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Námsgrein:  Samfélagsfræði 

Kennarar:  Amelía Christine Scholl og Haraldur Már Stefánsson 

Tímafjöldi: 3 

Námsgögn:    
Um víða veröld - jörðin 
Styrjaldir og kreppa 
Ýmis hefti 
Myndbönd og annað efni sem tengjast námsefninu 
Tækni og forrit notuð eins og hægt er 
Lykilhæfni:    
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
Reynsluheimur-
Umhverfi, samfélag, 
saga, menning: 
Hæfni nemenda til 
að skilja veruleikann.  

 
Að nemandi: 
 Geti sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, 
jöfnuði og helgi mannlegs lífs.  

 Geti sinnt velferð og hag samferðafólks síns, sýnt fram á skilning á 
eðli sjálfsbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag 
og efnahagslíf.  

 Geti aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um 
menningar – og samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum 
flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi.  

 Geti rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar – og 
samfélagsmálefni.  

 Geti fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á 
loftslag og gróður.  

 Geti útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og 
hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði.  

 Geti greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta 
umhverfi og búsetuskilyrðum.  

 Geti gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi 
verndunar hvors tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun.  

Upplýsingaöflun, 
samræður, hópavinna, 
verkefnavinna og 
verkefnaskil, kynning á 
niðurstöðum verkefna.  

Nemendur vinna ýmist í 
einstaklings- eða í 
hópavinnu og skila 
niðurstöðum sínum á 
fjölbreyttan hátt, m.a. í 
formi ritunar, 
glærukynningar, plakats, 
stuttmyndar o.fl.  

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



 Geti greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og 
annarskonar myndum.  

 Geti greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar 
eða fjarlægrar.  

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

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

 
Félagsheimur- 
Samskipti: Hæfni 
nemenda til að 
mynda og þróa 
tengsl sín við aðra.  
 

  
 Geti tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 
 Geti vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á 

fordómalausan og réttsýnan hátt.  
 Geti fengist við samfélagsleg og siðferðisleg málefni af mismunandi 

sjónarhólum.  
 Geti rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, 

skyldur og gildismat, sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni og 
lífsháttum, m.a. með vísan til réttinda samkvæmt alþjóða 
sáttmálum.  

 Geti komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með 
fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra.  

 Geti rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum 
samfélagsins og þekki almenn ákvæði um mannréttindi.  

 Geti sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga.  

 Geti ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir 
afleiðingum gerða sinna eða aðgerðaleysis.  

 Geti útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og 
þjóðfélaginu í heild og tekið þátt í að móta slíkar reglur.  

 Geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt og beitt sér í 
málefni sem varða almannaheill.  

 Sinni velferð og hag samferðafólks síns.  

Upplýsingaöflun, 
samræður, hópavinna, 
verkefnavinna og 
verkefnaskil, kynning á 
niðurstöðum verkefna.  

Nemendur vinna ýmist í 
einstaklings- eða í 
hópavinnu og skila 
niðurstöðum sínum á 
fjölbreyttan hátt, m.a. í 
formi ritunar, 
glærukynningar, plakats, 
stuttmyndar o.fl.  

 


