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Til kennara
Inngangur
Kennslubókin Um víða veröld – Heimsálfur er bók einkum ætluð nemendum á unglingastigi. Bókin er 
byggð upp þannig að í henni eru átta kaflar sem eru einskonar ferðalag um heiminn. Fyrst er fjallað um 
tengsl manns og náttúru. Síðan er fjallað um hverja heimsálfu fyrir sig og í lokin um auðlindanýtingu 
mannsins í hafinu.

Þar sem lesefni og verkefni er talsvert að umfangi er ekki ætlast til að efnið sé allt tekið fyrir, því hæglega 
er hægt að kenna námsefnið heilan vetur. Ef kennara sýnist svo er um að gera að velja efni sem taka á 
fyrir og gefa sér tíma í það, leyfa nemendum að sökkva sér í viðfangsefnin.

Uppbygging bókar
Hver kafli skiptist upp í nokkra mismunandi þætti:

• Meginmál: Þar er fjallað um landfræðileg málefni, landslag, náttúru, náttúruauðlindir, atvinnu-
hætti og einkenni hverrar heimsálfu. Fjallað er um ákveðin svæði eða lönd innan hverrar heims-
álfu þar sem einkennum svæðisins er lýst.

• Rammagreinar: Þar sem tekin eru fyrir málefni ýmist landfræðileg eða söguleg eða tengd 
fréttum líðandi stundar.

• Ítarkaflar: Heil opna þar sem fjallað er um afmarkað efni.

• Hugtakaskýringar: Eru teknar fyrir og útskýrðar um leið og þær koma fyrir í efninu.

• Kort og myndir: Fjöldi korta og mynda eru í bókinni sem bjóða upp á fjölbreytta vinnu. Fremst 
í hverjum álfukafla er gróðurkort með landamærum. Þá er auðveldlega hægt að átta sig á því 
gróðurfari sem er ríkjandi í hverju landi fyrir sig. Aftast í hverjum kafla er hins vegar pólitískt kort 
með höfuðborgum allra landa. Fyrir neðan eru tölfræðiupplýsingar sem hægt er að vinna með.

• Verkefni: Í kennslubókinni er fjöldi fjölbreyttra verkefna sem kennari getur notað í vinnu með 
nemendahópnum í heild sinni eða í smærri hópum. Ekki er ætlast til að nemendur vinni öll verk-
efnin. Kennari getur t.d. valið ákveðin verkefni sem nemendur vinna og síðan leyft þeim að velja 
verkefni eftir áhuga.

Verkefnin skiptast þannig:

• Kortavinna: Hér er lögð áhersla á kortalæsi nemenda. Við verkefnavinnu þurfa nemendur að 
hafa aðgang að góðum kortum. Hægt er að nota kortin í bókinni en einnig er mikilvægt að kenna 
nemendum að nota önnur kort t.d. í Kortabók handa grunnskólum sem gefin var út 2012. Aftast 
í kennsluleiðbeiningum má finna kort af heimsálfum bæði einum og sér og líka heimskort sem 
kennarar geta ljósritað fyrir einstök verkefni.

• Finndu svarið: Þar sem nemendur finna svarið í bókinni.

• Umræður: Hér er unnið með umræðuefni sem hvetja til gagnrýninnar hugsunar: Nemendur 
eru hvattir til að skoða ýmis álitamál sem tengjast efninu og ætti kennari að hvetja til að málið sé 
litið gagnrýnum augum út frá ólíkum sjónarhornum. Nemendur læra að orða hugmyndir sínar 
og spyrji margvíslegra spurninga tengdum efninu. Samtímis fá þeir þjálfun í beitingu fjölbreyttra 
hugtaka og fá þannig tækifæri til að tileinka sér þau. Þannig fá nemendur tækifæri til þess að orða 
hugsun sína á skýran og skipulegan hátt.
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• Viðfangsefni: Hér er um að ræða stærri verkefni sem bjóða upp á fjölbreytta möguleika 
í vinnu með heimildir og skapandi framsetningu verkefna. 

• Ísland: Í þeim verkefnum er unnið með málefni sem einkenna Ísland eða taka á því hvernig 
Ísland og viðkomandi heimsálfa tengjast.

Uppbygging kennsluleiðbeininga
• Almennur inngangur og umfjöllun um uppbyggingu kennslubókar og kennsluleiðbeininga. 

Einnig er fjallað um kennsluhætti efnisins og námsmat.

• Tengsl námsefnis við aðalnámskrá grunnskóla – almennan hluta og greinanámskrá í 
samfélagsfræði.

• Hugmyndir um það hvernig hægt er að vinna með hvern kafla bókarinnar. Þar er að finna 
hugmyndir um nálgun umfjöllunar, verkefni og umræðuefni.

• Gagnlegar krækjur.

• Lausnir sem finna má á læstu svæði kennara.

• Ítarefni sem kennarar geta valið að nota. Nemendur geta auðveldlega nálgast kort og 
myndir með þessu ítarefni á vefnum. 
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Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá 2012 er:

Hlutverk samfélagsgreinakennara að gefa nemendum tækifæri til að þroska hæfni sína til að eiga 
í innihaldsríkum samskiptum við aðra, veita þeim leiðsögn í lýðræðislegum vinnubrögðum og ljá 
þeim verkfæri til þess að þróa skilning sinn á sjálfum sér, öðru fólki og því umhverfi og samfélagi 
sem þeir hrærast í. Kennarinn á að hjálpa nemendum að skilja hugmyndir og hugsjónir sem liggja 
til grundvallar viðhorfum til umhverfis, auðlinda og sögu og gera þeim kleift að átta sig á samfélags-
legum og siðferðilegum álitamálum. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að byggja upp orða-
forða sinn, þjálfist í notkun hans og að beita honum við ólíkar aðstæður.

Þær kennsluaðferðir sem stuðla að aukinni hæfni í samfélagsgreinum eru meðal annars:

• Umræðu- og spurnaraðferðir sem þjálfa samræðu og gagnrýna hugsun. Efling gagnrýninnar 
hugsunar á sér stað í samræðu en hún er vettvangur þar sem nemendum gefst tækifæri til að 
fjalla um, hugleiða og ræða sín á milli, og við kennarann, um ákveðna þætti námsefnisins á 
markvissan, krefjandi og skapandi hátt. Það hentar vel að nemendur ræði saman í litlum hópum 
eða pörum til að allir verði virkir í umræðunni og síðan ræðir bekkurinn saman í heild og ber 
saman niðurstöðurnar.

• Hóp- og paravinna getur alið af sér samkennd, samræður, tjáningu og dýpri skilning ásamt því 
að auka skilning á viðhorfum og skoðunum annarra og styrkir sjálfsmynd og eykur sjálfstraust 
nemenda. Markmiðið getur til dæmis verið að vekja nemendur til umhugsunar, fá þá til 
að skiptast á skoðunum eða rökræða, velta fyrir sér mismunandi hliðum tiltekins máls, kenna 
þeim að tjá sig og taka tillit til annarra. Mælst er til að nemendur fái ávallt tækifæri til að ræða 
um efnið sem unnið er með og að þeir vinni sem mest saman í litlum hópum eða pörum að 
lausn verkefna. Til eru ýmsar útfærslur af hópvinnu og má þar nefna söguaðferðina, þemanám 
og landnámsaðferðina.

• Leitaraðferðir henta vel til að kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð og veita þeim þjálfun 
í að afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulögðum hætti. Dæmi um slíkar aðferðir eru 
heimildavinna, vettvangsferðir og viðtöl. Vinna með heimildir er því stór hluti af kennslu 
samfélagsgreina og leggja þarf áherslu á upplýsingalæsi nemenda. Upplýsingalæsi er skilgreint 
þannig að einstaklingurinn geti fundið, staðsett, metið, skipulagt og notað upplýsingar á 
skilvirkan hátt við að fjalla um þau málefni og viðfangsefni sem fyrir liggja hverju sinni.

• Leikræn tjáning og hlutverkaleikir eru einnig kennsluaðferðir sem æfa nemendur í að setja 
sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður, samfélagsleg málefni og álitamál.

Kennsluhættir
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Kennsla, nám og námsmat mynda eina heild. Námsmatið er hluti af náms- og kennsluferlinu og 
skipulagt sem mest í samræmi við námskrá, hæfniviðmið og viðfangsefni. Mikilvægt er að námsmatið 
sé fjölbreytt og gefi heildstæða mynd af hæfni nemandans. Það þarf að vera sanngjarnt og gefa nem-
andanum tækifæri til að sýna þekkingu, leikni og hæfni. Um námsmat í samfélagsgreinum gildir flest 
það sem segir í almennum hluta námskrár.

Á meðan á kennslu stendur er upplagt að huga að því með hvaða hætti úrlausnum nemenda er safnað 
saman, m.a. verkefnum, frammistöðu, athugunum, prófum og könnunum. Þannig er upplýsingum um 
frammistöðu nemenda markvisst safnað saman. Sem dæmi um námsmat má nefna leiðsagnarmat, 
jafningjamat, sjálfsmat og verkmöppur. Til að halda utan um upplýsingar má styðjast við gátlista (e. 
checklists) og/eða matslista (e. rating forms). Slíka lista og hugmyndir að þeim má m.a. nálgast á netinu 
https://notendur.hi.is/ingvars/namsmat/matsbanki/Welcome.htm.

Með aðstoð upplýsinga- og námskerfisins Mentor er mjög auðvelt að halda utan um allt námsmat. 
Farið er í flipann Námsmat/Verkefnabók vinstra megin á síðunni og þar stofnað verkefni sem getur gilt 
sem hluti af námsmati.

Námsmat
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Í aðalnámskrá grunnskóla – almenna hlutanum eru sett fram viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla.

• 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.

Greinanámskrá í samfélagsgreinum
Í aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinum eru meðal annars sett fram þessi viðmið sem snúa að 
landafræði um mat á lykilhæfni í grunnskóla. Nemendur eiga að geta:

• Ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás og 
í samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar.

• Sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag 
og efnahagslíf.

• Aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem 
birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi.

• Fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins 
og breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars.

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

• Útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 
móta ólík lífsskilyrði.

• Greint mynstur mannlegra athafna 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 og annars konar myndum.

• Rökrætt mikilvæg hugtök sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni.

Aðalnámskrá grunnskóla
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Áður en kennsla hefst

Mikilvægt er að í allri vinnu hafi kennari að leiðarljósi að vinna með þá grunnþætti sem kveðið er á 
um í aðalnámskrá grunnskóla sem grunnþætti menntunar, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 
jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun.

• Læsi: Reynir á hefðbundinn lestur og ritun, auk þess stafrænt læsi, þ.e. nemendur þurfa að 
tileinka sér tölvu-og nettækni til efnissköpunar í mörgum verkefnum bókarinnar, miðlamennt 
þar sem ólíkir miðlar eru notaðir og miðlalæsi.

• Sjálfbærni: Hugtakið vel útskýrt í byrjun bókarinnar og gerir þannig nemandann meðvitaðan 
um ábyrgð sína á samfélagið. Í gegnum alla bókina er að finna atriði sem tengjast hugtakinu 
sjálfbærni þannig að því eru gerð góð skil.

• Lýðræði og mannréttindi: Nemendur þurfa að taka afstöðu til ýmissa mála í umræðuspurn-
ingunum og hvetur það til gagnrýninnar hugsunar. Mannréttindamál eru tekin fyrir og samfélög 
skoðuð út frá lýðræði og mannréttindum.

• Jafnrétti: Komið er inn á stöðu fólks í mismunandi samfélögum og nemendur þurfa að greina 
þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra í hinum ólíku samfélögum. 
Námsefnið fellur vel að þessum þætti.

• Heilbrigði og velferð: Hægt er að tengja þennan þátt við andlegt og félagslegt heilbrigði. En 
með því að láta nemandann fá verkefni við hæfi styrkir það sjálfsmynd hans og þar með almenna 
vellíðan og einnig ýtir hópvinna og umræður undir félagslega færni nemandans og þar með 
félagslegt heilbrigði. Að þessu leyti fellur námsefnið að þessum þætti. Með umfjöllun í lesbók er 
einnig reynt að stuðla að heilbrigðum hugsunarhætti með velferð allra jarðarbúa í huga.

• Sköpun: Nemandinn skapar nýja þekkingu með því að tengja það við þá þekkingu sem er
 fyrir með áreiti eins og fer fram í vinnu við verkefni í bókinni. Þetta á við um kortavinnu og 
einnig vinnu við hin ólíku viðfangsefni sem nemendur eiga að vinna með og miðla til annarra 
þar sem undirstaðan er gagnrýnin hugsun, lýðræðisleg vinnubrögð og fjölbreytt framsetning á 
verkefnum.

Nánari upplýsingar um grunnþætti menntunar er að finna í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta 
(2011) og ritröð um grunnþætti menntunar (Læsi, Lýðræði og mannréttindi, Jafnrétti, Heilbrigði og 
velferð, Sjálfbærni og Sköpun).
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Áður en hafist er handa við að kenna bókina getur kennari haft stutta forkönnun til þess að meta hversu 
vel nemendur þekkja til umfjöllunarefnisins almennt og það er gott að gera einnig í upphafi hvers kafla. 
Það skiptir miklu máli að gera efni kaflans spennandi og þá er um að gera að nota fjölbreyttar kveikjur 
inn í efni kaflans. Gott er að hafa á veggnum sýnileg heimsálfukort á meðan á vinnu með bókina 
stendur sem og annað sem tengist umfjöllunarefni hennar. Í lesbókinni er góður og fjölbreyttur verk-
efnapakki sem kennarar geta valið úr að láta nemendur vinna. Hér má sjá fleiri hugmyndir að verkefnum 
og leikjum sem kennarar geta valið að vinna með, allt eftir því hvað hentar best hverju sinni.

• Ljósmyndir 1: Kennari safnar saman fullt af ljósmyndum frá efni kaflans bæði jákvæðum og 
neikvæðum. Kennari hefur allar staðreyndir réttar nema eina og nemendur eiga að finna út hver 
myndanna á ekki heima með hinum.

• Ljósmyndir 2: Setja saman Powerpoint sýningu með ljósmyndum frá ákveðinni heimsálfu, 
landi, borg og sýna nemendum þær. Spyrja nemendur hvaðan þeir haldi að þessar myndir séu? 
Skoða vel veðurfar, fólkið, landslag, gróðurfar, iðnríki/þróunarland. Af hverju komust nemendur 
að þessari niðurstöðu?

• Lönd og staðir: Hægt er að skrifa nöfn á stöðum eða löndum og láta nemendur giska á frá 
hvaða landi eða heimsálfu staðirnir eru.

• Staðreyndaleikur:

Kennari setur fram nokkrar staðreyndir um efni kaflans. Fléttar inn í það einni rangri staðreynd og 
nemendur eiga að finna út hvaða staðreynd er ekki rétt.

Dæmi:

Það er langflest fólk sem talar ensku í heiminum.

Það eru flestir fátækir sem búa í Eyjaálfu.

Í Afríku er fæðingartíðni há og dánartíðni lág?

Uppruni mannsins er í Evrópu.

• Myndaleikur 1: Kennari ljósritar þrjár stórar ljósmyndir af einhverju áhugaverðu myndefni frá 
heimsálfu, borg eða annað sem áhugavert er að skoða. Myndin er fjölfölduð á þrjú – fjögur A3 
blöð. Myndinni er síðan skipt í átta jafna bita. Bitarnir eru merktir með númerunum 1 – 8. Nú eiga 
nemendur að finna út hvað er á myndinni. Fyrst hittast tveir til þrír nemendur með sama númer 
og reyna að giska á hvað það gæti verið. Í næstu umferð bætast í hópinn krakkarnir sem eru með 
bita með næsta númeri við hliðina. Þá stækkar myndin aðeins, komnir eru tveir bitar og nem-
endur reyna að giska aftur á hvað er á myndinni. Síðan stækkar hópurinn smátt og smátt þar til öll 
myndin er komin í ljós. Þannig að hópar raðast svona saman:

1+1 ræða saman og líka 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 o.s.fr.

Næst bætist í hópinn þannig að þeir sem eru með númer 1 og 2 hittast, 3 og 4, 5 og 6 og 7 og 8.

Næst hittast þeir sem eru með 1, 2, 3, 4, og 5, 6, 7, 8. Að lokum sameinast hóparnir og myndin 
kemur í ljós.

• Myndaleikur 2: Önnur útfærsla á þessum leik er að kennari varpar á vegg (m/skjávarpa og 
Powerpoint) hluta úr mynd og nemendur reyna að giska á hvað er á myndinni og hvar hún er 
tekin. Nemendur vinna 2–4 í hóp. Síðan bætist meira og meira við myndina og sá hópur sem 
er fyrstur að giska á myndina vinnur. Hægt er að vera með vísbendingar (mynd eða texta). 
Á http://pics4learning.com/ má finna fullt af myndum sem heimilt er að nota frítt í skólastarfi.

