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Lýsing

Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til 
grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Þeim er ætlað að gera nemendum kleift að nálgast 
samfélagsleg og siðferðileg álitamál með hjálp samræðunnar og láta afstöðu sína mótast af rökum. Kennsla í 
samfélagsgreinum á að miða að því að nemendur geti leyst hlutverk sitt sem þátttakendur í flóknu samspili mótandi sviða 
tilverunnar á skapandi hátt.

Markmið:

Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til 
grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Þeim er ætlað að gera nemendum kleift að nálgast 
samfélagsleg og siðferðileg álitamál með hjálp samræðunnar og láta afstöðu sína mótast af rökum. Kennsla í 
samfélagsgreinum á að miða að því að nemendur geti leyst hlutverk sitt sem þátttakendur í flóknu samspili mótandi sviða 
tilverunnar á skapandi hátt.

Námsefni:

Norðurlöndin, Evrópa, Ferðir Ódyseifs, Fjölskyldan á 20. öld, Tækni og framfarir, Æsir á fljúgandi ferð, Upright lífsleikniefni.

Kennsluaðferðir:

Bein kennsla, lausnarleitanám, hlutverkaleikir, heimildavinna og samvinnunám og efniskönnun.

Námsmat:

Símat, kannanir, verkefni og sýning. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Samfélagsgreinar 7. bekk 2019-2020 - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni 
nemenda til að skilja veruleikann

 Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. Umhyggju fyrir öðrum 
mönnum og öllu lífi.

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

 Þekkir tímabil í sögunni, atburði, staði, persónur og minnisvarða sem vísað er í námsefni. 

 Lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti. 

 Lýst margbreytileika helstu trúarbragða, lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks.

 Gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra. 

 Gert grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu. 

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa.

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 
verndar. 

 Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni.

 Séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og náttúrunni.

 Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs. 

 Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta. 

 Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta. 

 Þekkir helstu trúarbrögð heims. 

 Velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af, svo sem umhverfi, samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum.

 Greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum. 

 Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum helstu trúarbrögðum 
heims. 
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 Þekkir stóran hluta Evrópulanda. Stærð, staðsetningu, tungumál og fána.Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga.

 Sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis tilboð og auglýsingar hafa eigin neyslu og 
á samfélagið. 

SEL Samfélagsgreinar 7. bekk 2019-2020 - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum 
sér og öðrum

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og 
menningu.

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum. 

 Tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti. 

 Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum. 

 Lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund. 

 Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan og uppbyggjandi hátt. 

 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. 

 Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og breytast. 

 Tileinka sér færni í skipulagi og umgengi hvað varðar námsgögn og verkefni sem verið er að vinna. 



SEL Samfélagsgreinar 7. bekk 2019-2020 - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa 
tengsl sín við aðra

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 



 Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda. 

 Getur unnið sjálfstætt, í hóp og aflað sér upplýsinga með fjölbreyttum hætti.

 Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 
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 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. 

 Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.



 Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt.

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra. 

 Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

 Sýnt skólafélögum, kennurum og öðrum starfsmönnum tillitsemi og kurteisi.
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