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Kársnesskóli 

Landafræði – 9. bekkur 
Hæfniviðmið 
Við lok 9. bekkjar getur nemandi: 

Námsþættir Námsefni/Kennslugögn Leiðir/Kennsluhættir Matsviðmið/Námsmat 

Reynsluheimur - Umhverfi, samfélag, saga, 
menning 
 skoðað víxlverkun samfélags, náttúru og 

lífsviðhorfa, í sögulegu samhengi og nútíma 
 sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og 

þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og 
efnahagslíf 

 fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu langsins, 
menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars 

 útskýrt samhengi heimabyggðar sinnar við 
umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og 
atvinnulíf 

 fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land 
og hafa áhrif á loftslag og gróður 

 útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda 
og hafstrauma og hvernig þessir þættir móta ólík 
lífsskilyrði 

 grein mannlega þætti sem móta og breyta 
umhverfi og búsetuskilyrðum 

 gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis 
og gildi verndunar hvors tveggja með hliðsjón af 
sjálfbærri þróun 

 greint og fjallað um upplýsingar á kortum og 
gröfum 

Félagsheimur – Samskipti  
 brugðist við skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan og réttsýnan hátt 
 komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri 

 maður og náttúra 
 Evrópa 
 Asía 
 Afríka 
 Norður-Ameríka 
 Suður-Ameríka 
 Eyjaálfa 
 Suðurskautslandið  
 heimshöfin 

 námsbækur 
 verkefnahefti 
 kennslumyndbönd 
 myndbönd af netinu 
 gröf 
 stöpla-, skífu- og 

línurit 
 fræðibækur  
 verkefni frá kennurum 
 blaðagreinar 
 vefmiðlar 
 vefsíður  
 hugtakakort 
 KVL 
 vennkort 
 

 efni námsbókarinnar 
rætt, með 
útskýringum frá 
kennara og út frá 
þekkingu og reynslu 
nemenda 

 hópverkefni um 
samfélagslegt og  
sögulegt efni 

 kynning á 
hópverkefni 
(stuttmynd eða 
veggspjald) 

 farið yfir og unnið 
með þau verkefni 
sem eru í námsbók 

 fylgst er með fréttum 
eins og hægt er til að 
tengja námsefni við 
nútímann 

 hlutföll milli námsmats 
má sjá í verkefnabókum í 
Mentor 

 nemendakynning  með 
glærum (hópvinna) 

 skriflegt próf 
 hugtakakort 
 veggspjald 
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með markvissum hætti eftir fjölbreyttum leiðum, 
einn og í samstarfi 

 sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka 
einstaklinga 
 

 