Kennsluhugmyndir og leikir
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• Bréfaskriftir: Þetta verkefni hentar vel að vinna samhliða hitamálum sem nemendur þurfa að 
mynda sér skoðun um. Eftir að hafa verið búin að kynna sér ákveðið málefni geta nemendur 
skrifað bréf til yfirvalda og lagt fram tillögur að breytingum t.d. varðandi mengun, landeyðingu, 
ofbeit, ofveiði og annað sem varðar umhverfismál.

• Skrifa frétt: Frétt skrifuð um ákveðna atburði bæði innlenda og erlenda. Mætti nefna frétt t.d. 
af veiðiþjófnaði, útrýmingu dýra, stríð eða annað efni sem kveikir áhuga. Mætti t.d. byrja á hug-
stormi þar sem nemendur eru beðnir um að finna hvað gæti hugsanlega verið fréttnæmt í 
tengslum við þennan kafla. Hér væri einnig hægt að skipta þeim í hópa þannig að ólík sjónarmið 
komi fram, t.d. frétt með hvalveiðum og frétt á móti hvalveiðum og bera saman röksemdafærsl-
una óháð þeirra persónlegu skoðunum.

• Viðfangsefni í fréttum: Hvað er nýjast í fréttum frá t.d. heimsálfum? Nemendur kynna sér efni 
frétta og kynna hver fyrir öðrum. Hægt væri að safna saman á vegg fyrirsögnum úr fréttablöðum 
og flokka eftir heimsálfunum. Jafnvel hægt að vera með heimskort þar sem fyrirsagnir frétta eru 
dregnar inn á kortið og þá er hægt að sjá hvaðan flestar fréttirnar koma. Nemendur eru hvattir 
til að afla sér upplýsinga á netinu um það sem er að gerast í heimsálfunni þessa stundina, t.d. 
náttúruhamfarir, stríðsátök, kosningar eða annað. Nemendur geta síðan kynnt fyrir hópnum þá 
frétt sem þeir völdu. Hér er slóð sem hægt er að leita frétta. http://www.world-newspapers.com/
europe.html.

• Kortavinna: Einföld kortavinna með kortum sem fylgja með aftast í kennsluleiðbeiningum. 
Hugmyndir að kortaverkefnum eru í kennslubókinni sjálfri. Aðrar hugmyndir að kortavinnu eru:

Búa til heimskort og klippa út persónur og líma á kortið sem sýnir fjölda íbúa í hverri heims-
álfu.

Finna og merkja á kortið t.d. hæsta fjall í hverri heimsálfu, stærsta vatn, lengstu á, hæsta foss 
o.s.frv.

Kennari ljósritar stórt kort af heimsálfunni og klippir út löndin (eða lætur nemendur gera það), 
hver nemandi fær eitt land eða landsvæði og þeir eiga svo að raða löndunum saman og setja 
saman heimsálfukort þeirrar heimsálfu sem unnið er með.

Nemendur koma með kort að heiman frá útlöndum og skoða saman.

Heimskortagerð – sjá leiðbeiningar aftar í kennsluleiðbeiningum.

• Hugtakakort: Kenna þeim að nota það í allri vinnu. 
Hugtakakort geta verið t.d. um hungur, fátækt, 
mannréttindi, trúarbrögð, tungumál, þrælaverslun, 
samgöngur, landslag og náttúrufar mismunandi 
landa, auðlindanýtingu o.fl. Upplagt er að láta nem-
endur gera eitt hugtakakort áður en þeir lesa bókina 
og svo annað eftir að þeir hafa lesið hana. Bera svo 
saman hugtakakortin til að sjá hvað þeir hafi lært. 
Gott er að googla orðið hugtakakort til að fá hug-
myndir að því hvernig hugtakakortagerð fer fram.

• Heilsíðumynd af hugtakakortinu er á bls. 38 í 
kennsluleiðbeiningunum.  Einnig er hægt að ljósrita 
autt hugtakakort á bls. 39 sem nemendur geta fyllt 
inn í sjálf í öðrum verkefnum og bætt þá jafnvel við 
hringjum eftir því sem pláss leyfir.  Einfaldast er samt 
að kenna nemendum að gera sitt eigið hugtakakort 
frá grunni þar sem þau teikna sjálf sína hringi og 
skrifa inn í þá skýringar.

Viktoríuvatn

Vötn
Fjöll

Kenýafjall

Kilimanjaro

Sigdalurinn

Eldvirkni

Atvinnuhættir

Sjálfsþurftar-
búskapur

Kvikfjárrækt Hráefnavinnsla

Landbúnaðarafurðir 
til útflutnings

Hirðingja- 
búskapur

Saga

Hæg efnahags-
uppbygging

Aðskilnaðarstefna

Suður-Afríka

Þrælaverslun

Nýlendustefna

Evrópuþjóðir

Kaffi

Olía
Te

Gull
Demantar

Tanganikavatn

Landslag
Náttúrufar

Náttúru-
auðlindir

Gróðurfar

Eyðimörk

Regnskógar

Savanni

Kalahari

Kakó

Sahara

Jarðhnetur

Loftslag

Eyðimerkur- 
loftslag

Hitabeltis- 
loftslag

Fljót

Níl

Kongófljót

Jarðhiti

Afríka
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• Rökræður: Kennari kemur með myndir, staðreyndir, fréttir eða annað frá tveimur ólíkum löndum 
og lætur nemendur skoða hvað er sameiginlegt með þessum tveimur löndum. Ræða saman og 
rökstyðja.

• Keðjuspurningar/Domino: Kennari (eða nemendur) búa til spjöld og á hverju spjaldi er svar 
við spurningu á öðru spjaldi. Spjöldin eru sett á hvolf og hver nemandi dregur eitt spjald, spyr 
spurninga og sá nemandi sem er með rétt svar les svarið og þá spurningu sem er á spjaldinu 
hans og þannig koll af kolli.

• App: Til er fjöldi smáforrita til að prófa þekkingu (quiz) og skemmtilegir leikir um lönd í heim-
inum. Hér eru nokkur dæmi, TapQuiz Maps, World Flags, Geomaster, World Atlas, Fotopedia 
Heritage, 1001 Wonder of the World, Easy Globe, Geogame, Globe o.fl. Um að gera að leita að 
fleiri smáforitum því stöðugt bætast ný við.

• Myndbönd: Sem kveikju væri tilvalið að horfa saman á fræðslumyndir til að kynnast landi og 
þjóð. Til er nokkuð mikið af fræðslumyndum á vef Námsgagnastofnunar. Með sumum þeirra 
fylgja kennsluleiðbeiningar. Einnig er hægt að finna stutta fræðsluþætti á Youtube sem tengjast 
efni bókarinnar. Þær fræðslumyndir sem Námsgagnastofnun býður upp á eru:

Ríki heimsins – Afríka sunnan Sahara

Ríki heimsins – Amason, glötuð paradís

Ríki heimsins – Brasilía, nýtt heimsveldi

Ríki heimsins – Indland, risinn í austri

Ríki heimsins – Kína, efnahagslegt heimsveldi

Ríki heimsins – Suður-Asía, fólk og staðir

Ríki heimsins – Suður-Ameríka, fólk og staðir

Ríki heimsins – Japan á 21. öldinni

Austur – Grænland, á ísnum

Austur – Grænland, fólk á ferð

Ein jörð – Eystrasaltslönd

Ein jörð – Indland

Ein jörð – Tyrkland

Ein jörð – Taíland

Samþætting við aðrar námsgreinar
Verkefni um heimsálfurnar má tengja við margar námsgreinar. Hér má sjá nokkur dæmi.

List- og verkgreinar

Búa til stórt heimskort á MDF-plötu, teikna/mála heimsálfur og láta nemendur saga út lönd og setja á 
réttan stað á kortinu. Hægt að mála plötuna með segulmálningu (undir myndina af heimsálfunum) og 
setja segul aftan á löndin. Þá er hægt að færa löndin og nota kortið aftur og aftur. Hægt er að kynna sér 
listasögu ólíkra svæða í heiminum og vinna verkefni tengd þeim.
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Heimilisfræði

Nemendur geta spreytt sig á að útbúa hina ýmsu þjóðarrétti. Það ætti að vera auðvelt að finna 
uppskriftir að hinum og þessum þjóðarréttum á netinu.

Íslenska

Nemendur lesi heimsbókmenntir og kynni fyrir bekknum. Einnig er upplagt að láta nemendur gera 
ritgerðir. Viðfangsefnin eru ærin. Allt frá kynningu á löndum til álitamála í samfélaginu.

Náttúrufræði

Náttúrufræði og landafræði eru nátengdar greinar. Öll jarðfræði flokkast t.d. undir báðar þessar greinar. 
Skoða má t.d. jarðfræðivefinn hjá Námsgagnastofnun: http://www1.nams.is/jardfraedi/ 

Saga

Saga og landafræði eru samofin og ætti ekki að vera erfitt að tvinna þessi tvö fög saman. Þegar pólitísk 
landafræði er skoðuð má t.d. gera tímaás og er hægt að styðjast við rammagreinarnar í bókinni sem eru 
langflestar af sagnfræðilegum toga.

Upplagt er að hvetja nemendur til að kynna sér mannkynssöguna eða sögu ólíkra heimshluta með lestri 
bóka af bókasafni.

Stærðfræði

Mikið af tölfræðiupplýsingum liggur fyrir á netinu um ólík viðfangsefni landa sem upplagt er að vinna 
með, t.d. vegalengdir milli staða, íbúaþéttleika landa og upplýsingar er snúa að þúsaldarmarkmiðum. 

Tónmennt

Það er m.a. hægt að hlusta á tónlist frá ólíkum heimshlutum og velta fyrir sér stefnum og straumum og 
sögu tónlistarinnar. Tónelskir nemendur geta samið framandi lög og flutt fyrir bekkinn.

Landafræði tónlistarinnar er vefur hjá Námsgagnastofnun um framandi tónlist og menningu ýmissa 
landa: http://vefir.nams.is/landafr_tonlistar/index.html 

Upplýsingamennt

Á vef Námsgagnastofnunar er að finna vef með GoogleEarth verkefnum sem kallast Heimsreisa. Hægt er 
að vinna allskonar kynningar um stór og lítil málefni í Powerpoint og útbúa bæklinga með t.d. Publisher. 
Slóðin á Heimsreisuvefinn er: http://www1.nams.is/heimsreisa/ 

• Kynning á einu landi í heimsálfunni.

• Kynning á heimsálfunni í heild eða einstökum hlutum hennar.

• Útbúa ferðamannabækling.

• Súlurit. Umræður um lönd sem nemendur hafa heimsótt eða langar til að heimsækja, 
búa til súlurit og skoða hvaða lönd eru vinsælust meðal nemenda.
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Enska

Upplagt er að horfa á fræðslumyndir á vef Námsgagnastofnunar frá löndum vítt og breytt um heiminn 
og vinna með efni þeirra á ensku. World Wide English – er þáttaröð sem samþættir ensku og landafræði 
og fjallar um lönd og borgir í Norður-Ameríku. Þau lönd sem fjallað er um eiga það sammerkt að þar er 
töluð enska. Umfjöllun um þessi lönd er mjög fjölbreytt og tekur á mannlífi og landsháttum. 
Fræðslumyndirnar eru:

Ástralía

Kanada

England

Indland

Los Angeles

New York

Nýja-Sjáland

Norður-Írland

Skotland

Suður-Afríka

Bahamaeyjar

Wales

Hér er slóðin á þáttaröðina: http://www.nams.is/Namsefni/Namsgrein/?searchtype=store&search=-
world+wide+english 
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• Í kaflanum er fjallað um:

Hugtakið auðlind

Sjálfbæra þróun

Ríka/fátæka, ólíka lifnaðarhætti

Landnýtingu

Mannfjölda og mannréttindi

Samfélög/þjóð/menningu/tungumál/trúarbrögð

Í kaflanum er tekið fyrir samspil manns og náttúru og hvernig maðurinn nýtir auðlindir jarðar. Í upphafi 
er stutt umfjöllun um auðlindir og þá þrjá flokka sem henni er skipt í. Fjallað er um hugtakið sjálfbæra 
þróun en leitast var við að hugtakið væri leiðandi í allri umfjöllun í lesbókinni. Í kaflanum er fjallað um 
mannfjöldann, ríka og fátæka, dreifingu hans um jörðina og landnýtingu jarðarbúa. Hugtök eins og 
fæðingartíðni, dánartíðni, mannfjöldapíramídi, náttúruleg fólksfjölgun og fólksfækkun eru útskýrt. Hinar 
þrjár kynslóðir mannréttinda eru kynntar sem og þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Í lok kaflans 
er fjallað um ólík samfélög, siði og venjur og því velt upp hvort nóg vatn og matur sé til handa öllum 
jarðarbúum.

Einnig er hægt að nota sem kveikju mynd Davids Attenborough How many people can live on planet 
earth? http://www.youtube.com/watch?v=dN06tLRE4WE. Þetta er mjög umdeild mynd en getur verið 
góður grunnur að umræðum um efnið.

Hvað er auðlind? bls. 5
Það er mikilvægt að nemendur fái góða tilfinningu fyrir hugtakinu auðlind og í hverju það felst. Hug-
takið er mikið notað í allri bókinni og því mikilvægt að góð umræða eigi sér stað strax í upphafi þegar 
kaflinn er lesinn. Gott er að láta hugann storma með nemendum og skrifa á töfluna allar auðlindir sem 
þeim dettur í hug og skipta þeim jafnframt í þá þrjá flokka sem fjallað er um í kaflanum, láta nemendur 
glósa.

Sjálfbær þróun bls. 5
Sömuleiðis er gott að taka hugtakið Sjálfbær þróun vel fyrir hér í upphafi. Fá góða tilfinningu fyrir þessu 
víðfeðma hugtaki sem mikið er notað í dag, í fjölmiðlum og daglegu tali. Gott er að fara vel yfir hvaða 
þættir í okkar daglega lífi eiga heima í hverjum flokki fyrir sig, samfélag, umhverfi og efnahagur, og hvað 
það er í okkar hversdagslífi sem leiðir til sjálfbærni.

Heimsálfurnar bls. 6–8
Hér er að finna stórt og gott kort af heimsálfunum. Eins og gefur að skilja eru lifnaðarhættir fólks um 
alla jörð ólíkir eins og t.d. húsakynnin sem myndirnar á bls. 7 gefa til kynna. Nauðsynlegt er að benda 
nemendum á að til að skilja betur það sem er ólíkt t.d. okkar lifnaðarháttum þarf að þekkja þá þætti sem 
eru þess valdandi að lifnaðarhættir eru ólíkir. Má þar nefna loftslag, gróðurfar, sögu og margt fleira. Þetta 
þjálfar nemendur í að skilja og þá síður að dæma.

Maður og náttúra
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Gróðurfar og landnýting bls. 9–10
Að kunna skil á gróðurfari og því hvernig landið er nýtt hjálpar nemendum enn frekar að skilja hina ólíku 
lifnaðarhætti jarðarbúa. Það gæti verið gott ráð að láta nemendur teikna skiptingu gróðurfars í heim-
inum til að auka skilninginn. Þá er ekki úr vegi að láta fleiri upplýsingar fylgja með eins og loftslagsbeltin.

Verkefni bls. 11
Mælt er með að kennarar velji verkefni til að vinna ef tími er af skornum skammti. Af nógu er að taka og 
fjölbreyttu. Æskilegt er að kennari stýri umræðum í Umræðu-hlutanum til að byrja með og reyni að ná 
öllum nemendum í umræðuna. Í Viðfangsefnis-hlutanum er upplagt að skipta í hópa eða pör sem svo 
kynna niðurstöður fyrir bekknum.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Mannfjöldi bls. 12–16
Gott er að byrja á því að skoða saman stóra kortið og skýringarnar sem fylgja því á bls. 12. Fá nemendur 
til að átta sig á hinu mikla staðbundna þéttbýli. Ástæður þéttbýlis eru m.a. aðgangur að vatni, hentugt 
loftslag og frjósamur jarðvegur. Þess vegna er mjög þéttbýl svæði oft að finna á framburðarsléttum stór-
fljóta.

Leggja má fyrir nemendur að finna mestu stórfljót jarðar og stærstu borgir við þær. Einnig má láta nem-
endur finna hvaða stórfljót er að finna á dekkstu svæðunum á kortinu á bls. 12.

Það má vekja athygli á Brandt-línunni og ræða hvað veldur þessari skiptingu. Einnig er gott að ræða 
nánar og útskýra hugtökin, fæðingartíðni, dánartíðni, náttúrulega fólksfjölgun og náttúrulega fólksfækkun, 
brottflutning og aðflutning. Þetta er útskýrt í lesbók en þarfnast í einhverjum tilfellum umræðu sem ætti 
þá að leiða til nánari útskýringar.

Rammagreinin á bls. 77 um HIV og áhrif sjúkdómsins á mannfjölda og fjölskyldur gæti hentað ágætlega 
með mannfjöldaumræðunni.

Nauðsynlegt er að útskýra myndræna framsetningu mannfjöldapíramída. Í myndatexta á bls. 15 í lesbók 
er hann m.a. skýrður í grófum dráttum.
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Að lesa úr aldurspýramída
Aldurspýramídi eða mannfjöldapýramídi er stöplarit (súlurit) með stöplum sem eru láréttir. 

