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Kennari/kennarar:

Netfang/netföng:

Finnbogi Rögnvaldsson
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Námsgögn: Kennari vísar á námsefni.

Lýsing: Glærur úr námsefninu liggja frammi á innu. Verkefni verða lögð fyrir vikulega.
Ætlast er til þess að nemendur skili öllum verkefnunum.

Markmið: Að kynna landafræðina sem fræðigrein, notagildi hennar og hvernig hún
tengist öðrum fræðigreinum. Að nemendur verði læsir á mikilvæga þætti í umhverfi,
samfélagi og menningu landa heims með sérstaka áherslu á Ísland. Að nemendur geri sér
grein fyrir auðlindum jarðar, nýtingu þeirra og þeim vandamálum sem sú nýting hefur í för
með sér. Fræðst er um jörðina og mikilvægi vatns. Einnig er fjallað um vindakerfi jarðar,
flokkun loftslags og gróðurfars og hvernig lifað er af landinu. Nemendur læra um sögu
kortagerðar og skulu geta túlkað ólík kort. Nemendur skulu þekkja grunnhugtök
lýðfræðinnar, mannafjöldaþróun og breytingar á búsetumynstri, orsakir og afleiðingar
fólksflutninga. Nemandinn skal einnig geta fjallað um landnýtingu og skipulag í nánasta
umhverfi og á heimsvísu.

Námsmat: Annareinkunn reiknast fyrir verkefni sem lögð eru fyrir vikulega. Hún gildir 50%
af lokaeinkunn. Tveimur lægstu einkunnum fyrir verkefni er sleppt við útreikninga á
annareinkunn. Skilafrestur á verkefnum er tilkynntur þegar þau eru lögð fyrir. Lokapróf gildir
50% af lokaeinkunn. Nemendur þurfa að ná lágmarkseinkunn (4,5) á lokaprófi til að standast
áfangann.
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Aðrar mikilvægar upplýsingar: Ekki er um fasta mætingarskyldu að ræða en nemendur
og kennari koma sér saman um viðtalstíma eftir því sem við á þar sem farið verður yfir
námsefnið.
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Dags.
5.1-6.1
9.1-13.1
16.1-20.1
23.1-27.1
30.1-3.2
6.2-10.2
13.2-17.2
20.2-24.2

Námsþættir
Kort og kortagerð.
Kort og kortagerð.
Jörðin, yfirborð, stærð og staða jarðar í sólkerfinu.
Mannkynið og búseta fólks á jörðinni.
Auðlindir og hagnýt jarðefni.
Ferskvatn og ferskvatnsöflun.
Hafið og sjávarnytjar. Íslenskur sjávarútvegur.
Íslenskur sjávarútvegur. Opnir dagar frá 28. til 02.03. Frí
9
27.2-3.3
03.
10
6.3-10.3
Loftslag og loftslagsbelti.
11
13.3-17.3
Landbúnaður.
12
20.3-24.3
Iðnaður.
13
27.3-31.3
Viðskipti og samgöngur.
14
3.4-7.4
Landafræði Íslands.
15
Páskafrí hefst.
16
19.4-21.4
Landafræði Íslands.
17
24.4-28.4
Landafræði Íslands.
18
1.5-5.5
Landafræði Íslands.
19
8.5-9.5
Upprifjun.
Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmatsþættir

