
Kennsluáætlun  

Um víða veröld, Jörðin   Lota 4 

 2019 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Landafræði - þema 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir 

 Áfangalýsing 
 

 
 
 

 
Kennsluaðferðir 
Sýnikennsla 
Umræðu- og spurnaraðferð til að efla skilning nemenda á tilteknu viðfangsefni 
Hópavinna 
Myndbönd, google classroom og aðrir miðlar. 
Við styðjums við bókina „Jörðin, um víða veröld“ 
Hæfniviðmið: 
Gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu. Fjallað um náttúruferla 
sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður. Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, 
gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun 
á þvi. Útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 
móta ólík lífsskilyrði. Sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við 
umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf.  
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg 
verkefni og stuttar afmarkaðar æfingar. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru 
heima og í skólanum.  

 
Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 



Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Námsmat Hæfniviðmið 
18. – 22. mars  Uppbrotsdagar / skíðaferð  

 
 

25. – 29. mars Bls. 18-43 
myndbönd 
 
Verkefni frá kennara 

- Innræn öfl jarðar. Hvernig á að 
bregðast við jarðskjálfta eða 
eldgosi? 

- Hvernig myndast eldfjöll, 
jarðskálftar og fellingafjöll 

 Tekið dæmi af og 
útskýrt forvarnir, 
sem eru 
skipulagðar vegna 
náttúruhamfara 

1. – 5. apríl Kynning á 
hópaverkefni um 
náttúruhamfarir 
 
27.mars heimsókn á 
náttúrugripasafnið 

- Að kynnast mismunandi 
bergtegundum 

 
- Veðrun 

Leiðsagnarmat 
 

Geta útskýrt 
hvernig Ísland 
byggist upp, 
hvernig landslag 
þess og jarðvegur 
breytist. 

8. – 12. apríl Sjálfstæð vinna í 
hópum 

- Klára hópverkefni. 
Kynningar 4.-5. apríl 

Hópverkefni 
kynning 
 
Jafningjamat 
Sjálfsmat 

Framkvæma og 
lýsa eigin 
athugunum á 
námsþáttum að 
eigin vali er varða 
búsetu mannsins á 
jörðinni. 

15. – 19. apríl Bls. 60-81 
myndbönd 

- Gróðurhúsalofttegundir 
- Veðurdagbók 
- Spurningar frá kennara 

 

Veðurverkefni 
einstaklingsverkefni 
 
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 
 

Geta útskýrt 
árstíðarbundið 
veðurlag og 
loftslagsbreytingar, 
ástæður og 
afleyðingar. 

23. – 26. Apríl 
páskaleyfi 22.apríl 
Sumardagurinn 
fyrsti 25.apríl 

Páskaleyfi Páskaleyfi Páskaleyfi Páskaleyfi 

29. apríl – 3. Maí 
 
1.maí - frídagur 

 
Umhverfisvika 
  
Bls.150-164 
 

- Dýr í útrýmingarhættu 
- Hlýnun jarðar 
- Áhrif mannsins 

 
Nemendur vinna að kynningu um efnið. 

Hópverkefni 
 
Jafningjamat 
Leiðsagnarmat 

Tekið þátt í að 
skoða og skilgreina 
stöðu 
umhverfismála á 
heimsvísu og rætt 
markmið til 
umbóta. 
 



6. – 10. Maí 
Frí 10. og 11. Maí 

 

Frí 10. og 11. Maí 
Bls. 112-137 
 

- Kynning í byrjun viku 
- Auðlind og auðlindanýting, 

sjálfbær þróun 
- ólíkir orkugjafar 
- orka á Íslandi. 

 
- Lokaverkefni sett fyrir 

Einstaklingsverkefni Geti tekið 
rökstudda afstöðu 
til máefna og 
komið með tillögur 
um hvernig megi 
bregðast við 
breytingum. 

13. – 17. maí 
 
 

Bls. 112 – 137 
 

- Umhverfisvænir og 
óumhverfisvænir orkugjafar 

 
Vinna og skil á einstaklingsverkefni 
 

Einstaklingsverkefni 
 
matskvarði kennara 

Lýst ólíkum leiðum 
við framleiðslu, 
dreifingu og 
nýtingu orku á 
Íslandi. 

20. – 31.maí              Lokaverkefni í unglingadeild   

3.-7.júní 
Uppstigningardagur 
og skipulagsdagur 

 

 Lokaverkefni í unglingadeild   

 


