til að mynda, þróa og virkja nemandann til þátttöku samkvæmt þeim gildum 

og reglum sem ríkja. 

Félagsvitund, borgaravitund, umburðarlyndi, samfélagsreglur, borgaralegar skyldur, frelsi og 

ábyrgð, félagsfærni, kynheilbrigði, jafnrétti, réttlæti, virðing, mannréttindi, umhyggja og 

velferð, sáttfýsi, vinátta, lýðræði, ofbeldi, samræða, gagnrýnin hugsun, tjáning, miðlun  sköpun, 

leikur 

Afurð:  fjölbreyttir kennsluhættir metnir með fjölbreyttu  námsmati sem styður nemendur í að 

átta sig á eigin skilningi, vega og meta mismunandi sjónarhorn,hvetur þá til að taka ábyrgð á 

eigin námi og undirbýr þá undir þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi.  



Reynsluheimur: Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til að skilja 

veruleikann 

Hæfniviðmið 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum og félagslegu réttlæti  
 rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um samfélagsmálefni á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt 
 útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins, uppbyggingu stjórnkerfisins og formleg tengsl Íslands við umheiminn 
 útskýrt og rökrætt hugmyndir um velferðarsamfélagið og tengsl þess við stjórnmál og atvinnulíf  
 greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga 
 sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf 

 
Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Fjölbreytt lesefni og myndefni 
 Leggja áherslu á umræður um lesið 

efni 
 Tengja umræðuefni nútímans við fyrri 

tíma/söguna 
 Tengja umræðu- og lesefni við 

reynsluheim nemanda 
 lýðræði í kennslustofunni 
 umhverfismál og mikilvægi þeirra  
 gagnrýnin hugsun 

 
 Lýðræðið 
 Stjórnkerfið 
 Stjórnmál 
 Upplýsingalæsi 

 

 
 Verkefni um atvinnulífið 
 Verkefni um samfélagsleg 

málefni 
 Verkefni um sjálfbæra þróun 
 Verkefni um 

velferðarsamfélag  
 
 

 

 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 10. bekkjar  getur nemandi: 

 hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af félagslegu umhverfi, búsetu, stjórnmálum 
og sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum 

 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 

 sett sér markmið og til að stefna að í samræmi við eigin styrkleika og áhuga 

  
Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 fjölbreytt lesefni og myndefni 
 Leggja áherslu á umræður um lesið 

efni 
 Tengja umræðuefni fyrri tíma við 

nútímann 
 Tengja umræðu- og lesefni við 

reynsluheim nemanda 
 Greining fjölmiðla og áhrifamátt 

þeirra 
  

 

 Persónumótun  
 Gildismat  
 Siðgæðisvitund  
 Menntun  

     Heilbrigði og velferð  
     Ábyrgð  

     Fjölmiðlar/auglýsingar og máttur þeirra  

 
 Fjölbreytt verkefni 

 

 

 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 10. bekkjar  getur nemandi: 

 tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu skólasamstarfi og samræðu, 
 geta rökrætt á gagnrýninn hátt stöðu sína sem þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi, réttindi og skyldur 
 útskýrt 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 og rökstutt 
 komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 
 útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu í heild  

 
 
Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 efla ábyrgð nemenda á eigin námi 
 umræður og lýðræði í skólastofunni 
 upplýsingaöflun með gagnrýni í 

huga 
 lestur og greining á efni bæði 

námsefni sem og fréttatengdu efni 
 

 

 Félagsvitund  
 Borgaravitund  
 Umburðarlyndi  
 Samfélagsreglur  
 Borgaralegar skyldur 
  Frelsi og ábyrgð  
 Mannréttindi Lýðræði  
  Gagnrýnin hugsun  

 Verkefni 
 hópverkefni 

 
 
 
 

 

 

 



 


