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Áfangalýsing:  Unnið verður með Norðurlöndin og önnur Evrópulönd. Fjallað um séreinkenni 
hvers lands, s.s. helstu borgir, atvinnuvegi og sögufræga staði. Einnig verða sameiginlegir 
þættir landanna skoðaðir ásamt því hvað gerir þau ólík. 
 
Markmið:  
Þekkingarviðmið 
 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og  

● löndum sem tilheyra Evrópu 
● helstu höfuðborgir 
● helstu kennileitum í Evrópu 
● vinsælum ferðamannastöðum á Norðurlöndum 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● greina á milli landa sem tilheyra Evrópu 
● leita sér upplýsinga 
● setja sig í spor ferðamanns og ferðast á hina ýmsu staði 
● þekkja ýmsa ferðmöguleika til annara landa 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

● taka þátt í umræðum um Evrópulöndin 
● lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu 
● auka trú á eigin getu 
● bera virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti 
● tengja þekkingu sína við daglegt líf 

 
Námsgögn:  
Ýmis gögn frá kennara. Nýtum okkur Google Classroom umhverfið.  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer) 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Vika 35-37 Kynning, almennt 
Evrópu, kortalestur 

  

Vika 38-40 Norðurlöndin Norðurlandverkefni 10% 
Vika 41-44 Lönd í Evrópu.  

MIÐANNARMAT 
Kynning á völdu landi 20% 

Vika 44-46 Kennileiti, 
borgir,ferðalög, 
samgöngur o.fl. 

Ferðaverkefni 20% 

Vika 47-49 Samvinna í Evrópu, 
samantekt og 
áfangalok 

Yfirlitskönnun 
Sjálfsmat 

Könnun 10% 
Sjálfsmat 10 % 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Norðurlandaverkefni Verkefni tengt Norðurlöndum 10% 
Kynning á landi Nemendur velja eitt Evrópuland og kynna fyrir 

samnemendum 
20% 

Ferðaverkefni Nemendur skipuleggja borgarferð til Evrópu 20% 
Yfirlitskönnun Stutt könnun (ekki eiginlegt lokapróf)  úr námsefninu í 

lok annar 
10% 

Sjálfsmat Nemendur meta eigin vinnu og frammistöðu 10% 
Vinnueinkunn / 
verkefnamappa 

Samansafn verkefna sem unnin eru á önninni í tímum, 
Classroom o.fl. Ástundun og mæting. 

30%  

   
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: ATH: Líkt og öllu skólastarfi og öllu okkar daglega lífi er sérstök áhersla á allar 
sóttvarnir vegna kórónuveirufaraldurs. Brýnt er fyrir nemendum að taka öllum slíkum 
aðgerðum alvarlega !  

 
 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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