
 

Kennsluáætlun  

Um víða veröld - Jörðin 

Lota 1 - 2020 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Þema - Náttúrugreinar 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir og Þóra Hjörleifsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Sýnikennsla 
Umræðu- og spurnaraðferð til að efla skilning nemenda á tilteknu viðfangsefni 
Hópavinna 
Myndbönd, google classroom og aðrir miðlar. 
Við styðjumst 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  Námsmarkmið Námsmat Hæfniviðmið 

 
24.ágúst – 28.ágúst 

Bls. 1-16 - Kynning á námsefni  
- Heimildarmynd 
- Umræður um stöðu jarðar í 

himingeiminum 
 

Mat á þátttöku í umræðum  
 

Gert sér grein fyrir 
stöðu jarðar í 
himingeiminum og 
áhrifum hennar á líf 
á jörðu. 
 

 
31.ágúst – 4.sept 
 
Gróðursetningarfer
ð  
4.september 
 

Bls. 18-43  
- Innræn öfl jarðar. Hvernig á að 

bregðast við jarðskjálfta eða 
eldgosi? 

- Myndband – forvarnir og viðbrögð 
- Hvernig myndast eldfjöll, jarðskálftar 

og fellingafjöll 
- Vinnum sameiginlegt plakat sem 

sýnir viðbrögð við hamförum. 
-  

Mat á þátttöku í 
sameiginlegu verkefni 

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

7.sept – 11.sept 
 
Skipulagsdagur 
16. september 

  

Bls.46 - 57 
 

- Kynning á hópaverkefni um 
náttúruhamfarir 

- Að kynnast mismunandi 
bergtegundum 

- Taka virkan þátt í hópavinnu 
 

Leiðsagnarmat 
 

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

14.sept -18. sept 
 
 
Skipulagsdagur 
16. september 

 

Bls. 60-89 
 

- Klára hópverkefni. 
- Kynningar í lok viku 
- Taka virkan þátt  

 

Leiðsagnarmat 
Matskvarði kennara 

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

22. – 25.sept.  
Bls. 60-89 

 
- Hvað eru gróðurhúsalofttegundir? 
- myndbönd 

 
 

 
 

Geta útskýrt 
árstíðarbundið 
veðurlag og 
loftslagsbreytingar, 
ástæður og 
afleyðingar. 
 



 

28.sept. – 2.okt. 
 
 
 

Bls. 90-111 

 
 

 
- Hlýnun jarðar 
- Áhrif mannsins 
- Vinna að kynningu – dýr í 

útrýmingarhættu 

Einstaklingsverkefni 
 
Jafningjamat 
Leiðsagnarmat 

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

5.okt. – 9.okt. 
 
 
Þrauta og 
leikjadagurinn 
7.október 
 
 

Bls. 112-137 
 

 
- Kynning í byrjun viku 
- Auðlind og auðlindanýting, sjálfbær 

þróun 
- ólíkir orkugjafar 
- orka á Íslandi. 
- Umhverfisvænir og óumhverfisvænir 

orkugjafar 
-  

Einstaklingsverkefni 
Matskvarði kennara 

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

 
12.okt.- 16.okt. 

Bls. 150-168 - Loftslagsbreytingar 
- Hlýnun jarðar 
- Hvað getum við gert? 
- Tímaverkefni 

 

Einstaklingsverkefni 
matskvarði kennara 

Lýst ólíkum leiðum 
við framleiðslu, 
dreifingu og nýtingu 
orku á Íslandi. 
 
Gert grein fyrir 
verndun og nýtingu 
náttúruauðlinda 

 

 


