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Kennarar:  
Anna Guðrún Guðjónsdóttir -  Anna.Gudrun.Gudjonsdottir@rvkskolar.is  
Guðbjörg Leifsdóttir - Gudbjorg.Leifsdottir@rvkskolar.is  
 
Kenndir eru 5 tímar á viku. Auk þess eru 2 tímar á viku í lífsleikni. 
 
Nám og kennsla:  
Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan. Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á 
eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi 
hugafar í samskiptum og námi. 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 vandi vinnubrögð.  
 
Kennsluaðferðir:  
Kennslan byggist m.a. á innlögn kennara, einstaklings- para eða hópavinnu. Áhersla lögð á jákvæðan og hjálpsaman námsfélaga, að hlusta, spyrja, vinna og að skilningur er mikilvægari en 
hraði.  
 
Námsefni: 
Ísland - hér búum við, lestrar- og verkefnabók. Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, Trúarbrögðin okkar, kynning á ásatrú í tengslum við landnámið. Víkingaöld og landnám Íslands.  
 
Námsmat:  
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013). 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. 
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Skólaárið 2021-2022 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
Gert sér grein fyrir margbreytileika 
fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum 
innan þeirra. 
 
Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og 
lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks. 
 
Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, 
hátíðum, siðum og táknum í kristni og 
nokkrum helstu trúarbrögðum heims. 
 
Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf 
og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs. 
 
Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt 
frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, 
skoðana og lífshátta. 
 
Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 
 
Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og 
gróður. 
 
Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda 
og umhverfis, hvernig hver einstaklingur 
getur lagt sitt af mörkum til verndar. 

 
Trúarbrögðin okkar; 
 
Hvað er trú og trúarbrögð?  
Hvað er tákn? 
Stutt kynning á  

- Búddha 
- Hindúatrú 
- Kristni 
- Íslam 
- Gyðingdóm 

 
Helstu siðir og venjur þessara trúarbragða.  
 
 
 
 
 
 
 
Ísland -  hér búum við: 
 
Kort og kortalestur 
Náttúra Íslands 
Myndun og mótun landsins 
Náttúruauðlindir 
Atvinnulíf 
Landshlutar 

 
Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Vinnubækur, einstaklings- og hópavinna sem 
og önnur verkefni. 
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Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósu legu og sögu landsins, 
breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa. 
 
Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum 
manna og bent á leiðir til úrbóta. 
 
Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa 
áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 
 
 
Skýrt tengsl, samfélags, náttúru, trúar og 
lífsviðhorfa fyrr og nú. 
 
Greint hvernig sagan birtist í textum og 
munum, hefðum og minningum. 
 
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. 
 
 
 
 
Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á 
völdum stöðum og tímum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víkingaöld og ásatrú 
 
Árin 800-1050 
Fornleifar 
Fólkið 
Þróun skipa og siglingar 
Evrópa 
Vopn 
Landnám 
Þinghald 
Trúarbrögð 
Hús 
Lifnaðarhættir 
Menning 
 
 
Lífsleikni 
Æfa sig í að koma fram og tjá sig. Efla 
samskipti, styrkja sjálfsmyndina, fjalla um 
eineltishring, tilfinningar og fleira.  
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Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 
 
Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra. 
 
Tekið þátt samræðu um stöðu sína sem 
þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, 
sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á 
réttindum sínum samkvæmt 
alþjóðasáttmálum.  
 
Líst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, 
áhrifum þeirra á hugsun og hegðun.  
 
Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita 
í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna 
afstöðu til þeirra.  
 
Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og 
upplýsingum á fordómalausan hátt. 
 
 
 
 
 

 


