
Samfélagsgreinar– Skólanámskrá 7. - 10. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Reynsluheimur 

Áttað sig á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 
gildum samfélags. 

Útskýrt hvernig samfélag, stjórnmál, náttúra, trú og lífsviðhorf hafa 
áhrif á hvort annað 

Áttað sig á hvað sjálfbær þróun er og hvaða þýðingu hún hefur. 

Fjallað um einkenni og stöðu íslands í heiminum. 

Skilið heimabæ sinn í samhengi við umhverfi, sögu og menningu. 

Aflað sér, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og 
samfélagsmálefni. 

Rökrætt mikilvæg hugtðk sem notuð eru um menningar- og 
samfélagsmálefni. 

 



Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land. 

Útskýrt megineinkenni gróðurfars, lotfslags, vinda og hafstrauma 
jarðar. 

Greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og 
búsetuskilyrðum. 

Gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis, með hliðsjón af 
sjálfbærri þróun. 

Greint og fjallað um upplýsingar á kortum, gröfum og myndum. 

Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði og persónur 
ýmissa tíma sem eru í þjóðfélagsumræðu. 

Gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismat í sögu. 

Séð hvernig sagan hefur mótast af innri og ytri áhrifa. 

Rökrætt þróun íslensks þjóðfélags. 

Greint afmarkaða efnisþætti sögu. 



Útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, 
hefðum og minningum. 

Útskýrt margbreytileika trúarbragða og greint áhrif þess á líf fólks. 

Fengist við viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði. 

Sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir, siði og tákn helstu trúarbragða 
heims. 

Rætt og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf. 

Greint áhrif helgirita á menningu og samfélög. 

Útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum. 

Gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna. 

Útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis. 

Útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins. 



Útskýrt og rökrætt hugmyndir um velferðarsamfélagið. 

Greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga. 

Tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu. 

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

 

Hugarheimur  

Hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs síns og annara. 

Útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfi. 

Rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats. 

Beitt hugtökum um kyn, kynhneigð og kynhlutverk. 

Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 

Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun 
sjálfsmyndar. 

 



Lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun tilfinninga, 
hugsunar, hegðunar og samskipta. 

Sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði. 

Greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting sem stefnir heilsu 
og velferð fólks í voða. 

Gert sér grein fyrir og útskýrt jafngildi sínu og annara manna. 

Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum 
stöðum og tímum. 

Sett sér markmið og framtíðaráætlun í samræmi við eigin styrkleika 
og áhuga.  

  

Félagsheimur  

Tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins. 

Vegið og metið skoðanir og upplýsingar á fordómalausann hátt. 

Fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi 
sjónarhólum. 

   
   



Rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu. 

Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og 
markvissum hætti. 

Rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda. 

Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samstarfi við 
aðra. 

Gert sér grein fyrir afleiðingu gerða sinna eða aðgerðaleysis. 

Útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks og tekið þátt í að móta slíkar 
reglur. 

Tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

Sinnt velferð og hag samferðafólks síns. 
 

Námsefni 
 
 
 
Lykilhæfni 
 

 

 


