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Námsáætlun – námsgrein samfélagsfræði 

 

Kennarar: Hafdís Ragnarsdóttir og Rún Kormáksdóttir 
Nám og kennsla: Í sögu verður efni kennslubókarinnar Miðaldafólk á ferð lögð til grundvallar, þar sem reynt verður að veita nemendum 
innsýn í líf Miðaldafólks einkum á tímabilinu 1000-1600. Þá verður farið yfir hlutskipti fólks, ferðalög og samskipti, einkum milli fjarlægra 
menningarheima og varpað ljósi á ýmiskonar samfélagsbreytingar sem urðu í kjölfar landkönnunarferða á miðöldum. Í trúarbragðafræði 
verður farið yfir helstu trúarstefnur í Búddhatrú, Islam og Gyðingdómi. Þá verður greint frá uppruna trúarbragðanna, farið yfir helgisiði, 
venjur, útbreiðslu og hátíðir. Í landafræði verður námsefni kennslubókarinnar um Evrópu lagt fyrir. Þar verður stefnt að því að kynna fyrir 
nemendum nöfn og legu ríkja innan Evrópu, landslag, höf, stjórnarfar, samgöngur, atvinnugreinar, ár, vötn og fjallgarða. Þá verður lögð 
áhersla á að nemendur læri að lesa á landakort og kynnist fánum þjóðanna. 
Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni; einstaklings-, para- eða hópverkefni. Kennslustundir verða 4 á viku. 
Kennsluaðferðir: Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir í formi innlagna kennara, umræðna og fjölbreyttri verkefnavinnu, þar sem 
nemendur vinna m.a. mynd- og leikræn einstaklings- og hópaverkefni. 
Námsefni: Trúarbragðafræði; Búddhatrú, Islam og Gyðingdómur. Saga; Miðaldafólk á ferð. Landafræði; Evrópa (les- og vinnubók). 
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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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: Búddhatrú, Islam og 
Gyðingdómur. 
 
Unnið með námsefni kennslubókanna, þar 
sem m.a. er fjallað um siði, venjur og hátíðir 
ásamt útbreiðslu trúarbragðanna og hinum 
ýmsu stefnum þeirra. 
 
Saga: Miðaldarfólk á ferð. 
 
Námsefni bókarinnar Miðaldarfólk á ferð er 
lagt til grundvallar. Þar sem nemendum 
verður veitt innsýn í líf fólks á tímabilinu 1000 
– 1600 og m.a. borið saman við líf nútímans.  
 
Landafræði: Evrópa 
Farið verður yfir efni námsbókarinnar m.a. 
fjallað um landshætti, gróðurfar, 
umhverfismál, sögu, menningu og samvinnu 
landa innan Evrópu. Þá verður lögð áhersla á 
kortalestur og upplýsingaleit. 
 
 
 

Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Einstaklings- og hópaverkefni, virkni, þátttaka 
og vinnubækur.  
Munnleg og/eða verkleg skil. 
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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 
 

 

 

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 
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● 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