Aldurspýramídar eru gerðir til þess að sýna samsetningu mannfjölda meðal tiltekinnar þjóðar. Nánar til-
tekið fjölda kvenna og karla í mismunandi aldurshópum.

Tölurnar á milli stöplana standa fyrir aldur.

Merkið ‰ stendur fyrir prómill 
og þýðir „einn af þúsund.“

Tölurnar til vinstri og hægri við 0/00 – merkið 
segja til um hversu mörg prómill 
þjóðirnar eru í tilteknum aldurshóp.

Stöplarnir segja til um 
hversu stór hluti ákveðinn 

aldurshópur er meðal þjóðarinnar. 
Til vinstri eru karlar og til hægri eru konur. 

Dæmi um hvernig á að lesa úr aldurspýramída:

Út frá stöplunum má lesa að karlar í aldurshópnum 30–34 ára eru 400/00 . Það merkir að karlar 
í aldurshópnum 30–34 ára eru 40 af hverjum 1000 íbúum þjóðarinnar. 

Út frá aldurspýramídanum má lesa ýmsar upplýsingar um aldurssamsetningu ákveðinnar þjóðar, 
til dæmis í hvaða aldurshópum flestir íbúar hannar eru (er meira um ungt fólk en gamalt fólk) og 
hvort karlar eða konur lifa lengur. Með því að bera saman tvo aldurspýramída tveggja þjóða má 
t.d. fá samanburð á langlífi.

90–
85–89
80–84
75–79
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Upplagt er að láta nemendur vinna tölfræðiupplýsingar á http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/
Yfirlit og gera úr þeim mannfjöldapýramída. Einnig er áhugavert að skoða mannfjöldaþróun á Íslandi 
frá ca. 1850–2050 sem sýnd er í mannfjöldapýramída, http://www.hagstofa.is/pages/2947?src=/dm/
pyramid/man.html. Gott er að sýna myndskeiðið á skjávarpa, svo hægt sé að stoppa og ræða stórar 
breytingar sem verða á mannfjöldapýramídanum. Stórar breytingar verða m.a. við aukið hreinlæti, hreint 
vatn, ný lyf, stríð og aðrar hörmungar o.s.fr.

Verkefni bls. 17
Verkefnin skýra sig sjálf, en minnt er á að kennari stýri Umræðu-hlutanum og að Viðfangsefnis-hlutann er 
upplagt að vinna með í hópum.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Mannréttindi bls. 18–21
Við hæfi er að hefja þennan kafla um mannréttindi og Þúsaldarmarkmiðin á umræðum um hvað okkur 
finnst rétt og rangt í samskiptum manna á milli og ræða það út frá hinum þremur kynslóðum mannrétt-
inda. Efnið hentar vel til að vinna með í siðfræði.

Hægt er að skipta Þúsaldarmarkmiðunum á milli nemenda/hópa og láta börnin vinna frekar með þau. 
Nánari umfjöllun og ítarefni má nálgast á eftirfarandi vefsíðum http://www.unicef.is/thusaldarmark-
midin og http://www.2015.is. Fjölmargar hugmyndir að verkefnum er að finna í verkefnapakkanum á 
bls. 24–25.

Í umræðu og vinnu með mannréttindi og Þúsaldarmarkmiðin er gott að hafa til hliðsjónar við lesefnið 
um vatn og mat á bls. 20–21.

Samfélög bls. 22–24
Það sem mótar samfélög og þjóðir að miklu leyti eru saga og menning, tungumál og trúarbrögð. Hér 
má leggja áherslu á að þrátt fyrir ólíkan bakgrunn hafa allir jarðarbúar sömu vonir, væntingar og þrár.

Verkefni bls. 24–25
Verkefnapakkinn er nokkuð ítarlegur og á að vera hægt að gera mörgu góð skil. Víða er bent á vefsíður 
sem gott er að hafa til hliðsjónar við úrlausn verkefna.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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Evrópa
• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Loftslagsbelti

Ísöld og Alpafellingu

Náttúruauðlindir

Atvinnuhætti

Samstarf Evrópuríkja

Iðnbyltingu og tæknivæðingu

Evrópukaflinn hefst á umfjöllun um landslagið í Evrópu og hvernig það mótaðist m.a. af ísaldarjöklinum 
sem náði yfir norðanverða álfuna á ísöld. Ísöld lauk fyrir um 10.000 árum síðan. Einnig er gerð grein fyrir 
myndun fjalllendisins í suðurhluta álfunnar, þ.e. Alpafellingunni sem er til orðin við viðvarandi árekstur 
Afríkuflekans og Evrasíuflekans. Í kaflanum er farið yfir helstu náttúrufarsþætti álfunnar sem og helstu 
náttúruauðlindir sem þar er að finna. Í kaflanum er stuttlega fjallað um einkenni álfunnar, þróun mann-
lífs allt frá iðnbyltingu upp úr miðri 18. öld og samstarf Evrópuríkja í dag. Einnig er örstutt umfjöllun um 
atvinnuhætti.

Ástæðan fyrir stuttum Evrópukafla er sú að nemendur eiga að hafa lært um Evrópu í kennslubókinni 
Evrópa. Engu að síður er æskilegt að Evrópukafli fylgi þessari bók um heimsálfurnar svo nemendur fái 
tengingu og samanburð á milli hennar og hinna heimsálfanna.

Landslag bls. 29
Ísöld mótaði landslag í norðurhluta Evrópu öðru fremur, t.d. djúpa firði og vötn. Alpafellingin mótaði og 
mótar hins vegar landslagið í suðurhluta Evrópu, þar sem er að finna háa fjallgarða allt frá Atlantshafi til 
Svartahafs og lengra í austur inn í Asíu. Um miðbik álfunnar frá Atlantshafi til Úralfjalla er láglent.

Ágætt kortaverkefni að láta nemendur teikna gróflega landslagið, þ.e. hálendi og láglendi. Kortablöð til 
að vinna með eru aftast í kennsluleiðbeiningum.

Náttúrufar bls. 30
Hér er ætlunin að nemendur fái góða tilfinningu fyrir loftslagsbeltunum í Evrópu. Þá er gott að rifja upp 
hvar loftslagsbelti jarðar liggja, kuldabeltið, tempraða beltið, heittempraða beltið og hitabeltið.

Skoðið kortið á bls. 30 vel með nemendum. Nemendur þurfa að geta útskýrt muninn á úthafsloftslagi 
og meginlandsloftslagi og hvað veldur þessu ólíka loftslagi.

• Úthafsloftslag – mildir og rakir vetur, hlý sumur.

• Meginlandsloftslag – mikill hitamunur milli árstíða, vetur kaldir, sumur hlý, úrkoma lítil.

Atvinnuhættir bls. 32
Mikilvægt er að fara vel í skiptingu atvinnuhátta. Þessi hugtök eiga það til að vefjast fyrir nemendum og 
því gott að fara strax vel í flokkunina þar sem hún er skoðuð í hverri heimsálfu fyrir sig. Hér að neðan má 
sjá þá flokkun sem lesbókin byggir á. Flokkunin er ekki tæmandi. Gott getur verið að hugstorma með 
nemendum á töflu og láta þá skrifa niður eftirfarandi.
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• Landbúnaður – t.d. bóndi, kvikfjárrækt, akuryrkja, skógrækt.

• Sjávarútvegur – t.d. sjómennska, fiskeldi.

• Iðnaður – t.d. framleiðsla ýmiss konar vöru, matvælaiðnaður, hátækniiðnaður, þungaiðnaður.

• Þjónusta – t.d. kennsla, bankastarfsemi, heilbrigðisþjónusta.

Kort bls. 33
Á kortinu er að finna lönd og höfuðborgir. Það má vinna á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnr í töfl-
unni fyrir neðan. Skrá t.d. 10 fjölmennustu löndin, 10 fámennustu löndin, 10 þéttbýlustu löndin o.s.frv.

Verkefni bls. 34–35
Upplagt er að nota kortin í lesbók og Kortabók handa grunnskólum við að leysa kortaverkefnin. 

Í verkefni 29 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í Evrópu má benda 
á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Upplagt að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.is/
Hagtolur/Utanrikisverslun. 

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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Asía
• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Ólík svæði Asíu

Ólíkan efnahag og ódýrt vinnuafl

Náttúruauðlindir

Atvinnuhætti

Indlandsskaga

Kína og Þriggja gljúfra stífluna

Asíukaflinn hefst á umfjöllun um landslag þar sem áhersla er lögð á Himalaja-fjallgarðinn, Tíbet-háslétt-
una, hin landluktu vötn og höf og eyðimerkurnar sem liggja um miðbik álfunnar. Í náttúrufarskaflanum 
er farið í loftslag og gróðurfar og sérstaklega minnst á monsúnvindana. Í lesbókinni er Asíu skipt í 6 
svæði sem hvert um sig er ólíkt hinum. Minnst er á hinar miklu andstæður sem er að finna í álfunni, 
ólíkan efnahag og ódýrt vinnuafl. Fjallað er um helstu náttúruauðlindir og atvinnuhætti í Asíu. Sérstök 
umfjöllun er um Indlandsskaga og Kína og í lok kaflans er ítargrein um Þriggja gljúfra stífluna.

Í kennsluleiðbeiningum er einnig að finna sérstaka umfjöllun um Sádi-Arabíu, Taíland, Indónesíu og 
Japan ásamt verkefnum.

Landslag bls. 39–40
Hér eiga nemendur að fá tilfinningu fyrir fjölbreyttu landslagi í Asíu; hinum mörgu fjallgörðum, Tíbet-
hásléttunni sem kölluð er þak heimsins, eyðimörkum, landluktum vötnum og höfum, eyjaklösum og 
stórfljótum sem skipt hafa sköpum í búsetu á svæðinu með frjósömum flóðasléttunum.

Náttúrufar bls. 41
Áhersla lögð á fjölbreytt loftslag og gróðurfar álfunnar, monsúnvindana og monsúnregnið. Í bókinni Um 
víða veröld – Jörðin er farið nokkuð ítarlega í monsúnvinda.

Monsúnvindar
Mishitun hins mikla landflæmis Asíu og haf svæðanna
þar fyrir sunnan er orsök monsúnvindanna 
(misserisvindanna). Í sumarsólinni hitnar landið, 
loftið stígur upp og lágþrýstisvæði myndast. 
Þegar loftið stígur upp streymir þangað loft frá 
háþrýstisvæðum á hlýjum og rökum hafsvæðunum 
í suðri. Þegar rakt loftið stígur og lyftist yfir há fjöll 
sem á vegi þess verða þéttist rakinn og fellur í 
úrhellisrigningum.
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Ólíkur efnahagur og ódýrt vinnuafl bls. 42–43
Ólíkur efnahagur og misskipting auðæfa er mikil í Asíu. Vöruframleiðsla hefur að miklu leyti færst frá 
hinum vestrænu ríkjum til hins fátæka hluta Asíu þar sem framleiðslukostnaður er aðeins brot af því sem 
er á Vesturlöndum og munar þá mest um launakostnað. Mikilvægt að ræða þróun mála í þeim efnum 
og velta upp sanngirnissjónarmiðum í ljósi launamismununar og verkalýðsmála. Er þessi þróun í anda 
sjálfbærrar þróunar? Láta nemendur skoða frá hvaða löndum föt og hlutir sem þeir eiga koma. Hér 
mætti líka skoða þær fréttir og umræður sem hafa fylgt í kjölfarið vegna framleiðslu ýmissa merkjafyrir-
tækja t.d. Nike, H&M, Primark o.fl.

Atvinnuhættir bls. 44–45
Má benda á og ræða að landbúnaður er langalgengasta atvinnugreinin í Asíu. Iðnaður vex þó hröðum 
skrefum eins og fram kemur í kaflanum. Nemendur geri lista yfir fatnað og hluti og skrái hjá sér fram-
leiðsluland.

Verkefni bls. 46–47
Upplagt er að nota kortin í lesbók og Kortabók handa grunnskólum.

Í mörgum verkefnum er við hæfi að ræða við nemendur samskipti á t.d. viðskiptalegum grunni og þau 
hugtök sem þeim tengjast, Fair Trade (sanngjörn viðskipti), barnaþrælkun, fátækt, lág laun o.fl.

Í verkefni 21 væri hægt að gera ferðaáætlunina í Publisher eða PowerPoint. Hér mætti líka nota forritið 
Prezi.com sem er frítt forrit sem er góð tilbreyting frá PowerPoint, jafnvel iMovie fyrir þá sem eru með 
appletölvur eða ipad.

Í verkefni 31 þurfa nemendur að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum. Má benda á eftirfarandi slóð 
á vef Hagstofunnar. Upplagt að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Utanrikis-
verslun. 

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Indlandsskagi bls. 48–49
Til að skilja sem best kaflann um Indlandsskaga getur verið gott að átta sig á afskiptum Breta og þá 
sérstaklega þegar skaginn var nýlenda Breta til ársins 1947. Indlandsskagi er eitt þéttbýlasta landsvæði í 
heimi, sjá töflu bls. 56, íbúar á ferkílómetra. Sérstaklega má benda á Gangesdalinn.

Indland kemur mikið við sögu á monsúntímanum (bls. 41), gríðarleg úrkoma og mikil flóð svo oft hlýst 
tjón af. Tengsl eru talin vera á milli flóða og skógareyðingar. Þar sem ágangur á landið er sífellt meiri, 
skógar ruddir svo rótarkerfið bindur ekki lengur jarðveg, skolast hann burtu þegar úrhellisrigningar 
verða. Ræktarlönd bænda eyðileggjast einnig.

Erfðastéttakerfi hindúa er raðað í tignarröð í fimm stéttir. Áður tengdust hóparnir tilteknum störfum og 
gera að einhverju leyti enn þó tilslakanir hafi verið miklar.

• Brahmínar – var æðsta stéttin og hin göfugasta, færðu fórnir og voru nokkurs konar milli-
göngumenn milli manna og guða.

• Kshatriyar – voru hermenn og valdsmenn sem stjórnuðu þjóðum.

• Vaisyar – voru kaupmenn og iðnaðarmenn.

• Sudrar – voru bændur.

• Dalítar – voru hinir ósnertanlegu, utan allra stétta. Þeir unnu við „óhrein“ störf eins og götu-
sópun.
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Kína bls. 50–53
Leggja má áherslu á að Kína er land mikilla andstæðna. Hrjóstrugar hásléttur í vestri og frjósamar 
fljótasléttur í austri. Efnaminni bændur inn til landsins en ríkidæmi við sjávarsíðu Kyrrahafsins.

Velta má fyrir sér hinni löngu samfelldu menningarsögu Kínverja og áhrifum hennar á vestræn samfélög. 
Undanfarin ár hefur hagvöxtur Kína verið einn sá mesti meðal þjóða heims, til hvers gæti það leitt? 
Fá nemendur til að skoða hvort og á hvaða fötum og hlutum þeir finni, Made in China.

Þriggja gljúfra stíflan bls. 54–55
Upplagt er að gera stærðarsamanburð á Þriggja gljúfra stíflunni og íslenskum vatnsaflsvirkjunum. 
Í kaflanum má finna samanburð við Kárahnjúkavirkjun. Má láta nemendur skrá niður kosti og galla 
virkjunarinnar.

• Kostir: t.d. bættari samgöngur langt inn í land og aukin og jafnari raforka til handa fleiri íbúum.

• Gallar: t.d. íbúum gert að yfirgefa stór svæði, ræktarlönd tekin undir lónstæði o.s.fr.

Einnig er mikilvægt að fá nemendur til að hugleiða umhverfisáhrif virkjunarinnar og þá í framhaldi 
umhverfisáhrif íslenskra vatnsaflsvirkjana.

Kort bls. 56
Á kortinu er að finna lönd og höfuðborgir. Það má vinna á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnr í 
töflunni fyrir neðan. Skrá t.d. 10 fjölmennustu löndin, 10 fámennustu löndin, 10 þéttbýlustu löndin 
o.s.fr.

Verkefni bls. 57
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 18 þurfa nemendur að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í Asíu. Má benda á 
eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Upplagt að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.is/
Hagtolur/Utanrikisverslun. 

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Sahara og Sahel

Atvinnuhætti

Náttúruauðlindir

Nýlendustefnuna

Níl og fornminjar

Austur-Kongó

Suður-Afríku

Afríkukaflinn hefst á umfjöllun um fjölbreytt landslag í Afríku. Þar er fjallað um Sigdalinn mikla í Austur-
Afríku, stærstu fljótin, vötnin, fjöllin og eyðimerkurnar. Fjallað er um loftslag og gróðurfar álfunnar, með 
sérstaka áherslu á Sahara og Sahel. Fjallað er um helstu náttúruauðlindir og atvinnuhætti. Í kaflanum er 
að finna nokkrar rammagreinar m.a. um þjóðgarða og verndun dýra, nýlendustefnu Evrópuríkja í Afríku, 
þrælaverslunina og HIV og áhrif sjúkdómsins á mannfjölda og fjölskyldur. Sérstakur ítarkafli er um Níl og 
umhverfi hennar og í lok kaflans er fjallað sérstaklega um Austur-Kongó og Suður-Afríku.

