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6.bekkur 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI KENNSLUAÐFERÐ ANNAÐ 

15.-19.janúar 

Bóndadagur 

19.janúar 

 

 

Saga 

Nemendur klára að vinna 

söguverkefni sitt 

 einstaklingsverkefni  

22.-26.janúar Saga Kynning á söguverkefni 

nemenda. 

  Námsmat 

29.janúar – 

2.febrúar 

Samskiptadagur 

31.jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

Miðaldir 

Guðríður Þorbjarnardóttir 

Nemendur velta fyrir sér 

hvenær miðaldir voru og hvað 

titill bókarinnar segir til um 

innihalda hennar. Umræður um 

miðaldir og ferðir Guðríðar 

Þorbjarnardóttur auk 

verkefnavinnu í hópum.  

Miðaldafólk á ferð  

Lesbók bls.6-11 og 12-15 

Vinnubók bls. 

Einn – tveir – allir, 

umræður, lestur, 

verkefnavinna, 

hópavinna 

Nemendur vinna í 

verkefnabók og eiga að 

passa upp á öll 

verkefni – námsmat 

10% 

5.-9. febrúar Miðaldir 

Pílagrímar og krossfarar 

Silkileiðin 

Umræður og lestur á 

viðfangsefnum vikunnar auk 

einstaklings verkefnavinnu. 

 Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 16 – 19 og 20 – 22 

Vinnubók bls. 

 Umræður, lestur, 

verkefnavinna, 

einstaklingsvinna 

 



 

12.-16.febrúar 

Bolludagur 12.feb 

Sprengidagur 13.feb 

Öskudagur 14.feb. 

 

Miðaldir  

Póló – Kínafarar 

Jbn Battúta fer um 

heiminn 

Nemendur fræðast um ferðir 

Markó – Póló og Jbn Battúta frá 

miðöldum. Umræður, lestur og 

verkefnavinna í pörum 

Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 24 -27 og 28 – 36  

Vinnubók bls. 

Umræður, lestur, 

verkefnavinna, 

paravinna 

 

19.-23.febrúar 

Konudagur 18.feb. 

 

26.febrúar – 2.mars 

Árshátið 27.feb. 

Skipulagsdagur 

28.feb. 

 

Miðaldir 

 

 

Miðaldir  

Nemendur vinna 4 – 5 saman í 

hóp og fá viðfangsefni sem 

gengist miðöldum og eiga að 

útbúa leikþátt. 

 

Áframhaldandi hópvinna við að 

skrifa leikþátt og æfa. Í lok 

vikunnar sýna hóparnir 

afrakstur sinn. 

Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 6 - 36 

 

Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 6 - 36 

 

Sköpun, samvinna, 

hópavinna, leiklist 

 

 

Sköpun, samvinna, 

hópavinna, leiklist 

Námsmat 20% 

5.-9.mars 

 

Miðaldir  

Sýklar og svartidauði 

Jóhanna af Örk 

Umræður um svartadauða og 

Jóhönnu af Örk. Lestur og 

verkefnavinna. 

Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 

Vinnubók bls. 

Umræður, lestur, 

verkefnavinna, 

einstaklingsvinna 

 

12.-16.mars 

 

Miðaldir  

Hlauparinn í Jnkaríkinu  

Hver var þessi Kólumbus? 

Umræður um viðfangsefni 

vikunnar,  samlestur, 

verkefnavinna. Nemendur 

vinna að lausn verkefna í 

hópum. 

Miðalda fólk á ferð  

Lesbók bls. 

Vinnubók bls. 

Umræður, samlestur, 

verkefnavinna, 

hópavinna 

 



 

19.-23.mars 

 

Miðaldir Nemendur vinna saman í 

hópum og velja sér eitt af 

viðfangsefnum miðalda sem 

þeir vilja kynna sér betur.  

Miðalda fólk á ferð  

 

Hópavinna, 

rannsóknarvinna, 

lausnarleit. 

Námsmat 20% 

26.mars – 4.apríl    

Skipulagsdagur 

3.april 

 

 

PÁSKAFRÍ     

4.-6.apríl 

 

Norðurlönd 

 

Kort og loftmyndir (fjallað um 

bauganet, tímabelti, kortagerð 

og kortalestur). 

Norðurlönd, bls. 4-8: Einstaklingsvinna og 

paravinna. Vinnubók. 

 

9.-13.apríl Norðurlönd 

 

Norðurlönd (fjallað um 

landshætti og landmótun, 

loftslag og gróðurbelti) 

Norðurlönd, bls. 10-16 Einstaklingsvinna og 

paravinna. Vinnubók. 

 

16.-20.apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 19.apríl 

Skipulagsdagur 

20.apríl 

 

Norðurlönd 

 

Norðurlönd (fjallað um 

lifnaðarhætti, auðlindir, 

lífsskilyrði, tungumál, 

menningu, trúarlíf og 

stjórnarfar á Norðurlöndunum) 

Norðurlönd, bls. 17-25 Einstaklingsvinna og 

paravinna. Vinnubók. 

 

23.-27.apríl 

 

Norðurlönd 

 

Noregur og Svíþjóð (fjallað um 

landshætti og veðurfar, 

atvinnuvegi, stjórnarfar, 

tungumál, höfðuborgirnar og 

Norðurlönd, bls. 28-41 Einstaklingsvinna og 

hópavinna. Vinnubók. 

 



 

annað sem sérkenni fyrir hvort 

land). 

30.apríl – 4.maí 

 

Norðurlönd 

 

Finnland og Álndseyjar (fjallað 

um landshætti og veðurfar, 

atvinnuvegi, stjórnarfar, 

tungumál, höfðuborgirnar og 

annað sem sérkenni fyrir hvort 

land). 

Norðurlönd, bls. 42-47 Einstaklingsvinna og 

hópavinna. Vinnubók. 

 

7.-11.maí 

Uppstigningardagur 

10.maí 

 

Norðurlönd 

 

Danmörk og Færeyjar (fjallað 

um landshætti og veðurfar, 

atvinnuvegi, stjórnarfar, 

tungumál, höfðuborgirnar og 

annað sem sérkenni fyrir hvort 

land). 

Norðurlönd, bls. 48-57 Einstaklingsvinna og 

hópavinna. Vinnubók. 

 

14.-18.maí 

 

Norðurlönd 

 

Grænland og Samar (fjallað um 

landshætti og veðurfar, 

atvinnuvegi, stjórnarfar, 

tungumál og annað sem 

sérkenni fyrir hvort svæði). 

Norðurlönd, bls. 58-69 Einstaklingsvinna og 

hópavinna. Vinnubók. 

 

21.-25.maí 

Annar í hvítasunnu 

21.maí 

Þemadagar 

23,24,25.maí 

Norðurlönd 

 

Hópverkefni – ferðaskrifstofa:  Nemendur vinna í 

hópum og hver hópur 

vinnur að ákveðnum 

verkefnum við að setja 

upp ferðaskrifstofu. 

Unnin verða 

veggspjöld, kynningar 

(presentation í Google 

apps.) og bæklingur. 

 

28.maí – 1.júní      



 

Vorgleði 31.maí 

Skólaslit 1.júní  

 

Námsmat 

 

Námsgögn Landafræði:  Norðurlönd  Vinnubók  Kortabók  Efni af vef 

Landafræði:  Könnun 30%  Vinna nemenda (virkni í tímum og vinnubrögð) 40%  Hópverkefni (verkefni og framlag hvers og eins) 20%  Sjálfsmat (nemendur meta sjálfir 

valin verkefni) 10% 

Nearpod 
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