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Áfangalýsing:  
Áhersla er á að nemendur auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu og hvernig samspil 
manns og náttúru birtist okkur í daglegu lífi. Nemendur eiga að þjálfast í að nota upplýsingar 
á gagnrýninn hátt. Unnið verður með Ísland og Íslandskort með sérstakri áherslu á 
Norðausturland. Lögð verður áhersla á að nemendur þekki sitt nærumhverfi. Nemendur fá 
einnig að kynnast ölllum heimsálfunum og löndum innan þeirra. Menning landanna og saga 
verður skoðuð og borin saman. 
 
Markmið:  
 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
● nöfnum bæjarfélaga á Norðausturlandi 
● fjölda íbúa á hverjum stað 
● helstu kennileitum bæjarfélaganna 
● helstu ferðamannastöðum á Norðausturlandi 
● hvernig heimurinn skiptist í heimsálfur 
● fjölbreytileika mismunandi heimsálfa 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
● setja sig í spor ferðamanns og ferðast á hina ýmsu staði 
● nefna og aðgreina bæjarfélög á Norðausturlandi 
● leita mismunandi leiða í vinnuferlinu 
● nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt 
● að beita mismunandi aðferðum í vinnuferlinu 
● þekkja heimsálfurnar 
● tengja saman lönd og heimsálfur 
● lesa á landakort 
● afla sér upplýsinga um lönd og geta miðlað upplýsingum um þau 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
● tala um og/eða ferðast um ákveðna staði 
● taka eftir ólíkum viðfangsefnum 
● greina á milli aðal- og aukaatriða 
● hlustað á sjónarmið annarra af víðsýni 
● lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu 
● tjá eigin skoðanir 
● taka þátt í umræðum um heimsálfur 
● miðla fróðleik til annarra 
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Námsgögn:  
Engin sérstök kennslubók er fyrir áfangann. Kennarinn afhendir og vísar í námsgögn 
sem stuðst er við fyrir hvert verkefni. Þessi námsgögn verða aðgengileg á Moodle og 
Classroom svæði áfangans. 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1 Nærumhverfi, 
Akureyri 

Verkefni: 
● Nærumhverfi - 

Akureyri 
● Norðausturland 

 
5% 
5% 

Lota 2  Ísland ● Íslandskort - kort 
og ferðamennska 

10% 

Lota 3  Evrópa 
 

● Evrópukort 
● Veggspjald 

10% 
10% 

Lota 4 Heimurinn ● Heimsálfurnar. 
Kort og staðir 

10% 

Lota 5  Veður og gróður ● Veðurfræði og 
gróðurbelti jarðar 

● Hópverkefni/ 
kynning 

10% 
 
20% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni  Stutt verkefni unnin í tímum 50% 
 verkefni Hópvinna og veggspjald 10% 
Umhverfis- 
verkefni 

Hópvinna og kynning 20% 

Sjálfsmat Nemendur meta eigin frammistöðu 10% 
Virkni og mæting Nemendur metnir með eftir virkni í tímum og hversu vel þeir 

mæta í kennslustundir 
10% 

   
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
 
 
 
 
Dagsetning: 
 
 
_Svanlaugur Jónasson______ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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