Í kennsluleiðbeiningum er einnig að finna sérstaka umfjöllun um Egyptaland og Senegal ásamt verk-
efnum.

Landslag bls. 61
Hér er gott að leggja áherslu á að nemendur þekki Sigdalinn mikla, Sahara, Níl og Viktoríuvatn. Gott 
getur verið að láta þá skrifa nokkur örnefni; höf, vötn, fljót, fjöll, eyðimerkur, eyjar o.fl. á útlínukort af 
Afríku sem má finna í kennsluleiðbeiningum. Upplagt að gera hugtakakort.

Náttúrufar bls. 62–63
Nemendur átti sig á að svipuðu loftslagi beggja vegna miðbaugs og þ.a.l. svipuðu gróðurfari. Um að 
gera að rifja upp í því samhengi kaflann um Vindakerfi jarðar í Um víða veröld –Jörðin. Áhersla lögð á 
stærstu eyðimörk í heimi, Sahara og Sahel-svæðið sem liggur fyrir sunnan Sahara. Á þurrkatímum verður 
Sahel eins konar viðbót við eyðimörkina. Á regntíma þrífst þar gróður sem íbúar svæðisins nýta. Sahel 
kemst oft í fréttirnar vegna síendurtekinna hörmunga sem stafa m.a. af miklum fólksfjölda á svæðinu.

Atvinnuhættir bls. 64
Gott er að rifja upp atvinnustigin fjögur; landbúnað, sjávarútveg, iðnað og þjónustu.

Í Afríku er landbúnaður langalgengasta atvinnugreinin. Þó að landbúnaður sé mjög víða frumstæður, þá 
sérstaklega um miðbik álfunnar er sums staðar að finna stórar vélvæddar bújarðir. Iðnvæðing í álfunni 
er takmörkuð og byggir iðnaðurinn aðallega á hráefnavinnslu. Þá er hráefni unnið úr jörðu og flutt út til 
annarra landa til frekari vinnslu og verðmætasköpunar. Þessu þyrftu Afríkuþjóðir að snúa við svo verð-
mætasköpun og hagvöxtur verði meiri í álfunni, Afríkubúum til aukinnar hagsældar.

Afríka
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Nýlendustefnan bls. 67
Hér er ekki úr vegi að nemendur kanni hver opinber tungumál í löndum Afríku eru og beri síðan niður-
stöður sínar saman við Afríkukortið frá nýlendutímanum. Í kjölfarið er hægt að ræða með nemendum 
niðurstöður þeirra og vangaveltur. Einnig má ræða hvernig saga Afríku og tungumál eru samofin sögu 
Evrópu síðustu aldir, sjá t.d. rammagrein um þrælaverslunina bls. 68.

Um að gera að hvetja nemendur til kynna sér sögu Afríku og ólíkra svæða með lestri bóka af bókasafninu.

Verkefni bls. 68–69
Nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 14 væri einnig hægt að ræða um barnaþrælkun, nauðungarvinnu, skuldaánauð og kynlífs-
þrælkun. Ágætt er að koma því að hvar þrælahald nútímans þrífst, í fátækum og fjölmennum löndum 
þar sem eftirlit er lítið. Einnig er gott að ræða ábyrgð stórfyrirtækja og neytenda á Vesturlöndum, hvaða 
áhrif krafa okkar um ódýra neysluvöru getur haft á kjör þeirra sem framleiða vöruna.

Til að leysa verkefni 29 er hægt að fá upplýsingar á eftirfarandi heimasíðum:

• Utanríkisráðuneyti: http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/throunarsvid/

• Þróunarsamvinnustofnun: http://www.iceida.is/islenska

• Rauði krossinn: http://www.raudikrossinn.is 

• Ýmsar ferðaskrifstofur t.d. http://afrika.is. 

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Níl bls. 70–71
Hér þurfa nemendur að átta sig á þeirri lífæð sem Níl hefur verið fyrir Egyptaland og þátt hennar í þeirri 
siðmenningu sem þróaðist þar fyrir þúsundum ára. Án fljótsins væri landið nánast ein samfelld eyði-
mörk. Á flæðisléttum og óshólmum búa nær allir íbúar Egyptalands.

Í Kennsluleiðbeiningum er að finna sérstaka umfjöllun um Egyptaland ásamt verkefnum.

Austur-Kongó bls. 72–73
Austur-Kongó hefur gengið undir mismunandi nöfnum. Áður en það hlaut núverandi nafn hét það 
Saír (1971–1997). Land og þjóð var hart leikin af nýlenduþjóð sinni Belgum sem stjórnuðu með grimmi-
legum hætti. Má benda nemendum á það.

Hér má leggja áherslu á mikilvægi samgangna. Í landinu er talsvert um verðmætar náttúruauðlindir 
en innviðir landsins eins og samgöngur eru mjög lélegar sem hamlar almennri þróun. Landið er erfitt 
yfirferðar vegna regnskóga og annarra náttúrulegra hindrana sem kemur fram í lesbók.

Suður-Afríka bls. 75–77
Hér má leggja áherslu á og ræða aðskilnaðarstefnuna og Nelson Mandela.

Einnig má benda nemendum á þróunaraðstoð Íslendinga í Afríku og víðar, sjá Þróunarsamvinnustofnun 
Íslands: www.iceida.is/islenska.

Rammagreinin um HIV og áhrif sjúkdómsins á mannfjölda og fjölskyldur er upplögð með umfjöllun um 
Mannfjölda á bls. 12–15.
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Kort bls. 78
Á kortinu er að finna lönd og höfuðborgir. Það má vinna á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnar í 
töflunni fyrir neðan. Skrá t.d. 10 fjölmennustu löndin, 10 fámennustu löndin, 10 þéttbýlustu löndin 
o.s.frv.

Verkefni bls. 79
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 21 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í Afríku má benda 
á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Upplagt að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.is/
Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Einkenni álfunnar

Náttúruauðlindir

Atvinnuhætti

Frumbyggja Norður-Ameríku

Bandaríkin

Frelsisstríðið 1775–1783 og Þrælastríðið 1861–1865

Mið-Ameríku

Karíbahafið og eyjar þess

Kúbu

Í upphafi kaflans eru tekin fyrir þau fjögur landslagssvæði sem Norður-Ameríku er skipt í,  Vesturfjall-
garðana, Kanadaskjöldinn, Slétturnar miklu og Miðhálendið. Einnig er fjallað um lengsta fljót álfunnar, 
Mississippi og Vötnin miklu á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Heimsálfan nær yfir öll loftslags-
belti jarðar og eru því gerð skil. Fjallað er um helstu náttúruauðlindir og atvinnuhætti. Sérstök ítargrein 
er um frumbyggja Norður-Ameríku og fólksflutninga Evrópuþjóða vestur um haf síðustu aldir. Banda-
ríkjunum eru gerð sæmileg skil, m.a. með rammagreinum um ríkin 50, frelsisstríðinu og þrælastríðinu. 
Mið-Ameríka, Karíbahaf og Karíbahafseyjar fá sína umfjöllun.

Í kennsluleiðbeiningum er einnig að finna sérstaka umfjöllun um Frumbyggjasamfélög Mið-Ameríku, 
Kanada og Mexíkó ásamt verkefnum.

Landslag bls. 83–84
Í grófum dráttum er hér fjallað um landslagssvæðin fjögur; Vesturfjallgarðana, Kanadaskjöldinn, 
Slétturnar miklu og Miðhálendið og Appalachiafjöll. Benda má nemendum á að finna einkenni 
hvers landslagssvæðis fyrir sig. Upplagt að gera hugtakakort.

Náttúrufar bls. 85
Má leggja áherslu á að N-Ameríka liggur í öllum loftslagsbeltum sem undirstrikar fjölbreytileikann 
í náttúrufarinu. Hér má líka rifja upp rammagreinina um Skýstrokka bls. 68 í Um víða veröld – Jörðin.

Atvinnuhættir bls. 88–89
Enn og aftur er gott að rifja upp atvinnustigin fjögur með nemendum; landbúnað, sjávarútveg, 
iðnað og þjónustu.

Í Kanada og Bandaríkjunum eru atvinnuhættir tæknivæddir og þróaðir á öllum stigum. Í Mið-Ameríku 
vantar talsvert upp á. Upplagt er að bera saman atvinnuhætti í N-Ameríku við atvinnuhætti í kaflanum á 
undan, Afríku. Má setja samanburðinn upp á töflu með nemendum og ræða og láta þá glósa.

Norður-Ameríka
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Frumbyggjar Norður-Ameríku bls. 90–91
Hér er gott að leggja áherslu á mikinn fjölda ólíkra þjóða indíána í Ameríku áður en Evrópubúar 
streymdu þangað í kjölfar landafunda Kristófer Kólumbusar í lok 15. aldar.

Einnig er upplagt að fjalla um ferðir Íslendinga vestur um haf fyrir og eftir aldamótin 1900, ástæður 
vesturferða og fjölda vesturfara.

Nota má kort af N-Ameríku til að rissa á og skrá byggðir indíánaættbálka og Vestur-Íslendinga. Leita má 
upplýsinga á netinu, t.d. á Vesturfarasetrinu á Hofsósi http://www.hofsos.is og/eða með því að slá inn 
t.d. natives, indians, america í leitarstreng.

Verkefni bls. 92–93
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Til að leysa verkefni 22 er gott að leita upplýsinga á netinu. Þar má finna margar heimasíður með 
útbreiðslu indíána í Ameríku fyrir og eftir landafundina. Látið nemendur leita á netinu með því að 
slá inn t.d. natives, indians og america í leitarstreng.

Til að leysa verkefni 24 er upplagt að leita upplýsinga á vef Icelandair; 
http://www.icelandair.is/destinations/flights-to-usa-canada/ 

Til að leysa verkefni 26 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá Kanada og Bandaríkjunum 
má benda á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Gott er að láta nemendur sjálfa leita, 
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Bandaríkin bls. 94–97
Leggja má áherslu á að læra staðsetningu ríkjanna 50, teikna þau inn á kort af Bandaríkjunum. Úthluta 
jafnvel nemendum eða hópum fylki til að fjalla um og kynna.

Leggja áherslu á hvaða áhrif Frelsisstríðið og Þrælastríðið höfðu á sögu Bandaríkjanna og út fyrir land-
steinana, sbr. stjórnarskrá Bandaríkjanna 1776.

Mið-Ameríka bls. 98–101
Þarf að tryggja að nemendur átti sig á því að Mið-Ameríka er hluti af N-Ameríku, sem oft vill gleymast í 
umræðunni. Geti nefnt löndin 7 sem tilheyra Mið-Ameríku.

Rammagreinin um Rómönsku Ameríku verði lesin og borin saman við kortið á bls. 100. Gæti leitt til 
skemmtilegrar sögulegrar umræðu um afleiðingar landafundanna um og eftir aldamótin 1500, sjá 
einnig í því samhengi rammagreinina, Nýi heimurinn á bls. 106.

Karíbahaf bls. 102–104
Nemendur eiga einnig að vita að Karíbahafið og eyjarnar þar eru líka hluti af N-Ameríku. Nemendur átti 
sig á Stóru- og Litlu-Antillaeyjum og hvaða eyjar tilheyri hvorri álfu.

Upplagt að skoða með nemendum auglýsingar ferðaskrifstofa og varpa þeim upp á skjávarpa ef sá 
möguleiki er fyrir hendi. Þetta má gera með verkefnavinnu á bls. 107.

Leggja má áherslu á stjórnmálasögu Kúbu þegar kaflinn er lesinn og ræða í kjölfarið viðskiptabann 
Bandaríkjanna, orsakir og afleiðingar þess. Ekki er úr vegi að nemendur velji sér frjálslestrarefni á bóka-
safni tengt kaflanum.



27NÁMSGAGNASTOFNUN  •  08970  Um víða veröld – Heimsálfur – Kennsluleiðbeiningar Norður-Ameríka

Kort bls. 105
Á kortinu er að finna lönd og höfuðborgir. Það má vinna á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnar í 
töflunni fyrir neðan. Skrá t.d. 10 fjölmennustu löndin, 10 fámennustu löndin, 10 þéttbýlustu löndin 
o.s.frv. Hvetja nemendur til að leita einnig tölfræðiupplýsinga annars staðar.

Verkefni bls 106–107
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 17 þar sem nemendur vinna skipulag ferðaáætlunar má t.d. gera í ppt eða Publisher. Hægt er 
að skoða fyrirmyndir hjá ferðaskrifstofum en þá er líka rétt að krefjast vandaðrar ferðaáætlunar.

Í verkefni 25 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í N-Ameríku má 
benda á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Upplagt er að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hag-
stofa.is/Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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• Í kaflanum er fjallað um:

Suður-Ameríka
• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Amason, regnskóg og fljót

Atvinnuhætti

Náttúruauðlindir

Einkenni álfunnar

Brasilíu

Forna menningu í Perú og Bólivíu

Argentínu

Suður-Ameríkukaflinn hefst á umfjöllun um landslag og náttúrufar líkt og aðrir kaflar. Þar er m.a. fjallað 
um Andesfjöll, Atacamaeyðimörkina og Amasonfljótið. Sérstakur ítarkafli er um Amason-svæðið. 
Fjallað er um atvinnuhætti og helstu náttúruauðlindir, einkenni álfunnar og helstu orsakir og afleiðingar 
af eyðingu skóga. Brasilía og Argentína fá sérstaka umfjöllun og er í þeim köflum að finna tengdar 
rammagreinar eins og um baðströndina Copacabana, stækkandi fátækrahverfi í stórborgum, kjöt-
kveðjuhátíðina og tangó. Í lok Suður-Ameríkukaflans er ítargrein um forna menningu í Perú og Bólivíu.

Í kennsluleiðbeiningum er einnig að finna sérstaka umfjöllun um Chile ásamt verkefnum.

Landslag bls. 111–113
Hér er aðal áherslan lögð á hinar þrjár megin jarðmyndanir álfunnar.

• Fornir bergskildir; Brasilíuskjöldur, Gvæjanaskjöldur og Patagóníuskjöldur

• Fellingafjallgarðurinn Andesfjöll

• Setlægðir á milli fyrrnefndra bergmyndana

Auk þess eru aðrar landslags- og jarðmyndanir tilgreindar í lesbók eins og eyjar og eyðimerkur. 
Upplagt að gera hugtakakort.

Náttúrufar bls. 113
Það má skoða með nemendum loftslagskortið og skýringarnar með því. Það sem veldur m.a. þessu 
loftslagi er hár fjallgarður, kaldur hafstraumur (Perústraumur) og staðsetning í breiddargráðum, sbr. 
Amason-regnskógurinn í hitabeltinu. Hér má gera hugtakakort til að safna saman ólíkum þáttum er 
snerta náttúrufarið í álfunni.

Amason bls. 114–115
Leggja áherslu á við nemendur að í Amason-lægðinni er stærsta regnskógasvæði heims – u.þ.b. 
80 sinnum stærra en Ísland og jafnframt eitt lengsta og vatnsmesta fljót jarðar, Amasonfljótið.

Mikilvægt að ræða við nemendur orsök og afleiðingar skógareyðingar í Amason, út frá t.d. íbúum 
svæðisins, umhverfismálum o.fl. Upplagt er að lesa rammagreinarnar um Eyðingu skóga bls. 119 og 
Líffræðilegan fjölbreytileika bls. 120 með ítargreininni um Amason.
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Atvinnuhættir bls. 116–117
Rifja upp atvinnustigin fjögur; landbúnað, sjávarútveg, iðnað og þjónustu.

Landbúnaður er stærsta atvinnugreinin í S-Ameríku. Má velta fyrir sér byggingu varðskips Íslendinga, 
Þórs, í Chile sem afhent var Íslendingum árið 2011.

Verkefni bls. 121
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 24 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í S-Ameríku má 
benda á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Gott er að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.
is/Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Brasilía bls. 122–125
Benda má á að Brasilía er vaxandi efnahagsveldi. En þrátt fyrir það er misskipting mikil í landinu, sbr. 
fjölda götubarna og rammagreinina um Stækkandi fátækrahverfi í stórborgum Brasilíu bls. 124.

Fyrir þá nemendur sem hafa gaman af íþróttum má benda á heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu 
árið 2014 og ólympíuleikana í Ríó de Janeiro árið 2016.

Forn menning í Perú og Bólivíu bls. 126–127
Benda má nemendum á bág kjör frumbyggjaþjóða S-Ameríku. Sem dæmi er fyrsti frumbygginn í 
þessum heimshluta sem komst til valda eftir landvinninga Kólumbusar seint á 15. öld forseti Bólivíu, 
Evo Morales sem kjörinn var fyrst árið 2006.

Mikið er til af rituðum heimildum og upplýsingum á netinu varðandi Inka. Upplagt að hvetja nemendur 
til að velja sér frjálslestrarefni á bókasafni tengt kaflanum. Einnig er hægt að samþætta kaflann 
við íslenskukennsluna í skólanum þar sem nemendur skrifa ritgerðir um valið efni.

