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Landafræði – 8.SHÁ 

 

Kennslustundir í Landafræði: 2 á viku. 

Kennari: Viktoría Gilsdóttir 

viktoria@skolar.fjardarbyggd.is 

viktoria@fjbskolar.is 

Námsefni: Um víða veröld e. Hilmar Egill Sveinbjörnsson. 2012. 

Viðfangsefni miðast við kröfur Aðalnámskrár grunnskóla. Í Námsáætlun koma fram upplýsingar um þá leiðsögn og 

námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Kennsluáætlunin er „lifandi skjal“ og birt með fyrirvara um breytingar. 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Google Classroom. Nemandi ber ábyrgð á eigin námi og 

að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund þarf hann að afla sér 

upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar ekki tilteknum þætti til námsmats getur 

það þýtt að lokamat gefi ekki rétta mynd af hæfni hans. 
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Ítarefni: 

 efni af netinu og efni frá kennara, 

 ýmis myndbönd af www.youtube.com 

Kennslustundir á viku: 2 x 40 mín. 

Vinnulag: 

Gert er ráð fyrir að nemendur fylgist með innlögnum kennara og taki virkan þátt í umræðum, að 

þeir lesi heima þegar fyrirlagt efni liggur fyrir og vinni verkefni í tímum. Í vinnumöppu og vinnubók 

skal safna saman öllu efni, hugtökum, glósum, verkefnum og ljósritum sem kennari leggur fyrir. 

Þessi gögn verða metin inn í einkunn. Nemendur vinna bæði einstaklings- og hópverkefni. 

Umræður eru reglulega sem og vangaveltur um hugtök sem koma fram í lesefni. Mikilvægt er að 

nemandi öðlist færni í hugtakalæsti og nái færni í beitingu þeirra.  

 

 

http://www.youtube.com/
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Námsmarkmið: 

 Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. 

 Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og 

rökræðum. 

 Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. 

 Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni 

hugsun og röksemdafærslu. 

 Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

 Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, 

skapandi og gagnrýninn hátt. 

 Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu 

 Að nemendur fræðist um umhverfismál og áhrif mannsins á náttúruna. 

 Að nemendur átti sig á áhrifum hvers einstaklings og ábyrgð þeirra sjálfra í umhverfismálum. 

 Að nemendur tileinki sér umhverfisvæn viðhorf. 

 Öðlast þekkingu á sögulegum staðreyndum. 

 Tamið sér gagnrýna hugsun og skoðun. 

 Fræðst um mismunun fólks í víðum skilningi. 
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 Tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem tengjast viðfangsefninu. Nýtt tækni sem hentar til verkefnavinnu. 

 Tekið tillit til skoðana annarra. 

 Virkjað hugmyndaflugið til að vinna að og finna lausnir á verkefnum. 

 Nýtt hæfileika sína og skapað afurð. 

 Komið fram við aðra af virðingu og ábyrgð. 
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Tímabil Námsefni: Um víða 
veröld 

Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 

Janúar 
19. -bóndadagur 
30. -samskiptadagur 

5. Kafli – Norður-Ameríka 
 

Markmiðin eru að nemendur geti gert sér grein fyrir: 

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

 Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á ýmsum stöðum, 
 Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan 

bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi 
trúar. 

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

 Sýni fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar 
fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf, 

 Fengist við samfélagsleg og siðferðisleg málefni út frá 
mismunandi sjónarhornum, 

 Vinni í samstarfi að þekkingaröflun og komi henni og viðhorfum 
sínum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti,  

 Tengi eftir föngum hugtökin, auðlindir, sjálfbær þróun, sjálfbærni 
og vistspor í verkefni sín, 

 Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, 
jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

 Sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi 
hennar við umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og 
atvinnulíf, 

 greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi 
og búsetuskilyrðum, 

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum 
stöðum og tímum. 

 Einstaklingsvinna í vinnubók 
 hópavinna  
 Vinnubók 
 Netið 
 Stöðupróf eftir kaflann 
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Febrúar 
2. – dagur stærðfr. 
12. – bolludagur 
13. – sprengidagur 
14. – Öskudagur 
22. -  Góugleði 
26 og 27. - vetrarfrí 

 6. Kafli – Suður-Ameríka  Sjá að ofan  Einstaklingsvinna í vinnubók 

 hópavinna  

 Vinnubók 

 Netið 

 Stöðupróf eftir kaflann 

mars 
22. – Árshátíð 
26-3 apríl – Páskafrí 

 7. Kafli – Suðurskautslandið - 
Antarktíka 

 Sama og að ofan  Einstaklingsvinna í vinnubók 

 hópavinna  

 Vinnubók 

 Netið 

 Stöðupróf eftir kaflann 

 
Námsefni 

Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 

apríl  
4. – skóli hefst 
19. sumardagurinn 
fyrsti 

 8. Kafli – Heimshöfin 
 
 

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

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

 Einstaklingsvinna í vinnubók 

 hópavinna  

 Vinnubók 

 Netið 

 Stöðupróf eftir kaflann 

maí 
1. Verkalýðsdagurinn 
10. Uppstigningardagur 
11. starfsdagur 
21. Annar í hvítasunnu 
1. júní - skólaslit 

 9. Kafli – Ferðalagið á enda 
 

 Hópverkefni 

 Einstaklingsverkefni 

 Próf 

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

 Sýni fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar 
fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf, 

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum 
stöðum og tímum. 

 Einstaklingsvinna í vinnubók 
 Hópavinna 
 Mælingar úti í umhverfinu 
 Umræður 


