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Kennarar: Kjartan Þór Ingason og Ragnheiður Mjöll Baldursdóttir 
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 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: Norðurlönd lesbók ásamt vinnubók. Snorrasaga ásamt verkefnum frá kennurum. Hugrún vinnubók í lífsleikni ásamt umræðum og 
efni frá kennurum. Islam lesbók ásamt verkefnum frá kennurum 
Námsmat: Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Nemendur fá að vita hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar í 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.             
              
 

 

 
 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Skólaárið 2021-2022 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

• Greint samhengi heimabyggðar við 
umhverfi, sögu, menningu og 
félagsstarf, 

• Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um 
menningar- og samfélagsmálefni, 

• Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og 
umhverfi, 

• Lýst einkennum og þróun íslensks 
þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga 
áhrifaþætti, 

• Rætt viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi 
við atburði daglegs lífs, 

• Gert greint fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum, siðum og táknum í 
kristni og nokkrum helstu trúarbrögðum 
heims,  

• Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra 
samfélagshátta, 

• Gert grein fyrir hugmyndum um 
samhjálp og velferð og framkvæmd 
hennar í samfélaginu. 

• Sýnt fram á skilning á mikilvægum 
gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 
félagslegu réttlæti. Umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og öllu lífi. 

 
Viðfangsefni fyrir áramót 
 
Norðurlönd: almenn umfjöllun um 
norðurlöndin. Einkenni landanna: Noregur, 
Svíþjóð, Finnland, Álandseyjar, Danmörk, 
Færeyjar og Grænland. 
 
Islam: sagt er frá helgiriti múslima, Kóraninn 
og saga Múhameðs rakin. Sagt er frá upphafi 
Islam sögu trúnnar, siðum og hátíðum. 

Farið verður í umræður og upprifjun á 
mismunandi trúarbrögð heims sem farið var í 
á síðasta skólaári. 

Trúarbrögð verða borin saman og skoðað 
hvað er líkt og hvað er ólíkt.  

 
Lífsleikni: 
Hugrún vinnubók í lífsleikni ásamt efni frá 
kennurum. 
Sérstök áhersla er lögð eftirfarandi: 

• Samskipti og einelti þar sem unnið er 
eftir eineltishringnum 

• Bekkjarsáttmáli og bekkjarfundir þar 
sem lögð er áhersla á skólareglur og 
hegðun 

• Jafnrétti kynjanna og staðalímyndir 

 
 
Símat í hæfniviðmiðum allan veturinn. 
Mat í lok hvers kafla í námbókum. 
Einstaklings og hópaverkefni. 
Munnleg og/eða verkleg skil. 
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• Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af 
gerðum manna og bent á leiðir til 
úrbóta. 

• Gert sér grein fyrir margbreytileika 
fjölskyldna og margvíslegum 
hlutverkum innan þeirra 

• Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu 
trúarbragða á menningu og samfélög. 

• Rætt á upplýstan hátt um tímabil, 
atburði og persónur, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu. 

• Lýst margbreytileika helstu trúarbragða 
og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf 
fólks 

• Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd 
auðlinda og umhverfis, hvernig hver 
einstaklingur getur lagt sitt af mörkum 
til verndar. 

• Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf 

• Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 

• Notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga 
 

• Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og 
veikleikum. 

• Tileinkað sér heilbrigða og holla 
lífshætti. 

• Sett sér markmið og gert áætlanir við 
fjölbreytt viðfangsefni. 

• Rýmingaráætlun kynnt og og þeim 
kennd rétt viðbrögð við ýmiskonar vá. 

• Umhverfis og heilsuefling. 
 
 
Viðfangsefni eftir áramót 
 
Islam: sagt er frá helgiriti múslima, Kóraninn 
og saga Múhameðs rakin. Farið verður yfir 
seinustu ár Múhameðs, Islam í nútímanum 
og Islam á Íslandi ásamt efni frá kennurum. 

Farið verður í umræður og upprifjun á 
mismunandi trúarbrögð heims sem farið var í 
á síðasta skólaári. 

Trúarbrögð verða borin saman og skoðað 
hvað er líkt og hvað er ólíkt.  

 
Snorra saga ásamt efni frá kennurum. 
 
Lífsleikni: 
Hugrún vinnubók í lífsleikni ásamt efni frá 
kennurum. 
Hugrún vinnubók í lífsleikni ásamt efni frá 
kennurum. 
Sérstök áhersla er lögð eftirfarandi: 

• Samskipti og einelti þar sem unnið er 
eftir eineltishringnum 
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• Lýst 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, 

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

 

• Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu. 

• Rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum 
og siðferðilegum toga. 

• Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og 
mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif 
staðalímynda. 

• Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 
umhyggju. 

• Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt 
í að setja sameiginlegar leikreglur með 
öðrum 

• Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra 

• Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og 
upplýsingum á fordómalausan hátt. 

• Rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

• tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi 
við aðra,  

• tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt 
og sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 
umhyggju. 

• Bekkjarsáttmáli og bekkjarfundir þar 
sem lögð er áhersla á skólareglur og 
hegðun 

• Umhverfis og heilsuefling. 

• Kynfræðsla þar sem nemendur læra 
um líkama mannsins og breytingar á 
honum í tímans rás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


