
Samfélagsgreinum er ætlað að efla skilning nemenda a´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, kynjafræði, merkingarleit, 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 og hvetur þá til að taka ábyrgð á eigin námi .  



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

veruleikann 

Hæfniviðmið 
Við lok 8. bekkjar  getur nemandi: 

 sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti.  
 skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú,  
 fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til  úrbóta,  
 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 búsetu og lífsskilyrði,  
 gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis  og  hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar,  
 rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs  
 borið saman valin trúar- og lífsviðhorf,  
 lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta, 
 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 sa mfélagið,  

 séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og náttúrunni. 
 
Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

o  
 fjölbreytt lesefni og myndefni 

 Leggja áherslu á umræður um lesið 
efni 

 Tengja umræðuefni fyrri tíma við 
nútímann 

 Tengja umræðu- og lesefni við 
reynsluheim nemanda 

 valverkefni – þ.e. lýðræði í 
kennslustofunni 

o  
 Sagan – fyrr og nú 

 siðferði 
 náttúruskilyrði 
 auðlindir 

 lýðræði 
 fjölmenning 

 gagnrýnin hugsun 
 mannlíf 

  
 Símat 

 Verkefni 
 hópverkefni 

 
 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 8. 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 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, 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,  
 metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til þeirra,  

 sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni. 
  
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 

 valverkefni – lýðræði í 
kennslustofunni 

 

 

 gildismat 

 menntun 
 heilbrigði og velferð 

 ábyrgð 
 frelsi 
 réttsýni 

 

o Símat 
o Verkefni 
o Hópverkefni 

 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 8. 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, 
 tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á  

réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum, 
 tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra, 
 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,  
 tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt, 

 sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 

Hæfniviðmið:  
Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Leggja áherslu á gagnrýna hugsun í  
umræðum um lesið efni 

 Tengja umræðuefni fyrri tíma við 
nútímann 

 Tengja umræðu- og lesefni við 
reynsluheim nemanda 

 valverkefni – lýðræði í 
kennslustofunni 

 

 borgaralegar skyldur 
 félagsfærni 

 réttlæti 
 virðing 

 jafnrétti 
 tjáning 
 lýðræði 

 

 Símat 
 Verkefni 

 hópverkefni 
 
 
 
 

 

 


