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Kennarar: Ragnheiður M. Baldursdóttir og Svava A. Kristjánsdóttir. 
Námsefni: Trúarbragðafræði, Islam  og Gyðingar,  Sögueyjan 2. hefti, kennslubókin  Evrópa og vinnubók, myndbönd og fræðsluefni. 
Nám og kennsla: Reynt verður að varpa ljósi á íslenskt samfélag frá siðaskiptum fram til loka 19. aldar.  Efnið er fléttað saman með þeim 
hætti að nemendur fái tilfinningu fyrir framvindu Íslandssögunnar og um leið að veita þeim innsýn í samfélags tímabilsins.  
Kennslubókin í landafræði, Evrópa, fjallar eins og nafnið bendir til um Evrópu. Í kennslubókinni verður stefnt  að því að nemendur kynnist 
ákveðnum einkennum Evrópu, löndum, legu, höfum, landslagi, stjórnarfari og samgöngum, svo eitthvað sé nefnt. 
Markmið samfélagsgreina er m.a. að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar 
viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu.  
Farið verður yfir helstu trúarstefnur með það að leiðarljósi að gefa nemendum kost á að kynnast og gera samanburð á stærstu trúarstefnum 
heimsins, hvað eiga þær sameiginlegt og hvað er ólíkt. Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni, ýmist einstaklings-, para- eða hópaverkefni. 
Kenndar eru 5 stundir á viku. 
Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan 
hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem 
nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.

 
Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. 

Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 
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Haustönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

● lýst margbreytileika helstu 
trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum 
þeirra á líf fólks 
 

● borið kennsl á trúarlegar vísanir í 
tjáningu í listum og bókmenntum 
 

● borið saman valin trúar -og lífsviðhorf 
 

● lýst einkennum og þróun íslensks 
þjóðfélags og tekið dæmi um 
mikilvæga áhrifaþætti 
 

● dregið upp mynd af afmörkuðum 
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, 
nálægrar eða fjarlægrar 
 
 

● velt fyrir sér ýmsum þáttum sem 
sagan hefur mótast af, svo sem 
umhverfi, samfélagsskipulag og 
þjóðfélagshreyfingum 
 

● dregið upp mynd af afmörkuðum 
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu 
Íslands 
 

Trúarbragðafræði: Íslam 
Rakin er saga Múhameðs og fjallað um 
venjur,  hátíðir og helgisiði íslam. 
 
Farið verður í bls. 5-36 
 
Sögueyjan 1. kafli - Inngangur 
 
Sögueyjan 2. kafli – Siðaskiptin 

● Siðaskiptin 
● Rétttrúnaður 
● Galdrafár 

 
Sögueyjan 3. kafli - Konungsvaldið styrkist 

● Kópavogsfundurinn 
● Einokunarverslun 

 
 
Sögueyjan 4. kafli - Menning og menntun 

● Bruninn í kaupmannahöfn 
● Menningarstarf kirkjunnar 
● Íslensk menning 
● Menntun 

 
Farið verður í bls. 39-86 
 
Sögueyjan 5. kafli - Bændasamfélagið 

● Sveitasamfélag 

Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
Tímaverkefni sem eru ýmist einstakling- eða 
paraverkefni. 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
Hópvinna þar sem hver hópur kynnir sér 
ákveðið tímabil Íslandsögunnar. Úrlausnum 
skilað á veggspjald og munnleg frásögn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tímaverkefni sem eru ýmist einstakling- eða 
paraverkefni. 
Leiðsagnarnám 
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● metið og brugðist við ólíkum 
skoðunum og upplýsingum á 
fordæmalausan hátt 
 

● velt fyrir sér ýmsum þáttum sem 
sagan hefur mótast af, svo sem 
umhverfi, samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum   
 

● sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn á völdum stöðum og tímum 
 

● sett sér markmið og gert  áætlanir við 
fjölbreytt viðfangsefni 
tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
með fjölbreyttum hætti, einn sér og í 
samstarfi við aðra 
 

● Stéttaskipting 
● Fátækt 
● Tyrkjaránið 

 
Sögueyjan 6. kafli - Reykjavík sem 
höfuðstaður 

● Þéttbýli myndast 
● Vöxtur Reykjavíkur 

 
Sögueyjan 7. kafli - Sjálfstæðisbaráttan 

● Vér mótmælum allir 
● Bylting á Íslandi 
● Þjóðernisstefnan 
● Einveldið afnumið 
● Þjóðfundurinn 

 
Sögueyjan 8. kafli - Efnahagsfrelsi 

● Einokun aflétt 
● Mikilvægi verslunar 
● Kaupfélög 

 
Sögueyjan 9. kafli - Endalok 
bændasamfélagsins 

● Vesturfarar 
● Bændasamfélagi í vörn  
● Ameríkuferðir 
● Samfélagsuppbygging 
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Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

● lýst margbreytileika helstu 
trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum 
þeirra á líf fólks 
 

● borið kennsl á trúarlegar vísanir í 
tjáningu í listum og bókmenntum 
 

● borið saman valin trúar -og lífsviðhorf 
 

● tekið afstöðu til málefna sem varða 
heimabyggð með því að vega og meta 
ólíka kosti 

 
● gert grein fyrir einkennum og stöðu 

Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu 
landsins, breytilegrar menningar, 
trúar og lífsviðhorfa 

 
● komið þekkingu sinni og viðhorfum á 

framfæri með fjölbreyttum og 
markvissum hætti, einn sér og í 
samstarfi við aðra. 

 
● áttað sig á hvernig loftslag og 

gróðurfar hafa áhrif á búsetu og 
lífsskilyrði.  

 

Trúarbragðafræði: Gyðingdómur  
Rakin er saga trúarbragðafræðinnar og sagt 
frá helstu helgiritum, siðum og háttum.  
 
 
Farið verður í bls. 4-60 
Evrópa: 

● Landslag 
● Höf  
● Loftslag 
● Gróður  
● Búseta 
● Atvinnuhættir 
● Hugað að umhverfinu 
● Endurvinnsla 
● Tungumál 
● Trúarbrögð 

Norðurlönd: 
● Danmörk 
● Noregur 
● Norræn samvinna 

Vestur-Evrópa: 
● Fyrri heimstyrjöldin 
● Kreppan mikla 
● Seinni heimstyrjöldin og stríðsárin á 

Íslandi. 
Austur-Evrópa: 

● Eystrasaltsríkin 

 
Tímaverkefni sem eru ýmist einstakling- eða 
paraverkefni. 
 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
Kvikmyndasýning í trúarbragðafræði og 
verkefni unnið í kjölfarið.  
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Suður-Evrópa:  
● Baskar 
● Ólympíuleikarnir 
● Evrópuþjóðir á Íslandsmiðum 

Samvinna í Evrópu:  
● Evrópusambandið-ESB 
● Sameinuðuþjóðirnar 
● Mannréttindi  

 
 
 
 

 
 
 
 
Hópverkefni 
Þemaverkefni í samfélagsfræði þar sem 
nemendur vinna  saman i litlum hópum. Hver 
hópur kynnir sér ákveðið land innan Evrópu. 
 
 
 
 

 