Argentína bls. 128–129
Argentína er 8. landstærsta ríki heims. Þar er suðupottur menningaráhrifa enda Argentínumenn inn-
flytjendaþjóð, sbr. rammagrein um Ítalska innflytjendur. Auk þess eru fjölmennir hópar innflytjenda frá 
löndum eins og Sýrlandi, Líbanon, Kína, Kóreu og Japan.

Vinna má með örnefni í Argentínu á korti.

Kort bls. 130
Á kortinu er að finna lönd og höfuðborgir. Vinna má á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnar í töflunni 
fyrir neðan. Skrá t.d. í réttri röð fjölmennustu löndin, fámennustu löndin, þéttbýlustu löndin o.s.frv.

Verkefni bls. 131
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 19 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í S-Ameríku má 
benda á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Best er að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.
is/Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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Eyjaálfa
• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Ólíkar þjóðir

Ástralíu

Frumbyggja Ástralíu

Kyrrahafseyjar

Eyjaálfukafli hefst á umfjöllun um landslag og náttúrufar álfunnar þar sem Kóralrifið mikla fær sérstaka 
umfjöllun. Fjallað er um ólíkar þjóðir og einstakt dýralíf. Ástralíu eru gerð sæmileg skil auk þess sem 
ítargrein er um frumbyggja álfunnar. Farið er í skiptingu Kyrrahafseyja eftir menningarlegum skyldleika 
í Míkrónesíu, Melanesíu og Pólýnesíu. Að lokum er fjallað um þá umhverfisvá er steðjar að mörgum 
eyjum Kyrrahafsins, hækkun á yfirborði sjávar.

Kort bls. 134
Ólíkt kortunum í álfuköflunum á undan fylgja tölfræðiupplýsingar upphafskorti Eyjaálfukafla. Á kortinu 
er að finna lönd og höfuðborgir. Það má vinna á ýmsan veg með tölfræðiupplýsingarnar í töflunni fyrir 
neðan. Skrá t.d. 10 fjölmennustu löndin, 10 fámennustu löndin, 10 þéttbýlustu löndin o.s.frv.

Landslag bls. 135–136
Hér er aðal áherslan lögð á eyjaklasa og eyjar í álfunni (Eyjaálfu), Kóralrifið mikla, sbr. rammagrein um 
Kóralrifið mikla bls. 136, og eyðimerkurnar í Ástralíu. Upplagt er að gera hugtakakort.

Náttúrufar bls. 136–137
Má benda nemendum sérstaklega á hvaðan nafngiftin Miðjarðarhafsloftslag er komin. Einnig má skoða 
saman kortið á bls. 137 og velta fyrir sér og bera saman loftslag og gróðurfar.

Ástralía bls. 138–139
Hér er hægt að bera saman tímatal Ástralíu og Íslands (dagur/nótt, vetur/sumar). Tímamunurinn er +8 
klst. í V-Ástralíu og +10 klst. í A-Ástralíu. Skoða má kaflann um Tímabelti bls. 49 í Um víða veröld – Jörðin.

Benda má nemendum á einstakt dýralíf álfunnar og mætti samþætta efnið við íslenskukennsluna í 
skólanum með því að láta nemendur velja sér dýr til að skrifa ritgerð um.

Einnig má benda nemendum á hver þjóðhöfðingi Ástrala er: Breska krúnan og ræða í framhaldi ramma-
greinina um Breska samveldið hér á eftir. Þessa grein er einungis að finna í kennsluleiðbeiningum. Það 
mætti láta nemendur finna þau lönd sem eru í Breska samveldinu í kortabók og lita þau á heimskort.
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Breska samveldið
Breska samveldið er samband fullvalda ríkja sem flest öll eru fyrrverandi nýlendur Breska heims-
veldisins. Breska samveldið samanstendur af 53 ríkjum flest þeirra fyrrum breskar nýlendur. Sam-
veldið var stofnað árið 1884 þegar heimsveldið fór að leysast upp. Samtökin áttu að gegna hlut-
verki samvinnuvettvangs um sameiginlegt tungumál og verkefni sem nýju ríkin stóðu frammi fyrir. 
Samtökin hafa fasta skrifstofu í London sem rekur fjölda samstarfsverkefna á milli aðildarlandanna. 
Þekktast þeirra er íþróttamótið Samveldisleikarnir sem haldnir eru fjórða hvert ár. Aðildarríkin hitt-
ast annað hvert ár til að ræða þróun verkefna og almenna pólitíska afstöðu í löndunum. Þrátt fyrir 
að Samveldið hafi ekki neitt formlegt vald yfir meðlimum sínum hefur það haft mikil áhrif með því 
að útiloka lönd sem eiga í átökum sem stríða gegn lögmálum samtakanna. Nígeríu og Fídjieyjum 
var vikið úr samtökunum á tíunda áratugnum og Simbabve árið 2002, Simbabve sagði sig svo 
endanlega úr þeim árið 2003. Þau lönd sem eru í Samveldinu eru; Antigva og Barbúda, Ástralía, 
Bahamaeyjar, Bangladess, Barbadoseyjar, Belís, Botsvana, Brúnei, Kanada, Dóminíka, Gambía, Gana, 
Grenada, Gvæjana, Indland, Jamaíka, Kamerún, Kíribatí, Kýpur, Lesótó, Malaví, Maldíveyjar, Máritíus, 
Mósambík, Namibía, Nárú, Nýja-Sjáland, Nígería, Pakistan, Papúa Nýja-Gínea, Rúanda, Saint Kristófer 
og Nevis, Sambía, Sankti Lúsía, Sankti Vinsent og Grenadíneyjar, Salómonseyjar, Samóa, Seychell-
eyjar, Sierra Leóne, Singapúr, Srí Lanka, Bretland, Svasíland, Suður- Afríka, Tansanía, Tonga, Trínidad 
og Tóbagó, Túvalú, Úganda og Vanúatú.

Frumbyggjar Ástralíu bls. 140–141
Frumbyggjar Ástralíu máttu þola mikið harðræði af hálfu landnemanna. Má í því samhengi ræða 
framkomu landnema víða um heim gagnvart þeim þjóðum sem fyrir voru.

Árið 2008 baðst ástralski forsætisráðherrann opinberlega afsökunar fyrir hönd ástralska ríkisins á þeirri 
sorg, þjáningu og missi sem hvítir íbúar ollu frumbyggjum, sbr. hina týndu kynslóð frumbyggja.

Kyrrahafseyjar bls. 142–146

Nemendur geri sér grein fyrir víðáttum Kyrrahafsins og skiptingu Kyrrahafseyja í þrjá stærri eyjaklasa, 
Míkrónesíu, Melanesíu og Pólýnesíu.

Svæði í Kyrrahafi hafa verið notuð til kjarnorkutilrauna, sbr. rammagrein um Kjarnorkutilraunir á Bikini 
bls. 146. Leita má á netinu hvar og hverjir hafa stundað kjarnorkutilraunir þar og í hvaða tilgangi.

Upplagt er að bjóða upp á umræðu um umhverfismál við nemendur. En Kyrrahafseyjar hafa mikið verið 
í fréttum samhliða umræðu um loftslagsmál. Mjög margar Kyrrahafseyjar standa rétt yfir sjávarmáli. 
Hækkun sjávarborðs myndi því hafa afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Sjá rammagreinarnar Hækkun 
sjávarborðs – sökkvandi eyjar bls. 144 og Ríkisstjórnarfundur í kafi bls. 145.

Verkefni bls. 146–147

Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 33 þar sem nemendur eiga að finna vöruinnflutning frá einstaka löndum í Eyjaálfu má benda 
á eftirfarandi slóð á vef Hagstofunnar. Hægt er að láta nemendur sjálfa leita, http://www.hagstofa.is/
Hagtolur/Utanrikisverslun.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.
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• Í kaflanum er fjallað um:

Landslag og náttúrufar

Dýralíf

Landakröfur ríkja

Stuttur suðurskautskaflinn fjallar aðallega um harðneskjulegt landslag og öfgar í nátturufari. Einnig er 
fjallað um dýralíf og þá sérstaklega í hafinu allt í kringum Suðurskautslandið sem er einstaklega fjöl-
breytt allt frá neðsta þrepi fæðukeðjunnar, þörungum til stærstu skepna á jörðinni, hvala. Í lok kaflans 
er sagt frá athafnasemi mannsins á Suðurskautslandinu og landakröfum ríkja.

Landslag bls. 150–151
Eins og gefur að skilja er allt landslag á suðurskautinu mótað af jöklum. Benda má nemendum á að leita 
meiri upplýsinga um sérstök svæði á og við suðurskautið, t.d. Lambert-skriðjökulinn, Weddelhaf, Rosshaf 
og íshellurnar sem liggja yfir höfunum, Ronne- og Rossíshelluna.

Náttúrufar bls. 152
Hér er aðal áherslan á veðuröfgarnar á Suðurskautslandinu, storm, þurrk og kulda. Benda má nemend-
um á fábreytt dýralíf á landinu sjálfu en fjölbreytt dýralíf í hafinu umhverfis.

Efri mynd á bls. 152: Eins og gefur að skilja vísa allir vegvísarnir í norður.

Landakröfur ríkja bls. 154
Benda á að skoða kortið vel á bls. 150. Lituðu strikin ná yfir landsvæði sem ríki gera kröfur um. 
Kröfurnar fylgja lengdarbaugum. Á landsvæðinu sem gráa línan nær yfir gerir ekkert ríki tilkall.

Nemendur geta fundið þær rannsóknarstöðvar sem staðsettar eru á Suðurskautslandinu og skráð 
hjá sér helstu upplýsingar varðandi þær.

Verkefni bls. 155
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

Í verkefni 6 er gott að hafa heimskort með breiddargráðum fyrir framan sig.

Í verkefni 22 er tilvalið að mæla vegarlengd í GoogleEarth.

Í verkefni 24 má nefna pólfarana, Ingþór Bjarnason, Ólaf Örn Haraldsson, Harald Örn Ólafsson og 
Vilborgu Örnu Gissurardóttur.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Suðurskautslandið
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Heimshöfin
• Í kaflanum er fjallað um:

Auðlindanýtingu í hafinu

Eignar- og umráðarétt yfir hafinu

Stjórnun fiskveiða

Siglingar um heimshöfin

Mögulegar siglingaleiðir um norðurheimskautið

Sjórán

Í kaflanum um heimshöfin er fyrst fjallað um hver eigi hafið og eru hugtökunum landhelgi, efnahags-
lögsaga og fiskveiðilögsaga gerð skil. Fjallað er um auðlindir hafsins og stjórnun fiskveiða. Að lokum 
er fjallað um siglingar um heimshöfin, allt frá tímum Kristófers Kólumbusar til hugleiðinga í dag um 
mögulegar siglingaleiðir um norðurheimskautið.

Auðlindanýting í hafinu bls. 156–159
Hér má benda nemendum á hversu vandasamt verk það er að hafa stjórn á auðlindanýtingu í hafinu. 
Hverju ríki er ætlað að stjórna nýtingunni innan sinnar efnahagslögsögu. Íslenska fiskveiðistjórnunarkerf-
ið þykir á heimsvísu mjög gott fiskveiðistjórnunarkerfi, sbr. rammagrein um Stjórnun fiskveiða bls. 159.

Hér má leggja áherslu á kvótaumræðuna á Íslandi, hvernig kvótanum var og er skipt, og hvernig málin 
hafa þróast. Þessi umræða er tekin í verkefni 18 en ágætt er að taka þetta fyrir sérstaklega ef verkefninu 
er sleppt.

Benda má á að skoða kortið á bls. 157 vel sem sýnir hvaða hafsvæðum löndin í Norður-Evrópu ráða yfir. 
Ýmsar áhugaverðar spurningar og umræður gætu sprottið fram.

Siglingar um heimshöfin bls. 160–161
Mikið hefur verið ritað um siglingar um heimshöfin fyrr og síðar. Benda má nemendum á að leita sér 
frjálslestrarefnis á bókasafninu sem hægt er að vinna með íslenskunni.

Benda má nemendum á að fylgjast vel með umræðum og umfjöllun í fjölmiðlum um mögulegar 
siglingaleiðir um norðurheimskautið.

Margir nemendur kunna eflaust að undrast sjóræningja nú á tímum. Þeir eru engu að síður til og láta 
oft til sín taka. Nú er ein hættulegasta siglingaleið um heimshöfin undan ströndum Sómalíu. Benda má 
nemendum á að fylgjast með fréttum varðandi nútíma sjórán.

Verkefni bls. 162
Um að gera að nota kortin í bókinni og Kortabók handa grunnskólum.

• Lausnir við verkefnum er að finna á læstu svæði kennara.

Ferðalagið á enda bls. 163
Hér er upplagt að taka saman helstu punkta úr bókinni með nemendum og jafnvel fylgja eftir með 
lokaverkefninu hér á eftir.
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Þá hefur þú lesið um allar heimsálfurnar og höfin. Nú skaltu skipuleggja þriggja mánaða heimsreisu 
frá Íslandi þar sem þú siglir eða flýgur til a.m.k. fjögurra heimsálfa. Gerðu ferðaáætlun, útbúnaðarlista, 
undirbúningslista (hvað þarf að gera áður en lagt er af stað), kostnaðaráætlun í Excel (ferðin á að 
vera sem ódýrust, gott að setja einhverja hámarksupphæð), gististaði, samgöngur (flug, lest, rútur) 
áhugaverða ferðamannastaði o.fl. Búðu til 30–40 mínútna kynningu á ferðalaginu.

Krækjusafn
Upplýsingavefsíður: Dæmi um upplýsingasíður á netinu:

• www.dohop.is

• www.amadeus.net

• www.airtreks.com

• www.roundtheworldflights.com

• www.travel-nation.co.uk

• www.hostelword.com

• www.hostelbookers.com

• www.visindavefur.hi.is

Kortavefsíður:

• Google Earth: www.googleearth.com 

• Google Maps: www.googlemaps.com 

• Bing Maps: www.bingmaps.com 

• Open Street Map: www.openstreetmap.org 

• Landmælingar Íslands: www.lmi.is (kortasjá, örnefnasjá, kortasafn, loftmyndasafn o.fl.)

• Heimsminjanefnd Menningamálastofnunar Sþ: www.unesco.org 

Tölfræðivefsíður:

• Hagstofan: www.hagstofa.is 

• Á Hagstofuvefnum má finna upplýsingar um vöruinnflutning frá einstökum löndum: 
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Utanrikisverslun 

• Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

• Gapminder: www.gapminder.org 

• Datamarket: www.datamarket.is eða http://datamarket.com/is/gallery 

• Globalis: www.globalis.is 

• Worldfactbook: https://www.cia.gov/library/puplications/the-world-factbook/ 

Heimsreisa – lokaverkefni
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Námsvefir á Námsgagnastofnun:

• Lönd heimsins: http://www1.nams.is/loend/index.php 

• Jarðfræðivefurinn: http://www1.nams.is/jardfraedi/ 

• Landafræði tónlistarinnar: http://vefir.nams.is/landafr_tonlistar/index.html 

• World Wide English – þáttaröð: http://www.nams.is/Namsefni/Namsgrein/?searchtype=-
store&search=world+wide+english 

• Google Earth – verkefni: http://www1.nams.is/heimsreisa/ 

Aðrar vefsíður:

• Þróunarsamvinnustofnun Íslands: www.iceida.is/islenska

• Rauði krossinn: http://www.raudikrossinn.is

• http://www.africanfauna.com

• http://www.africaguide.com

• http://afrika.is/um-afriku

• http://www.icelandonline.is/ferdaheimurisl/afrika.htm

• http://edition.cnn.com/US/

• http://www.icelandonline.is/ferdaheimurisl/amerika_nordur.htm

• http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/

• http://www.pacificislandtravel.com

• http://www.lonelyplanet.com/competitions/pacificislands/

• http://www.australia.com
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Notaður er myndvarpi og heimskorti varpað á stórt veggspjald.

Þegar nemendur hafa lokið við að teikna heimskortið á veggspjaldið fá þeir í hendur lista yfir ákveðið 
þema, eins og t.d:

• Þjóðartekjur

• Lífslíkur

• Farsímaeign

• Internetaðgangur

• Fólksfjölda

• Fólksfjölgun

• Læsi

• Útbreiðslu alnæmis

• Ríkjandi trú

• Algengustu tungumál

• o.fl.

Heimild: http://www.photius.com/rankings/

Vinnan
• Teiknað eftir myndvarpa

•  Reiknað

•  Lönd lituð

•  Titill og skýringar

• Hópar kynna niðurstöður

Þemanu er skipt í 3 flokka. Síðan er hvert land litað eftir því í hvaða flokk það féll. Gott getur verið ef allir 
hóparnir nota sömu liti, t.d. gulan, appelsínugulan og rauðan. Endanlegt útlit kortsins verður skemmti-
legra, auk þess verður auðveldara að átta sig á því mynstri sem út kemur.

Niðurstaða
• Athuga hvort nemendur finni skýringar á mynstri sem kann að myndast samanborið 

við önnur þemu.

• Jafnvel að hvert og eitt eða 2–3 manna hópar velji land/heimshluta/allan heiminn til 
að fjalla um og segi bekknum frá.

Heimskortagerð – ríkjaskipan     Vinnublað
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Frekari verklýsing – Gögn
Myndvarpi, stór blöð, litir fyrir flokkun (t.d. gulur, appelsínugulur, rauður).

