
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, 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, jafnrétti, réttlæti, virðing, mannréttindi, umhyggja og velferð, sáttfýsi, 

vinátta, lýðræði, ofbeldi,  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 9. bekkjar  getur nemandi: 

 sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti.  

 skilið hlutverk helstu stofnana samfélagsins, uppbyggingu stjórnkerfisins og formleg tengsl Íslands við umheiminn 
 skilið að nokkru leyti 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 fyrri tíma við 

nútímann 
 Tengja umræðu- og lesefni við 

reynsluheim nemanda 
 valverkefni – þ.e. lýðræði í 

kennslustofunni 

 
 siðferði 
 náttúruskilyrði 
 auðlindir 
 lýðræði 
 fjölmenning 
 gagnrýnin hugsun 

 

 
 fjölbreytt verkefni 

 
 

 

 

 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 9. bekkjar  getur nemandi: 

 Gert sér grein fyrir  áhrifum fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar  

 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 

 samfélagsleg ábyrgð 

 fjölmiðlar og greining á þeim 

 auglýsingar og máttur þeirra 

 

 fjölbreytt verkefni 

 

 

 

 

 



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

Hæfniviðmið 
Við lok 9. bekkjar  getur nemandi: 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu,  
 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 að ræða samfélagsmál á ábyrgan hátt, 

 sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. 
 
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 

 lýðræði í kennslustofunni 
 

 borgaralegar skyldur 

 réttlæti 

 virðing 

 jafnrétti 

 tjáning 

 uppruni hugmynda um lýðræðið 

 

 fjölbreytt verkefni 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


