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Bekkur: 7. og 8. bekkur 

Kennsluaðferðir og skipulag  

Landafræði 

Evrópa 

Við lesum saman í tímum. Samræður um námsefnið og kaflapróf úr Evrópubók. 
Hópverkefni Evrópa: Samþætting með heimilisfræði, myndmennt og 
upplýsingatækni. Kynning fyrir samnemendur og foreldra. 

Jarðfræði: Um víða veröld 

Við lesum saman í tímum. Samræður um námsefnið og kaflapróf. Hópverkefni: 

Eldfjöll(kynning ppt), tímaás/jarðfræðisaga, Solar Walk Lite verkefni,  google 
earth verkefni. Ritgerð: samþætting við íslensku. 

 

Saga 

Lýðræði og tækni 

Við lesum saman í tímum. Samræður um námsefnið og kaflapróf. Hópverkefni og 
horft á myndbönd. 

Mannkynssaga:  

Paravinna. Nemendur velja sér þema sjálf (Maya og Aztekar, Rómaveldi, Villta 
Vestrið, Egyptaland) og búa til Pop up bækur. 

 

Grunnþættir menntunar  

Grunnþáttur Áhersluþættir 

Heilbrigði og velferð  

Jafnrétti Í vinnubrögðum í kennslustofunni almennt, þróun 
jafnréttismála yfir tíma. 

Lýðræði og 

mannréttindi  

Í vinnubrögðum í kennslustofunni almennt, þróun 
jafnréttismála yfir tíma 

Læsi Á texta, tölfræðiupplýsingar, heimildir, þróun samfélagsins. 

Sjálfbærni Þróun mannfjölda, auðlindanýting og loftslagsmál. 

Sköpun  Frjálsar hendur nemenda við t.d. vinnu með ríki frá eldri tíma 
einnig lönd í  Evrópu. 



 

Áætlun í Landafræði 

Viðfangsefni  Námsefni Hæfniviðmið/markmið Kennslu- / 

námsaðferðir 

Mat 

Landafræði  
Evrópu 

Evrópa, 
lesbók og 
vinnubók 

Þekkt á korti lönd og 
legu ríkja í Evrópu - 
stærstu ár - vötn 
- höf og fjallgarða. 
• Kunnað hvernig 
landslag álfunnar hefur 
myndast og mótast, t.d. 
áhrif plötuhreyfinga við 
myndun Alpafjalla og 
áhrif veðrunar og rofs. 
• Þekkt um loftslag og 
gróðurfar frá norðri til 
suðurs. 
• Þekkt um samskipti 
Íslendinga við aðrar 
Evrópuþjóðir. 

Lestur, 
samræður, 
verkefni og 
hópverkefni. 
Foreldrakynning 

Verkefni, 
próf, 
kennara-og 
foreldramat 
á 
kynningunni 

Landafræði Um víða 
veröld - 
Jörðin 

• Þekkt sögu og 
uppbyggingu jarðar. 
• Notað bauganet jarðar 
við nákvæma 
staðsetningu. 
• Þekkt á heimskorti nöfn 
og legu heimsálfa og 
úthafa. 
• Þekkt stærstu fjallgarða 
og mestu fljót jarðar. 
• Þekkt legu miðbaugs, 
heimskautsbauga, póla, 
daglínu og núll 
lengdarbaugs. 
• Þekkt innri gerð jarðar í 
grófum dráttum. 
• Skilið í grófum dráttum 
þróun yfirborðs jarðar í 
jarðsögunni. 
• Þekkt hvernig veðrun 
og rof verður af völdum 
vinda, vatns og 
jökla. 
• Þekkt að greina á milli 
endurnýjanlegra 
auðlinda og forða (t.d. 
jarðefnaeldsneytis). 

Lestur, 
samræður, 
verkefni, ritgerð 

Verkefni, 
próf, 
kynningar, 
ritgerð 



• Skilið hvernig vindar 
verða til. 
• Þekkt mestu 
hafstrauma jarðar, orsök 
þeirra og áhrif á 
loftslag strandsvæða. 
• Þekkt áhrif 
semframkvæmdir 
manna hafa á höfin, t.d. 
ofveiði 
og mengun. 
• Skilið að úrkoma 
orsakast af því að rakt 
loft rís og kólnar. 
• Þekkt mikilvægi 
vatnsorku (fallvatna og 
jarðhita) á Íslandi og 
hvernig hún er nýtt. 
• Þekkt borgarmyndun 
og þróun hennar. 
• Þekkt helstu áherslur í 
umhverfismálum. 

 
Áætlun í Sögu 

Viðfangsefni  Námsefni Hæfniviðmið/markmið Kennslu- / 

námsaðferðir 

Mat 

Sögu 17.-20. 
aldar 

Lýðræði 
og Tækni 

• Að nemendur þekki helstu 
einkenni samfélagsins á 
Íslandi og í Evrópu á 17. og 
18. öld áður en þær miklu 
breytingar urðu sem bókin 
fjallar um: byltingar, 
lýðræðisþróun og 
iðnvæðingin. 

• Að nemendur þekki 
hugmyndir 
upplýsingaheimspekinnar.  

• Nemendur eiga að geta 
rætt um jákvæðar og 
neikvæðar hliðar á nýju 
stjórnarskránni og þá með 
réttindi þræla, indíána og 
kvenna í huga. 

• Nemendur eiga að skilja 
hvað gerðist í frönsku 
byltingunni og hverjar voru 
orsakir hennar og 
afleiðingar. 

Lestur, 
samræður, 
verkefni og 
hópverkefni. 
 

Verkefni, 
próf,  



• Nemendur tengi atburðina 
í Frakklandi við Ísland og 
Norðurlöndin og komist að 
því hvaða áhrif þeir höfðu 
hér. Þeir þekki tilraun 
Jørgens Jørgensen til 
valdaráns á Íslandi og 
viðbrögð Íslendinga við 
henni. 

• útskýrt tækni- og 
samfélagslegar breytingar 
sem fylgdu iðnbyltingunni. 

• Nemendur geti greint frá 
þróun íslensks samfélags á 
19. öld fram til byrjunar 20. 
aldar og útskýrt hvernig 
hún hefur haft áhrif á 
íslenskt samfélag í dag. 

• Nemendur skilji hvernig 
íslenskt samfélag breytist 
eftir hina síðbúnu 
iðnbyltingu á Íslandi. 

• Nemendur geti fjallað um 
atvinnu, húsnæði, 
barnavinnu og aðstæður 
verkamanna í lok 19. aldar 
og byrjun 20. aldar. 
Nemendur eiga einnig að 
geta útskýrt samhengið á 
milli vaxandi þéttbýlis og 
þróunar 
verkalýðshreyfingar á 
Íslandi. 

• Nemendur geti rætt um 
mannvirðingu, 
kynþáttafordóma og 
mismunun í sögulegu ljósi 
og þekki hugtakið 
þjóðernishyggja.  

• Nemendur þekki helstu 
atburði og einkenni í 
upphafi sjálfstæðisbaráttu 
Íslendinga á 19. Öld. 

• Nemendur geti rakið 
helstu atriðin í síðari hluta 
sjálfstæðisbaráttu 
Íslendinga 

og greint frá mannréttindabaráttu 
kvenna á Íslandi. 



• Nemendur þekki sögu 
sjálfstæðisbaráttunnar frá 
því að við fengum 
stjórnarskrá 1874 og fram 
til lýðveldisstofnunar. 

 

     

     
 