Setja penna ofan í blýantsstrik og stroka út blýant.

Framkvæmd
Fjögur í hóp.

Þeir sem ekki geta teiknað eftir glæru á vegg byrja að reikna út % o.s.fr.

Hvaða lista (þema) er unnið með?
Sjá t.d. vefslóð http://www.photius.com/rankings/ 

Land = þema / fólksfjöldi • 100 = _______ %

Skipuleggja vinnuna innan hópsins
 Skipuleggjari

 Efnissafnari

 Hvetjari

 o.fl.

Bera vinnuna öðru hvoru undir kennara.

Einkunn verkefnis sem og virkni í tímum hluti af lokaeinkunn.

„Fylgstu með þörfum félaga þinna í hópnum“

„Enginn er búinn fyrr en allir eru búnir“
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Afríka

Hugtakakort

Hugtakakort
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Hugtakakort
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Evrópa	 2
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Asía	 1

Kennslubók Heimsálfa / Kort 03-1 / 03.04.2013
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Asía	 2

Kennslubók Heimsálfa / Kort 04-1 / 06.04.2013
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Afríka	 1

Kennslubók Heimsálfa / Kort 05-1 / 04.04.2013
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Afríka	 2

Kennslubók Heimsálfa / Kort 06-1 / 04.04.2013
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Norður-Ameríka	 1

Kennslubók Heimsálfa / Kort 07-1 / 04.04.2013
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Norður-Ameríka	 2

Kennslubók Heimsálfa / Kort 08-1 / 04.04.2013



48NÁMSGAGNASTOFNUN  •  08970  Um víða veröld – Heimsálfur – Kennsluleiðbeiningar Kort

Suður-Ameríka	 1
Kennslubók Heimsálfa / Kort 09-1 / 04.04.2013
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Suður-Ameríka	 2

Kennslubók Heimsálfa / Kort 10-1 / 04.04.2013
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Suðurskautslandið
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Ítarefni

Ítargrein: Frumbyggjasamfélög Mið-Ameríku
Frjósamur jarðvegur og nýjar ræktunaraðferðir sköpuðu grundvöll fyrir þróun samfélaga í Mið-Ameríku. 
Mörg samfélög risu og hnigu þar til Evrópubúar birtust um aldamótin 1500 og gerðu mikinn usla. Hér 
á eftir verður fjallað um fjórar merkar þjóðir er byggðu Mið-Ameríku, Olmeka, Maya, Tolteka og Azteka. 
Blómaskeið þessara þjóða reis þar sem nú er Mexíkó og Gvatemala.

Olmekar
Olmekar sem taldir eru forfeður siðmenningar í Mið-Ameríku birtust fyrst í suðurhluta Mexíkó um 
1150 f.Kr. Þeir mynduðu stéttir og konungdæmi, versluðu við fjarlæg ríki og höfðu mikil áhrif á önnur 
samfélög. Þeir reistu mikilfengleg hof og komu sér upp talnakerfi og nákvæmu tímatali. Þeir mótuðu 
jafnframt glæsilegar leirstyttur, unnu úr eðalsteinum og hjuggu út glæsilegar höggmyndir. Veldi þeirra 
er talið líða undir lok um 400 f.Kr.

Mayar
Á 3. öld e.Kr. reis veldi Maya í Gvatemala og á Yucatanskaga í Mexíkó. Menning þeirra dafnaði best 
í skógum þessara landa þar sem Mayar reistu mörg borgríki. Þeir voru samansafn margra þjóða með 
tengda menningu, tungumál og trúarbrögð sem áttu í samkeppni hver við aðra. Fjölskyldan var 
hornsteinninn í samfélaginu þar sem daglegt líf einkenndist af vinnu karlanna á ökrunum á meðan 
konurnar unnu heima við vefnað, matseld og uppeldi barna. Maísrækt var undirstaða efnahagslífsins. 
Stjórnendur borgríkjanna bjuggu í höllum ásamt hirðfólki sínu og þjónum og voru tilbeðnir af þegnum 
sínum eins og þeir væru guðir. Mayar eru taldir hafa verið langt á undan samtímamönnum sínum í 
gamla heiminum í nákvæmni og reglufestu. Þeir bjuggu yfir talnakerfi, tímatali og eru m.a. þekktir fyrir 
að hafa þróað eina ritmálið í Ameríku fyrir komu Kólumbusar, sem skýrir af hverju saga þeirra er eins 
þekkt og raun ber vitni. Á 9. öld hnignaði veldi Maya.

Toltekar
Toltekar byggðu hálendi Mexíkó um svipað leyti og Ísland byggðist. Þeir voru herskáir og lögðu undir 
sig lönd Maya og urðu fyrir miklum áhrifum frá menningu þeirra, ekki síst byggingarlist og myndlist. 
Þrátt fyrir að vera frekar þiggjendur en gefendur í menningarlegu tilliti hefur myndlist þeirra þótt merki-
leg og byggingar þeirra þótt standast samanburð við það besta sem gert var í Mið-Ameríku á öldunum 
fyrir innrásir Spánverja. Veldi Tolteka er talið hafa staðið stutt yfir, jafnvel einungis tvær aldir og liðið undir 
lok er Aztekar komu á svæðið.

Aztekar
Á þeim tíma þegar Evrópubúar sigldu sínar fyrstu ferðir til Ameríku réðu Aztekar yfir megninu af mið-
hluta Mexíkós og fyrrum svæðum Maya í austri. Sjálfir kölluðu Aztekar sig „mexíka“ og dregur Mexíkó 
nafn sitt af þeim. Samfélag Azteka, sem höfðu ríkt á þessu svæði frá um 1200, var stéttskipt og skiptist 
í fjórar stéttir, yfirsétt, alþýðustétt, ánauðuga bændur og þræla. Þeir sem voru af yfir- eða alþýðustétt 
tilheyrðu ákveðnum ættflokkum sem hver um sig hafði landsvæði til yfirráða, sem skipt var niður á fjöl-
skyldur. Ánauðugir bændur og þrælar sáu um verkin fyrir yfirstéttina. Aztekar voru þekktir fyrir mann-
fórnir, grimmd og hernaðarlega yfirburði yfir nágrannaþjóðum sínum. Þeir byggðu hins vegar veldi sitt á 
mikilli framleiðni í jarðyrkju. Þeir voru líka frægir fyrir byggingarlist og höggmyndir. Aztekar tilbáðu sólina 
og byggðu á þekkingu forvera sinna um gang stjarnanna. Trúarbrögð þeirra einkenndust af mannfórn-
um guðum sínum til friðþægingar og voru þær taldar nauðsynlegar til að koma í veg fyrir að slokknaði 
á sólinni. Mannfórnirnar voru óhugnanlega umfangsmiklar og er talið að allt að 150 þúsund manns hafi 
verið fórnað ár hvert.
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Á sama stað og tíma og Spánverjar mættu með flota sinn við strendur Mexíkó, árið 1521, átti sköpun-
arguð Azteka að snúa aftur til jarðarinnar og endurheimta ríki sitt, samkvæmt trú þeirra. Aztekar tóku 
því sérstaklega vel á móti Spánverjum með gulli og gersemum. Þessar móttökur ýttu undir græðgi 
Spánverja og á mjög skömmum tíma náðu þeir að brjóta niður veldi Azteka og binda snögglega enda á 
langa og blómlega menningarhefð í Mexíkó.

Verkefni
1. Hvaða frumbyggjaþjóðir er fjallað um í textanum?

2. Hvað var það sem stuðlaði að þróun samfélaga í Mið-Ameríku?

3. Hvenær voru Olmekar uppi og hvað stuðlaði að uppgangi þeirra?

4. Hvað einkenndi hverja þjóð fyrir sig?

• Olmeka

• Maya

• Tolteka

• Azteka

5. Í hvaða nútímaríkjum bjuggu þjóðirnar?

6. Af hverju áttu Evrópubúar svo auðvelt með að fóta sig í Mexíkó og hverjar voru afleiðingarnar?

7. Hver voru hlutskipti þeirra lægst settu og þeirra hæst settu í samfélögunum?

8. Gerðu tímaás sem sýnir blómaskeið hverrar þjóðar?
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Sádi-Arabía
Ríkið Sádi-Arabía, nánast eins og við þekkjum það í dag, var stofnað árið 1932. Á 19. öld sameinuðust 
arabískir þjóðflokkar með það að markmiði að varðveita „tærleika íslam“.

Þá bjuggu í landinu hirðingjar sem stunduðu sjálfsþurftarbúskap, ræktuðu úlfalda, sauðfé og geitur. 
Nánast eina lífsviðurværið var landbúnaðarframleiðslan. Árið 1938 fundust miklar olíulindir í landinu sem 
gjörbreytti efnahagsgrundvelli landsins úr fátæku hirðingjasamfélagi í ríkt olíusamfélag. Sádí-Arabía er 
upphafsland íslam og eru þar tvær helgustu borgir þeirra trúarbragða, Mekka og Medina. Múhameð 
spámaður, boðberi íslam, fæddist í Mekku en hraktist til Medinu þar sem hann aflaði sér fylgismanna, 
múslima, en svo kallast fylgjendur íslam.

Arabíuskaginn er að mestu leyti háslétta og víðáttumikil eyðimörk, eiginlega framhald af Saharaeyði-
mörkinni en aðskilinn frá henni af Rauðahafi. Þar ríkir eyðimerkurloftslag þar sem dægursveifla hitans 
getur farið úr 50°C á daginn, undir frostmark á nóttunni. Í suðurhlutanum er að finna eina stærstu sand-
eyðimörk í heimi, Rub al-Khali (Tómi hlutinn). Eiginlegar ár og vötn eru ekki til í landinu. Helstu gróður-
svæði er að finna í vinjum og er ein slík, þar sem höfuðborgin Riyadh er staðsett.

Rauðahaf liggur að landinu í vestri og Persaflói í austri. Upp af vesturströndinni rís hár fjallgarður, Hejaz 
sem hallar til austurs. Austurhluti skagans er láglendur.

Olíuvinnsla og olíutengdur iðnaður er undirstaða efnahagslífsins. Sádi-Arabía er stærsti útflutningsaðili 
olíu í heiminum og leiðandi í OPEC, samtökum olíuframleiðsluríkja. Olíulindirnar eru aðallega í austur-
hluta landsins, sunnan Íraks og Kúveit, og neðansjávar í Persaflóa. Ghawar-olíulindin er talin vera stærsta 
olíulind heims og er áætlað að um ¼ af olíu þeirri sem notuð er í dag komi þaðan.

Með olíugróðanum var áhersla lögð á að efla iðnað í landinu. Iðnþróuninni var sérstaklega valinn staður 
í og við borgirnar, Al-Jubayl við Persaflóa og Yanbu við Rauðahaf. Einnig hefur verið lögð áhersla á að 
draga úr þörfinni fyrir innflutt vinnuafl, auka framleiðslu matvæla og bæta almenna menntun og heil-
brigðisþjónustu. Fjármála- og tæknigeirinn eru mikilvægar þjónustugreinar sem þjóna aðallega olíu-
iðnaðinum.

Í landinu hefur löngum verið mikil kvikfjárrækt, einkum sauðfé og geitur. Í seinni tíð hafa Sádar varið 
miklu fé í að efla ýmsa ræktun. Aukna eftirspurn eftir vatni leysa þeir með ferskvatnsvinnslu úr sjó. 
Vatnsveitan í Riyadh byggist á stórri ferskvatnsverksmiðju í Al-Jubayl við Persaflóa.

Svarta gullið við Persaflóa
Persaflói, oft nefndur Arabíuflói, er þekktastur fyrir auðugar jarðgas- og olíulindir, bæði á landi um-
hverfis flóann og grunnt undir hafsbotninum. Á stóru svæði þekur þykkur sandur olíurík setlög og 
er talið að þarna sé að finna um tvo þriðju hluta þekkts olíuforða í heiminum.

Upp úr aldamótunum 1900 fóru menn að leita að olíu í Mið-Austurlöndum og var það 1908 sem 
fyrsta olíusvæðið fannst í Íran. Þá höfðu menn ekki hugmynd um hversu gríðarmiklar olíulindir 
voru í jarðlögunum á Persaflóasvæðinu.

Stærstu olíulind jarðar, Ghawar, er að finna í austurhluta Sádi-Arabíu nálægt Persaflóa. Ghawar 
olíulindin er um 30 km að lengd og 280 km á breidd og þekur því um 8400 km². Sádi-Arabíska 
ríkisstjórnin lætur litlar upplýsingar í té um Ghawar, enda er hún helsta náttúruauðlind landsins. 
Olían var uppgötvuð árið 1948 og framleiðsla, eða dæling upp úr jörðu, hófst árið 1951.

Olíulindirnar á Persaflóasvæðinu hafa oft leitt til átaka eins og raunin varð í Persaflóastríðinu 
1990–1991 þegar Írakar réðust inní Kúveit. Margvísleg afskipti iðnríkja Vesturlanda hafa átt stóran 
þátt í átökum í þessum heimshluta, þau hafa beinlínis haft hag af ófriði þar. Þau skiptu, á sínum 
tíma, ríkjunum upp í þau sem við þekkjum í dag og styðja leynt eða ljóst tiltekin sjórnvöld eftir því 
hvað hentar best hverju sinni. Þarna vega olíuhagsmunir Vesturlanda þyngst.
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Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Sádí-Arabíu?

 2. Hvernig og hvenær varð Sádí-Arabía til?

 3. Hvað er Mekka og Medina?

 4. Hvað heitir höfðuborg Sádí-Arabíu?

 5. Hver er helsta iðnaðarframleiðsla Sádi-Araba?

 6. Hvað eru OPEC samtökin?

 7. Hvað er aðallega ræktað í Sádí-Arabíu?

 8. Hvernig finnur fólk vatn í Sádí-Arabíu ef þar er ekki að finna neinar ár?

 9. Hvað er átt við með svarta gullinu?

10. Hvað heitir stærsta olíulind jarðar og hvað er hún stór?

11. Hvernig var ríkjaskipan í Miðausturlöndum áður en olían fannst þar?
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Taíland
Taíland er konungsríki í Suðaustur-Asíu, um fimm sinnum stærra en Ísland. Norðurhluti Taílands er 
hálendur en í miðju landinu eru frjósöm landbúnaðarhéruð. Í landinu vestanverðu gengur Malakka-
skagi til suðurs. Við landamæri Malasíu í suðri og í norðurhéruðunum við landamæri Laos og Kambódíu 
vaxa regnskógar. Í Taílandi er rakt hitabeltisloftslag og árstíðabundnir monsúnvindar. Regntíminn hefst í 
maí og stendur fram í október. Frá nóvember fram í mars blása þurrir vindar úr norðaustri. Á suðurhluta 
Malakkaskaga er alltaf heitt og er úrkomu að vænta þar allt árið um kring.

Taíland er land sem hefur upp á margt að bjóða. Þar er blómleg ferðaþjónusta sem skapar landinu 
mikinn gjaldeyri. Líkt og í nágrannaríkjunum er landbúnaður mikilvæg atvinnugrein sem um helmingur 
landsmanna vinnur við. Á fljótasléttunum um miðbik landsins þar sem eru áveitur er mikið ræktað af 
hrísgrjónum. Taílendingar flytja allra þjóða mest út af hrísgrjónum.

Fiskveiðar eru mikið stundaðar og er Taíland þriðja stærsta fiskveiðiþjóðin í Asíu á eftir Kína og Japan. 
Fiskveiðar gjörbreyttust með tilkomu botnvörpuveiða upp úr 1960. Í dag hafa Taílendingar yfir að ráða 
góðum fiskveiðiflota til úthafsveiða, svo góðum að upp úr 1980 fóru menn að hafa áhyggjur af ofveiði 
fiskitegunda sem leiddi til þess að fiskveiðistjórnun var tekin upp. Fiskeldi í ám, vötnum og tjörnum er 
einnig mikið.

Taíland er eitt af nýiðnvæddu löndunum í heiminum. Þar hefur iðnaðarframleiðsla til útflutnings 
stóraukist á kostnað landbúnaðarframleiðslu. Einkenni nýiðnvæddra landa er mikill hagvöxtur, þar sem 
erlend fjármögnun og frjáls viðskipti við aðrar þjóðir eru leyfð.

Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna eru búddatrúar. Þar eru um 24.000 búddahof og um 200.000 
munkar.

Aldrei nýlenda
Þó að evrópskir landkönnuðir hafi streymt til Taílands á 16. öld varð landið aldrei nýlenda 
Evrópuríkja eins og nágrannalöndin. Helsta ástæðan fyrir því voru klókir stjórnendur í landinu, 
sem nýttu sér þá spennu og samkeppni sem ríkti á milli Englendinga og Frakka sem þar 
kepptust um yfirráð. Landið varð því hlutlaust í nýlendukapphlaupinu sem ríkti í Suðaustur-Asíu 
á þessum tíma. Taílendingar hafa oftsinnis lagað utanríkisstefnu sína að sterkari öflum sem hefur 
gert þeim kleift að að nútímavæðast á eigin forsendum.

