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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, virði náttúru og umhverfi og 
þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi hugarfar 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. 
Með kennslu í  náttúrufræðigreinum er leitast við að efla þekkingu og leikni sem og viðhorfum til náttúru, tækni, samfélags og umhverfis. Þannig eykst 
færni þeirra  til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það.  
 

Kennsluaðferðir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir, þar sem áhersla er lögð á jákvæðni og hjálpsemi í námi. Mikilvægt er að hlusta, spyrja og vinna. Skilningur 
er mikilvægari en hraði. Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni, ýmist einstaklings-, para- eða hópaverkefni. Kenndar eru þrjár stundir á viku 
 

Námsefni: Auðvitað – Heimilið, Líf á landi og þverfagleg sjálfbærniverkefni sem tengja má við Grænfánaverkefnið, Heilsueflandi skóla, Barnasáttmála og 
Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. Fjölbreytt viðbótarefni. 
 

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.  
 

Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 

 
 

Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 
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Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
● kannað áreiðanleika heimilda 

              með því að nota bækur, netið 
              og aðrar upplýsingaveitur 
 

● tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta 
eigið umhverfi og náttúru.  
 

● sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulagðan hátt 

 
● dregið ályktanir af tilgangi flokkunar 

úrgangs 
 

● tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 
sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á 
lífsgæði íbúa 
 

● lýst dæmum af áhrifum af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert 
umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt 
frá hugsanlegri þróun í framtíðinni. 
 

● framkvæmt og útskýrt einfaldar 
athuganir úti og inni  
 

● hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra 
 

● gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á 
samspili náttúrunnar, mannsins og 
heilbrigði eigin líkama 

Kennslubækurnar: Líf á landi og Auðvitað – 
Heimilið 
 
Líf á landi, þar sem áhersla verður lögð á að 
skoða ólík búsvæði og hvernig þau og umhverfi 
þeirra tengjast ásamt því hvers má vænta á 
hverjum stað.  
 
Auðvitað – Heimilið, einföld efnafræði, rúmmál, 
massi, hamur efna og hamskipti, hitaþensla, 
leysni, varmi, orka og orkusparnaður og rafmagn. 
Áhersla verður lögð á að tengja efnið daglegu lífi 
og heimilishaldi.  
 
 
 
 

Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Einstaklings- og hópaverkefni, virkni, þátttaka og 
vinnubækur.  
Munnleg og/eða verkleg skil. 
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● tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta 

eigið umhverfi og náttúru 
 

● sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulegan hátt 
 

● útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, 
munnlegum og skriflegum leiðbeiningum 

 
● útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks 

 
● lesið og skrifað um hugtök í 

náttúruvísindum 
 

● Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu 
þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra 
innbyrðis og við umhverfi sitt. 
 

● Bent á algeng efni á heimilum og í 
samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á 
heilsu manna og umhverfi.  
 

 

 


