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Vika Tenging við hæfniviðmið 
Við lok árgangs geti nemandi: 

Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 

Vika 1 
8.-12. janúar 

Reynsluheimur 
Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

Ísland á korti Vinnubók bls. 19 
 

Einstaklingsvinna  

Vika 2 
15. – 19. janúar 

Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga Ísland á korti Vinnubók bls. 19 Einstaklingsvinna  

Vika 3 
22.- 26. janúar 

Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 
 

Kort og loftmyndir  
 

Norðurlönd bls. 4-9 
Vinnubók bls. 2-18 

Einstaklingsvinna og 
hópavinna 

 

Vika 4 
29. – 2. febrúar 

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

Kort og loftmyndir  
 

Frh. Einstaklingsvinna og 
hópavinna 

 

Vika 5 
5. – 9.febrúar 

Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga Kort og loftmyndir  Frh. Einstaklingsvinna og 
hópavinna 

 

Vika 6 
12. – 16.febrúar 

Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga Kort og loftmyndir  Frh. Umræða Verkefni 10% 

Vika 7 
19.-.23. febrúar 

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

Norðurlönd 
 

Norðurlönd bls. 10-27 
Vinnubók bls. 20-38 

Hópavinna og 
vinnubókarvinna 

 

Vika 8 
26.- 2 mars 

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

Norðurlönd 
 

Norðurlönd bls. 10-27 
Vinnubók bls. 20 -38 

Hópavinna og 
vinnubókarvinna 

 

Vika 9 
5.- 9. mars 

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

Noregur 
 

Norðurlönd bls.28-35 
Vinnubók  bls. 39-43 

Umræður 
Raða í hópa 

 

Vika 10 
12.-. 16. mars 

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

Noregur 
 

Norðurlönd bls.28-35 
Vinnubók  bls.39-43 

Hópavinna  

Vika 11 
19.- 23. Mars 

Páskafrí 26 mars- 
2. apríl 

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

Svíþjóð Norðurlönd bls. 36-35 
Vinnubók bls.44-48 

Ræðum  um Svíþjóð 
og vinnum í hópum 

 

Vika 12 
26 mars-2. apríl 

 Páskafrí    

Vika 13 
3.- 6 apríl 

Reynsluheimur 
 

Svíþjóð 
 

Norðurlönd bls. 36-35 
Vinnubók bls.44-48 

Ræðum  um Svíþjóð 
og vinnum í hópum 

Könnun 15%: Noregur og 
Svíþjóð 

Vika 14 
9.- 13. apríl 

Reynsluheimur Finnland Norðurlönd bls. 42-45 
Vinnubók bls. 49-52 

Ræðum  Finnland og 
vinnum í hópum  
einnig 
einstaklingsvinna 
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Vika 15 
16.-20. apríl 

Sumard. fyrsti 19.apríl 

 Ljúka verkefnum  Hópar og 
einstaklingar ljúka 
verkefnum 

 

Vika 16 
23.- 27. apríl 

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

Álandseyjar Norðurlönd bls. 46-47 
Vinnubók bls. 49-52 

Ræðum  um 
Álandseyjar og 
vinnum í hópum 

 

Vika 17 
30. apríl starfsdagur 

kennara  
1 maí frídagur 

2.-4. maí 

Reynsluheimur 
Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni 
Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt 
þýðingu þess, sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn  
Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

Hópaverkefni 
norðurlönd 

Námsefni úr öllum áttum Hópavinna og 
einstaklingsvinna 

Könnun 15% Finnland og 
Álandseyjar 

 
Vika 18 

7.-11.maí 
10 maí 

uppstigningardagur 

Reynsluheimur 
Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni 
Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt 
þýðingu þess, sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn  
Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

Hópaverkefni 
norðurlönd 

Námsefni úr öllum áttum Sýning  
Þriðjudagur 15. maí 

 
 

Vika 19 
14.- 18. maí 

Reynsluheimur 
 

Færeyjar Norðurlönd bls.52-57 
Vinnubók bls. 61-65 

 Einstaklingsvinna  
 

Vika 20 
22.- 25. maí 

21. annar í hvítasunnu 

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

Danmörk Norðurlönd bls.48-51 
Vinnubók bls. 56-60 

Hópavinna Verkefni Danmörk 10% 

Kennslubækur Norðurlönd lesbók og vinnubók. Efni af vef og efni frá kennara. 

Heimanám Nemendur lesa heima þegar byrjað er á nýjum kafla. Mikilvægt er að undirbúa sig vel fyrir tímana. Einnig verða verkefni send heim til þess að 
klára ef ekki næst í tímanum. 

Kennsluaðferðir Fjölbreyttar aðferðir s.s. innlagnir, einstaklingsvinna, hópavinna, upplýsingaöflun og myndbönd. 

Í skólanum fá þau fyrirlestur um efnið og vinna verkefni í vinnubók. Þegar unnið er með löndin taka nemendur próf þegar búið er að fara yfir 
tvö lönd. 

Unnið verður stórt hópverkefni þar sem reynir á sjálfstæði og frumleika nemenda í lok annar.  

Námsmat Öll vinna nemenda er lögð til grundvallar námsmati .  
4 könnunarpróf  50%  
Ástundun 20%   
Hópaverkefni 30% 