Taíland hét Síam til ársins 1939. En þá var því gefið nafnið Taíland. Aftur fékk það nafnið Síam árið 
1945 til 1949. Enn var því breytt í Taíland sem það hefur heitið síðan.

Verkefni
1. Hvaða lönd og höf liggja að Taílandi?

2. Hvað er helst ræktað í Taílandi?

3. Hvað er helst ræktað í öðrum löndum í þessum heimshluta?

4. Hverjar eru helstu iðngreinar í Taílandi og helstu framleiðsluvörur?

5. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Taílandi?

6. Margir Íslendingar heimsækja Taíland. Hvar eru helstu ferðamannastaðirnir?

7. Af hverju varð Taíland aldrei nýlenda?
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Indónesía
Indónesía er eyjaklasi um 17.000 eyja sem teygja sig um 6.000 km vegalengd meðfram miðbaug. 
Indónesíueyjaboginn myndaðist þar sem hafsbotnshluti Indlands- og Ástralíuflekans gengur undir 
hafsbotnshluta Evrasíuflekans. Röð virkra eldfjalla myndaðist á jaðri Evrasíuflekans sem liggur ofan á sem 
síðar mynduðu eldfjallaeyjar með síendurteknum eldgosum. Undan vesturströnd eyjabogans er djúp-
sjávartrog, Jövutrog, þar sem mesta dýpi er 7.450 m. Á eyjaboganum er jarðskjálfta- og eldvirkni ein 
sú mesta í heiminum og er þar að finna einar hættulegustu eldstöðvar á jörðinni, sem eru þekktar fyrir 
kröftug eldgos í gegnum söguna. Þar má finna um 200 eldfjöll, flest virk.

Í Indónesíu er rakt hitabeltisloftslag og þar eru einir mestu hitabeltisregnskógar í heiminum. Dýralíf er 
þar mjög fjölskrúðugt. Þar eru heimkynni órangútan sem sagður er standa manninum nær en nokkur 
önnur apategund. En á tungumáli heimamanna þýðir „orang“ maður og „orang utan“ skógarmaður.

Fyrstu Evrópubúarnir komu til Indónesíu árið 1512. Það voru portúgalskir verslunarmenn sem voru að 
leita eftir verslun með krydd. Í kjölfarið fylgdu hollenskir og breskir verslunarmenn. Árið 1602 var Hollen-
ska Austur-Indíafélagið stofnað og Hollendingar réðu brátt lögum og lofum á svæðinu. Til Austur-Indía 
sóttu þeir krydd sem þeir fluttu með sér aftur heim til Hollands. Sem glöggt vitni um mikilvægi krydd-
verslunarinnar nefndu þeir einn eyjaklasann Kryddeyjar (nú Maluku-eyjar), og helstu eyjarnar í eyjakla-
sanum kenndu þeir við múskat, pipar og kanil. Hollenska Austur-Indíafélagið varð gjaldþrota árið 1800. 
Hollendingar settu þá á stofn nýlenduna Hollensku Austur-Indíur. Árið 1949 losnaði Indónesía endan-
lega við afskipti Hollendinga og varð sjálfstætt ríki.

Nábýlið við eldfjöllin hefur kostað mörg mannslíf en hinn frjósami eldfjallajarðvegur sem verður til 
þar sem aska fellur hefur leitt til þess að þar er auðvelt að rækta, enda er landbúnaður mikill og hrís-
grjónarækt ein sú mesta í heiminum. Á þéttbýlustu eyjunum teygja hrísgrjónastallarnir sig upp allar 
fjallshlíðar. Indónesía er eitt þéttbýlasta land í heimi. Á þéttbýlustu eyjunni, Jövu, er íbúaþéttleiki t.a.m. 
um1000 íbúar á km2. Þrátt fyrir það eru tveir þriðju hlutar eyjarinnar ræktaðir.

Iðnaður hefur farið vaxandi í landinu og snýr aðallega að frekari nýtingu náttúruauðlinda og vinnslu 
jarðefna sem unnin eru úr jörðu. Iðnaður verður sífellt fjölbreyttari og er talsvert flutt út af alls kyns 
vefnaði, fatnaði og skófatnaði. Matvælaframleiðsla er einnig mikil, sem og ferðaþjónusta og iðnaður 
tengdur henni.

Í Indónesíu búa margar ólíkar þjóðir sem tala ólík tungumál. Höfuðborgin, Jakarta, er staðsett á 
eyjunni Jövu. Indónesía er fjölmennasta land múslima og í Jakarta er stærsta moska heims.  Vegna hinna 
fjöldamörgu eyja Indónesíu hafa megináherslur í samgöngumálum verið að bæta ferjusamgöngur.

Hamfaraeldgos
Eldgosið í Krakatá árið 1883 er eitt þekktasta eldgos á sögulegum tíma. Þá sprakk fjallið nánast 
í loft upp. Sprengingin var svo öflug að hún heyrðist þúsundir kílómetra í burtu. Eldfjallið er á 
Rakataeyju í Súndasundi, sem er á milli eyjanna Súmötru og Jövu. Eldský æddu 40 km leið yfir 
sundið og eyddu strandbyggðum á Súmötru. Þegar fjallið hrundi saman mynduðust miklar 
flóðbylgjur í sundinu sem kostuðu 36.000 manns lífið. Tveir þriðju hlutar eyjarinnar sukku í hafið í 
hamförunum.

Eldfjallið Tambora á einni af Litlu-Súndaeyjum gaus einu mesta hamfaragosi sem sögur fara af 
árið 1815. Öskuryk sem barst um allan heim gerði það að verkum að veðurfar kólnaði tímabundið 
og á norðurhveli jarðar var talað um árið 1816 sem árið þegar sumarið kom ekki. Þúsundir manna 
fórust í eldskýjum sem urðu í gosinu og úr hungri og sjúkdómum sem fylgdu í kjölfarið.

Merapi á eyjunni Jövu er eitt virkasta eldfjallið á Indónesíu. Þar sem það er á einu þéttbýlasta 
svæði landsins er nákvæm vöktun eldfjallsins og gott skipulag almannavarna er mikilvægt. Fjallið 
veldur reglulega miklum hörmungum í byggð og hefur gert eins langt aftur og skráðar heimildir 
ná.
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Á eyjunni Súmötru er Tobavatn, stærsta öskjuvatn í heimi, sem myndaðist þegar eldfjall hrundi 
eftir að kvikuhólf þess tæmdist í eldgosi fyrir um 70.000 árum síðan. Eldgosið var með þeim 
stærstu sem vitað er um og hafði gríðarlegar afleiðingar um alla jörð. Vatnið er um 90 km langt og 
30 km breitt.

Verkefni
 1. Finndu hvað helstu eyjaklasar og stærstu eyjar Indónesíu heita.

 2. Nefndu nokkur strandhöf er liggja að Indónesíu.

 3. Hvað heita nágrannaríki Indónesíu?

 4. Hvað rækta Indónesar til innanlandsneyslu og til útflutnings?

 5. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir Indónesa?

 6. Hvaða heita eyjarnar sem nefndar eru eftir þessum kryddum, múskat, pipar og kanil?

 7. Hvað var Hollenska Austur-Indíafélagið?

 8. Af hverju er nafnið órangútan dregið?

 9. Hverjar voru afleiðingar eldgossins í Krakatá árið 1883?

10. Af hverju býr svo mikill fjöldi fólks eins og raun ber vitni í nábýli við hin stórhættulegu eldfjöll 
á Indónesíu?
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Japan
Japan er eyríki rúmlega 4000 eyja í Austur-Asíu. Honshu er langstærsta eyjan og er um 60% af flatarmáli 
landsins. Japan er almennt hálent en með láglendi við strendurnar þar sem stórborgirnar Osaka, Kyoto, 
Nagoya og höfuðborgin Tókýó eru staðsettar. Enga samfellda fjallgarða er að finna, heldur er mikið af 
stökum fjöllum með láglendi á milli. Þar er að finna yfir 200 eldfjöll, flest óvirk. Hæsta fjall Japans er hið 
fræga eldfjall Fuji (3776 m). Þar hefur ekki gosið frá árinu 1707. Undan austurströnd Japans og Kúrileyja 
eru ein dýpstu djúphafstrog í Kyrrahafinu, Japanstrog og Kúrileyjatrog, sem eru meira en 10.000 m djúp.

Loftslag í Japan er milt og hagstætt til ræktunar. Í suðurhlutanum er loftslagið heittemprað með 
monsúnregni á sumrin en í norðurhlutanum er það temprað þar sem úrkoma fellur aðallega á veturna. 
Landbúnaður í Japan er víðast vélvæddur og háþróaður. Þrátt fyrir það eru Japanar nánast sjálfum sér 
nógir í hrísgrjónaframleiðslu en hrísgrjón eru þeirra helsta landbúnaðarafurð. Japanar eru meðal mestu 
fiskveiðiþjóða í heimi og stunda einnig hvalveiðar í óþökk margra ríkja. Síðustu áratugi hafa Íslendingar 
flutt mikið sjávarfang til Japans en Japanar borða meiri fisk en þekkist í nokkru öðru iðnvæddu ríki.

Þrátt fyrir að lítið sé um verðmæt jarðefni í Japan er það í hópi þróuðustu iðnríkja í heimi. Japan er háð 
innflutningi á orkugjöfum eins og kolum og olíu og hráefnum til iðnaðarframleiðslu. Þrátt fyrir það hafa 
Japanar náð að byggja upp iðnaðarstórveldi og verið leiðandi á hátæknisviðinu, t.d. með framleiðslu 
bíla, tölva, ýmissa rafeindatækja og annars hátæknibúnaðar. Í verslun og viðskiptum eru þeir einnig stórir 
og er hagkerfið eitt hinna stærri í heiminum. Helsta iðnaðarsvæði landsins er með suðurströnd Honshu.

Menningarlega eru Japanar einsleit þjóð og tala um 99% þeirra japönsku sem fyrsta tungumál. Þjóðin 
er vel menntuð og er þjónustustig hátt. Þrátt fyrir mikinn hagvöxt og aukin vestræn áhrif í borgum nær 
Japan að varðveita sína einstæðu menningu, þjóðlega matargerð eins og sushi, formlega kurteisi og 
súmóglímuna svo eitthvað sé nefnt. Japanar eru langlífastir allra þjóða. Helstu trúarbrögð þeirra eru 
shinto-trú og búddismi.

Í Japan er háþróað járnbrautarkerfi. Shinkansen eða „byssukúlulestin“ er ein sú hraðskreiðasta í heimi 
og hún gengur á milli borganna Tókýó og Osaka. Í Japan, sem er tæplega fjórum sinnum stærra en 
Ísland, búa um 128 milljónir manna. Íbúaþéttleiki er mikill eða rúmlega 300 íbúar á hvern ferkílómetra. 
Til samanburðar er íbúaþéttleiki á Íslandi rúmlega 3 íbúar á hvern ferkílómetra. Tókýó og nágrannaborgir 
mynda stærsta samfellda þéttbýlissvæði á jörðinni, með um 40 milljónir íbúa.

Verkefni
1. Finndu hvað helstu eyjaklasar og stærstu eyjar Japans heita?

2. Nefndu nokkur strandhöf er liggja að Japan.

3. Hvað heita nágrannaríki Japan?

4. Hvað rækta Japanir til innanlandsneyslu og til útflutnings?

5. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir Japana?

6. Hvernig myndirðu lýsa hinum dæmigerða Japana?

7. Hvað er byssukúlulestin? leitaðu meiri upplýsinga en er að finna í greininni.

8. Hvaða nágrannaborgir ásamt Tókýó mynda eitt stærsta samfellda þéttbýlissvæði á jörðinni?
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Egyptaland
Egyptaland á fimm þúsund ára menningarsögu sína að þakka ánni Níl. Í Nílardalnum þróaðist eitt af 
fyrstu menningarsamfélögum í heiminum. Vegna landfræðilegrar legu Egyptalands hafa Egyptar orðið 
fyrir áhrifum fjölmargra menningarstrauma sem gert hafa þjóðfélagið fjölþjóðlegt. Um landið liggur 
sjóleiðin milli Indlandshafs og Miðjarðarhafs og um það er eina landleiðin á milli Afríku og Asíu. Egypta-
land á sér langa sögu í verslun og viðskiptum.

Egyptaland er að mestu láglent. Fjalllendi er austan Nílar og á Sínaískaga, sem tilheyrir Asíu. Egyptaland 
er nánast ein eyðimörk, fyrir utan Nílardalinn sem er mjög frjósamur. Þar er næstum allt ræktanlegt land 
og þar býr næstum öll þjóðin. Loftslagið í Egyptalandi er heittemprað og sú litla úrkoma sem fellur í 
landinu er við strönd Miðjarðarhafsins. Reglulegir þurrkar eru í landinu og þar geta geisað miklir sand-
stormar.

Egyptaland nútímans er álitið efnahagslegt og menningarlegt stórveldi arabaheimsins. Þar eru landbún-
aður og ferðaþjónusta mikilvægar atvinnugreinar. Iðnaður, sem aðallega er staðsettur í og við borgirnar 
Kaíró og Alexandríu, er fjölbreyttur. Umfangsmestur er textíl- og matvælaiðnaður. Starfsemi tengd 
ferðaþjónustu er einnig mikil og hafa Egyptar miklar tekjur af henni.

Samgöngunetið í landinu er ekki víðfeðmt vegna hinna víðáttumiklu eyðimarka. Helstu samgönguæð-
arnar í Egyptalandi og lífæðar eru Nílarfljót og Súesskurðurinn. Níl hefur verið helsta samgönguæðin um 
lengri tíma, þar sem siglt hefur verið með varning upp og niður ána í þúsundir ára. Súesskurðurinn, sem 
grafinn var í gegnum Súeseiðið, var opnaður 1869 og tengir saman Miðjarðarhaf og Rauðahaf. Hann er 
ein mikilvægasta siglingaleið í heimi, þar sem hann styttir sjóleiðina milli Evrópu og Asíu mikið. Í kjölfar 
opnunar skurðarins jókst þýðing Egyptalands í heimsviðskiptum mikið.

Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Egyptalandi?

 2. Hvað er helst ræktað í Egyptalandi?

 3. Hvaða þýðingu hefur Níl fyrir íbúa Egyptalands?

 4. Hvað er helst ræktað í öðrum löndum í norðanverðri Afríku?

 5. Hverjar eru helstu iðngreinar í Egyptalandi og hverjar eru helstu framleiðsluvörurnar?

 6. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Egyptalandi?

 7. Hversu stór hluti landsins er eyðimörk?

 8. Hvaða þýðingu hafði opnun Súesskurðarins fyrir Egyptaland?

 9. Hverjir grófu Súesskurðinn?

10. Hvað heita stærstu borgir Egyptalands?
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Senegal
Senegal er land í Vestur-Afríku við Atlantshafið. Gambía, minnsta landið á meginlandi Afríku, liggur 
frá Atlantshafi um 300 km upp með Gambíufljóti, umlukt Senegal. Nafn landsins er dregið af Senegal-
fljótinu, sem myndar norður- og austurlandamærin. Höfuðborgin Dakar er staðsett á Grænhöfða sem 
er vestasti tangi Afríku. Landið er í vesturhluta hins þurra Sahelsvæðis. Þar er hitabeltisloftslag með 
regntíma frá maí til ágúst. Inn til landsins getur hitinn hæglega farið yfir 50°C yfir þurrkatímann. Gróður-
far einkennist af savanna.

Fyrir nýlendutímann skipaði Senegal stóran sess í allri Vestur-Afríku. Þaðan stunduðu Evrópumenn linnu-
lausa þrælaflutninga yfir Atlantshafið og var eyjan Gorée við hafnarmynni Dakar miðstöð þrælaverslunar 
á 17. og 18. öld þegar þrælaflutningar frá Afríku stóðu sem hæst. Senegal var frönsk nýlenda frá árinu 
1815 til 1960 og þess vegna er franska opinbert tungumál í landinu.

Langstærstur hluti þjóðarinnar vinnur við landbúnað og þá aðallega sjálfsþurftarbúskap. Iðnaður er 
kominn vel á veg í Senegal. Matvæla-, vefnaðar- og leðuriðnaðurinn vinnur úr landbúnaðarafurðum. 
Efnaiðnaður er talsverður þar sem áburður er framleiddur úr fosfatinu sem unnið er úr jörðu. Senegal 
liggur vel við sjó, sem gert hefur Dakar að helstu hafnarborg Vestur-Afríku.

Dakar-rallið sem er ein frægasta og erfiðasta torfærukeppni í heimi tengist Senegal. Leiðin á milli Parísar og 
Dakar er ekin utan vega við erfið akstursskilyrði á mörgum dagleiðum. Undanfarin ár hefur keppnin verið 
haldin annars staðar vegna óstöðugs stjórnmálaástands í þeim Afríkulöndum sem ekið hefur verið um.

