
 

          Kennsluáætlun 

 

 

Áfangi: LAND2EL05, haust 2015 

Kennari: Hulda Dagmar Magnúsdóttir 

Netfang: huldadagmar@gmail.com 

Viðtalstími: Miðvikudagar 11:20-12:20 

 

Áfangalýsing:  
Landafræði er þverfagleg grein sem fjallar um samspil manns og náttúru og gagnkvæm áhrif 

hvors á annað. Í þessum áfanga verður sá hluti sem snýr að náttúrunni í brennidepli. Skoðuð 

verða þau náttúrulegu ferli sem skapa umhverfi jarðar og áhrif mannsins á þau auk baráttu hans 

við náttúruöflin. 
 

Efnisatriði: 

Landafræðin sem fræðigrein,   

Kort og kortalestur ásamt notkun annara hjálpargagna t.d mynda, korta, forrita og vefja.  

Landslag og landslagsmótun.  

Staða jarðar í himingeimnum.  

Náttúrulegar hringrásir.  

Náttúruhamfarir    

Veður, vatn, loftslag og gróðurfar,   

Sjálfbær þróun  

Sambúð manns og náttúru  

Námsfyrirkomulag: 

Námið byggir á innlögn frá kennara og sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. Innlögn kennara fer 

bæði fram í tímum sem og inni á Moodle. 

Stór hluti verkefna, bæði tímaverkefni og önnur skilaverkefni fara fram í tölvu en önnur krefjast 

aðeins aðgangs að internetinu til gagnaöflunar og dugar þá að nota t.d síma eða ipod. 

Verkefnin eru bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni sem samanstanda af t.d greinagerðum og 

nemendakynningum. Hluti verkefna er á Moodle en einnig verður verkefnavinna í tímum og 

nokkuð um að nemedur kynni verkefnin sín. Skilaverkefni hafa sjálfstætt gildi en önnur eru hluti 

af vinnueinkunn nemenda í áfanganum. Skilaverkefnin hafa ákveðinn skilafrest inn i á moodle en 

nemendur fá einnig færi á að vinna þau flest að mestu í kennslustundum. Nái nemandi ekki að 

klára öll verkefnin innan tímarammans, lokast á verkefnaskil í mooodle. Nemandi hefur þó 

tækifæri til að skila verkefnum í lok annar en dregst þá einn heill frá upphafseinkunn. 
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Kennslugögn:  

Landafræði. Maðurinn, auðlindirnar og umhverfið e. Peter Östman o.f.l. Útgefandi: Mál og 

menning. Farið verður í fyrstu sex kafla bókarinnar að þriðja kaflanum undanskildum.  

Efni kaflanna fá mis mikið vægi en nánar verður gert grein fyrir því inni á Moodle. 

Ítarefni frá kennara verður að finna inni á Moodle. 

 

 

 

 

 

Vinni nemandi ekki verkefni sem lögð verða fyrir í tímum lækkar vinnueinkunn nemanda. Það á 

einnig við ef nemandi fylgist ekki með, truflar tíma, eða er ekki virkur í kennslustund. 

Vinnueinkunn gildir 15% af lokaeinkunn áfangans. 

Til að standast áfangann þurfa nemendur að skila öllum skilaverkefnum og ná 5 í lokaeinkunn. 

Vika Efni  

17.08-23.08 Kynning á áfanganum, 1.kafli  

24.08-30.08 1.kafli, 2.kafli Skilaverkefni 1, einst. 5% 

31.08-06.09 4.kafli Skilaverkefni 2, parav. 5% 

07.09-13.09 4.kafli Skilaverkefni 3, hópv.10% 

 

14.09-20.09 4.kafli Skilverkefni 4 einst. 5% 

21.09-27.09 4.kafli Kaflapróf 1 10% 

Kaflaprófið nær til kafla 1, 2, 

og 4. Kafla (bls 69-92 og 97-

117) 

28.09-04.10 5.kafli Skilaverkefni 5, einst. 5% 

05.10-11.10 5.kafli Skilaverkefni 6, einst. 5% 

12.10-18.10 5.kafli Skilaverkefni 7 kynnt, ritgerð 

15% 

19.10-25.10 6.kafli Skilaverkefni 8, hópv, 10% 

 

26.10-01.11 6.kafli Skilaverkefni 9, einst 5% 

02.11-08.11 6.kafli Skilaverkefni 7,skil. ritgerð 

15% 

09.11-15.11 6.kafli Kaflapróf 2 10% 

Kaflaprófið nær til kafla 5 

(bls124-153) og kafla 6. 

16.11-22.11 Samantekt og uppryfjun  

23.11-29.11 Upphreinsun verkefna  

30.11-04.12 Upphreinsun verkefna  

   



Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

 