Tungumál
Tungumál í Afríku eru fjölbreytt eins og menning þeirra þjóða sem þau eru sprottin úr. Tungu-
málasvæði eru ekki bundin við landamæri ríkja enda eru töluð um 2000 tungumál í álfunni. Þessi 
mikli málafjöldi leiðir til þess að tvítyngi og fjöltyngi eru mjög útbreidd. Sem dæmi er talaður 
fjöldi tungumála í Nígeríu og Kamerún. Í flestum ríkjum Afríku eru einnig töluð Evrópumál sem 
eiga rætur sínar að rekja til nýlendutímans. Sem dæmi er enska víða töluð í austurhlutanum og 
franska í vesturhlutanum. Í dag eru þau opinber tungumál margra Afríkuríkja. Tungumál sem eiga 
hins vegar uppruna sinn að rekja í Afríku skiptast í fjórar málaættir.

• Afró-Asíumál eru töluð um alla norðanverða Afríku og ná suður til svæðanna sunnan Sahara.

• Nílar-Saharamál eru töluð í miðhluta Sahara, austur til Tansaníu. Fjöldi tungumála er mikill en 
þau eru oft svo ólík að efast er um skyldleika þeirra.

• Níger-Kongómál er stærsta málaættin í Afríku, ef ekki í heiminum, ef talinn er fjöldi tungumála 
sem tilheyrir henni. Hún nær yfir mestalla Afríku sunnan Sahara.

• Khoisanmál eru töluð í suðurhluta Afríku og er sú málaætt sem á fæsta mælendur. Mörg 
tungumál í málaættinni eiga á hættu að deyja út.

Ný tungumál verða til og önnur deyja út. Talið er að minnsta kosti 300 tungumál í Afríku séu í 
mikilli útrýmingarhættu og að önnur 200 séu nær útdauð eða horfin með öllu. Á sama tíma verða 
til önnur tungumál vegna utanaðkomandi áhrifa eða þjóðfélagslegra breytinga.
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Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Senegal?

 2. Hvað er helst ræktað í Senegal?

 3. Hvað er helst ræktað í öðrum löndum í vesturhluta Afríku?

 4. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Senegal?

 5. Hvernig tengist þrælaverslun Senegal?

 6. Af hverju er franska opinbert tungumál í Senegal?

 7. Hversu mörg tungumál eru töluð í Afríku?

 8. Af hverju er enska töluð víða í austurhluta Afríku og franska í vesturhlutanum?

 9. Af hverju eru tungumálasvæði ekki bundin við landamæri ríkja?

10. Hvað er tvítyngi og fjöltyngi?

11. Nefndu helstu málaættir í Afríku.



66NÁMSGAGNASTOFNUN  •  08970  Um víða veröld – Heimsálfur – Kennsluleiðbeiningar Ítarefni

Kanada
Kanada nær yfir nyrðri helming Norður-Ameríku, allt frá Kyrrahafi í vestri til Atlantshafs í austri og á 
landamæri að Bandaríkjunum í suðri og norðvestri (Alaska). Það er næststærsta land í heimi á eftir Rúss-
landi. Einungis um einn tíundi hluti Kanada er byggður sökum óblíðra náttúruskilyrða og er landið eitt 
það strjálbýlasta í heimi.

Kanada er land mikilla víðátta. Í vestri eru miklir fjallgarðar, Klettafjöll og Strandfjöll. Þar fyrir austan taka 
við frjósamar gresjur og enn austar, allt til Atlantshafs, er hinn jökulsorfni, láglendi Kanadaskjöldur. Í 
Norður-Kanada eru hin köldu, ísilögðu heimskautasvæði og í Íshafinu norður af meginlandinu er fjöldi 
stórra eyja. Mikill fjöldi stöðuvatna er í Kanada.

Kanada er þekkt fyrir kalt loftslag, þó víða geti verið miklar hitasveiflur á milli sumars og vetrar. Á sumum 
svæðum getur sumarhiti farið í 30°C og vetrarhiti niður undir -40°C. Eftir því sem norðar dregur minnkar 
gróður. Frá hinum víðáttumiklu barrskógum sem teygja sig næstum óslitið á milli stranda taka við 
freðmýrar og enn norðar gróðurlaus norðurheimskautssvæðin. Nyrst í Kanada er heimskautaloftslag 
en sunnar er loftslag breytilegt. Við strendur Kyrrahafs og Atlantshafs er milt og rakt úthafsloftslag en 
meginlandsloftslag inn til landsins.

Á 17. og 18. öld stofnuðu Englendingar og Frakkar nýlendur í austurhéruðum Kanada. Þeir áttu í hörðu 
nýlendukapphlaupi um loðskinn og gjöful fiskimið og fór svo að lokum að Frakkar þurftu að láta af 
hendi yfirráðasvæði sín eftir að hafa tapað stríði við Breta. Áhrifa beggja þjóða gætir enn og er franska 
aðalmál íbúa Québecfylkis í austanverðu Kanada og opinbert mál í landinu ásamt ensku.

Í dag búa um 80% íbúa Kanada innan við 200 km frá landamærum Bandaríkjanna þar sem loftslag er 
temprað og land ákjósanlegt til ræktunar. Syðsti hluti Ontario- og Québecfylkja, St. Lawrencedalurinn, 
sem afmarkast af Vötnunum miklu og St. Lawrencefljóti, er lang-þéttbýlastur. Þar er höfuðborgin Ottawa 
og tvær stærstu borgirnar, Toronto, miðstöð verslunar, og Montréal, menningar- og stjórnsýslumiðstöð 
frönskumælandi Kanadabúa. Ísauðnir norðurhéraðanna eru að mestu óbyggðar.

Ræktað land er aðallega að finna í gresjufylkjunum þremur, Alberta, Saskatchewan og Manitoba við 
landamærin í suðri. Mikið er þar ræktað af hveiti og nautgripum. Ávaxta- og grænmetisrækt er á afmörk-
uðum landbúnaðarsvæðum í austur- og vesturhluta landsins. Hinir miklu barrskógar í landinu eru nýttir 
til timbur- og pappírsframleiðslu. Í strandbyggðum Kanada eru stundaðar fiskveiðar enda stutt á gjöful 
fiskimið. Í Atlantshafi hefur ofveiði á fiski þó leitt til takmörkunar á fiskveiðum til verndar fiskistofnum.

Kanada er tæknilega þróað og iðnvætt ríki og það er ekki háð innflutningi á orku. Í landinu finnst nóg af 
kolum, olíu, jarðgasi og vatnsafli, og kannski þess vegna er orkunotkun á mann í Kanada ein sú mesta í 
heiminum. Iðnaðurinn er að langstærstum hluta í suðausturhluta landsins, við Vötnin miklu. Þar er m.a. 
blómlegur flugvéla- bíla- og hátækniiðnaður. Efnahagslíf Kanada er mjög háð því sem gerist í Bandaríkj-
unum, enda útflutningur Kanada langmestur þangað.

Í konungssambandi við Bretland
Kanada er lýðræðisríki í konungssambandi við Bretland. Það hlaut heimastjórn árið 1867, fyrst 
landa Breska heimsveldisins, en fullu sjálfstæði var ekki náð fyrr en árið 1982. Kanada er sam-
bandsríki tíu fylkja og þriggja sjálfstjórnarsvæða. Í stjórnarskrá Kanada frá árinu 1867 er kveðið á 
um sjálfstæði fylkjanna en kanadíska alríkisstjórnin veitir hinum þremur svæðunum sjálfstjórn. 
Fylkin eru öll í suðurhluta landsins en sjálfstjórnarsvæðin eru norðan 60 breiddargráðu. Eitt þeirra, 
Nunavut er sjálfstjórnarsvæði Inúíta.
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Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Kanada?

 2. Hvernig er landslagi, loftslagi og gróðurfari háttað í Kanada?

 3. Hvað er helst ræktað í Kanada?

 4. Hverjar eru helstu iðngreinar í Kanada og hverjar eru helstu framleiðsluvörurnar?

 5. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Kanada?

 6. Hvenær fékk Kanada sjálfstæði og frá hverjum?

 7. Hvaða tungumál eru töluð í landinu?

 8. Hvaða heita fylkin tíu og sjálfstjórnarsvæðin þrjú í Kanada? Hverjir eru höfuðstaðir þessara 
svæða?

 9. Hvað heita stærstu borgirnar í Kanada og hvar er þær að finna?

10. Hvað er Saint Lawrence vatnaleiðin?
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Mexíkó
Áður en Spánverjar hófu innreið sína í Mexíkó í upphafi 16. aldar bjuggu þar um tíu milljónir indíána. 
Siðmenning þeirra var ævaforn. Þegar Mexíkó fékk sjálfstæði árið 1810 eftir tæplega þrjú hundruð ára 
spænsk yfirráð hafði íbúasamsetningin breyst mikið. Í dag er langstærsti hluti íbúanna af blönduðum 
uppruna frumbyggja og fólks af evrópskum uppruna. Mexíkó, sem er fjölmennasta spænskumælandi 
þjóð í heimi, hefur lengi átt í deilum við granna sinn í norðri. Þessi stirðu samskipti hafa varpað skugga á 
þjóðfélagsþróun í landinu. Um landamærin fer mikill fjöldi ólöglegra innflytjenda frá Rómönsku Ameríku 
í leit að vinnu og betra lífi í Bandaríkjunum.

Mexíkó er að stærstum hluta háslétta, enda liggur landið að megninu til í hinum mikla fjallgarði sem 
teygir sig eftir öllum vesturhluta Norður-Ameríku. Hálendi Mexíkó er þurrt og þá sérstaklega norður-
hlutinn. Þar eru sums staðar eyðimerkur. Láglendi er að finna við strendur landsins og þá aðallega við 
Mexíkóflóa, allt frá landamærunum við Bandaríkin suður til hins láglenda Yucatanskaga. Þar er heitt og 
rakt. Frá landamæraborginni Ciudad Juarez til Mexíkóflóa myndar áin Rio Grande náttúruleg landamæri 
á milli Bandaríkjanna og Mexíkó.

Í suðurhluta landsins er mexíkóska eldfjallakeðjan. Á 1000 km belti frá vestri til austurs eru mörg virk eld-
fjöll og jarðskjálftar tíðir. Árið 1985 reið jarðskjálfti sem mældist 8,1 á Richter yfir Mexíkóborg sem liggur í 
miðri eldfjallakeðjunni. Nærri 10.000 manns létu lífið og meira en 50.000 til viðbótar slösuðust.

Mexíkó er sambandsríki eins og Bandaríkin og Kanada. Þar er 31 fylki auk höfuðborgarinnar, Mexíkó-
borgar. Hún er í um 2200 m hæð yfir sjó og ein fjölmennasta borg í heimi. Þar búa um 23 milljónir. Þar 
er umferðaröngþveiti algeng sjón, fátækt áberandi og fjöldi götubarna mikill. Mengun vegna útblásturs 
er mikil, sem stafar bæði af háum fjöllum sem umlykja borgina og þunnu lofti vegna hæðar hennar yfir 
sjávarmáli. Í borginni er stærsta neðanjarðarlestakerfi í Rómönsku Ameríku, sem flytur daglega um 4 
milljónir farþega á milli staða.

Mexíkó er mikið landbúnaðarland, þar sem mest er ræktað af maís fyrir innanlandsmarkað. Á strand-
sléttunni við Mexíkóflóa eru stórar kaffi-, sykur- og bómullarplantekrur. Af landbúnaðarafurðum er kaffi 
verðmætasta útflutningsvaran. Í þurrum norðurhlutanum er nautgriparækt mikil. Mexíkó hefur lagt sitt 
af mörkum til matarmenningar heimsins. Þaðan kemur t.d. tortilla, burrito, taco og chili con carne, sem 
hefur verið undirstöðufæða í Mexíkó. Maturinn er oft vel kryddaður og þá gjarnan með chilipipar.

Iðnaður er mestur á höfuðborgarsvæðinu, einkum matvælaframleiðsla, vefnaðar- og efnaiðnaður. 
Hátækniiðnaður hefur farið vaxandi. Olía og jarðgas er unnið á strönd Mexíkóflóa og skapar það landinu 
miklar útflutningstekjur. Mexíkó er einn helsti silfurframleiðandi í heimi. Önnur verðmæt jarðefni sem 
fundist hafa eru járngrýti, kopar, gull og blý. Þjónusta við ferðamenn er mikil.

Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Mexíkó?

 2. Hvað er helst ræktað í landinu?

 3. Hverjar eru helstu iðngreinar í Mexíkó og hverjar eru helstu framleiðsluvörurnar?

 4. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Mexíkó?

 5. Segðu frá landslagi, loftslagi og gróðurfari í landinu.

 6. Hvað á Mexíkó sameiginlegt við Bandaríkin og Kanada?

 7. Hvað heita stærstu borgir Mexíkó og hvar er þær að finna?

 8. Hvað hefur Mexíkó lagt af mörkum í matarmenningu heimsins?

 9. Hvaða tungumál er talað í Mexíkó?

10. Af hverju gæti stöðugur straumur fólks frá Mexíkó yfir landamærin til Bandaríkjanna stafað?
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Chile
Chile er langt og mjótt land á vesturströnd álfunnar, um 4500 km langt og ekki nema um 100 km þar 
sem það er mjóst. Það á landamæri að Perú, Bólivíu og Argentínu eftir hinum snæviþöktu tindum 
Andesfjalla. Kyrrahafið liggur að landinu vestanverðu og hefur mótað hina tæplega 6500 km löngu 
strandlengju. Nokkrar eyjar í Kyrrahafi tilheyra landinu og er sú vestasta Páskaeyja í Pólýnesíu, um 3500 
km undan ströndum landsins.

Óvanaleg lögun landsins er ástæða þess að þar ríkir fjölbreytt loftslag. Í norðri er Atacama-eyðimörkin, 
sem er eitt þurrasta svæði jarðar. Þar hefur á sumum stöðum aldrei mælst úrkoma. Um miðbik landsins 
ríkir Miðjarðarhafsloftslag. Þar eru aðstæður ákjósanlegar til ræktunar og búsetu. Þar hefur miðpunktur 
menningar og stjórnmála verið allt frá því að landið þandist út á 19. öld, þegar það innlimaði svæði í 
norðri og suðri. Syðst, þar sem heitir Patagónía, er kalt og vindasamt. Þar er landslag mjög mótað af 
jöklum sem hafa sorfið landið þar í langan tíma. Einkenni landslagsins þar eru djúpir firðir og U-laga 
dalir. Þar er Suður-Patagóníujökull, stærstur jökla á suðurhveli jarðar að Suðurskautslandinu undan-
skildu. Hornhöfði er syðsti tangi Chile og jafnframt Suður-Ameríku. Miklir vindar gera það að verkum að 
sjóleiðin fyrir Hornhöfða er ein sú hættulegasta í heimi.

Framburður margra áa í miðhluta Chile hefur skilað frjósömum jarðvegi niður á láglendið og gert svæðið 
tilvalið til margs konar ræktunar. Þar er landbúnaður mestur í landinu. Helstu afurðir eru hveiti, maís og 
vínþrúgur. Einnig er talsvert ræktað af ávöxtum og grænmeti. Kvikfjárrækt er talsverð og þá aðallega 
nautgripa- og sauðfjárrækt. Skógarhögg er stundað suður af Mið-Chile. Fiskveiðar eru mikið stundaðar 
í Chile. Helstu nytjastofnar eru sardínur, makríll og ansjósur, sem er lítill fiskur sem líkist síld. Sjávarafurð-
irnar eru að mestu seldar sem fiskimjöl og lýsi til Bandaríkjanna og Evrópu og unnar þar í dýrafóður.

Iðnaður í Chile er tiltölulega fjölbreyttur og tengist þeim auðlindum sem finnast í landinu. Verksmiðju-
iðnaður er stundaður í stærri borgum, þar sem framleidd eru t.d. matvæli, heimilistæki, efnavörur, fatn-
aður og annar vefnaður. Í strandborgunum er að finna skipasmíðastöðvar og aðra stóriðju.

Nám verðmætra jarðefna hefur alltaf verið undirstaða efnahags Chile. Stærsta opna náma í heimi, 
Chuquicamata-náman, framleiðir meira en fjórðung af öllum kopar í heiminum. Orkulindir landsins 
felast í virkjun vatnsafls, kolum og olíu og jarðgasi, sem unnið er á Eldlandi og meðfram norðurströnd 
Magellansunds.

Lengd landsins og landfræðileg lega þess koma í veg fyrir að samgöngur innanlands geti talist góðar. 
Áður voru flutningar milli landshluta mestir á sjó. Vega- og járnbrautakerfið um miðbik landsins er ágætt 
og munar þar mest um Pan-American hraðbrautina sem tengir byggðir milli norður- og suðurhluta 
landsins yfir 3500 km vegalengd.

Herstjórn og mannshvörf
Árið 1818 fengu Chilebúar sjálfstæði frá Spánverjum, eftir að þeir síðarnefndu höfðu stjórnað 
landinu frá því fyrir miðja 16. öld. Í 155 ár, eða þar til 1973, var lýðræði í landinu, þó með tveimur 
undantekningum þar sem stjórnleysi ríkti, í kringum 1830 og 1930. Árið 1973 varð breyting á. 
Þá gerði herinn blóðuga byltingu með stuðningi bandarísku leyniþjónustunnar, felldi þáverandi 
lýðræðislega kjörinn forseta, Salvador Allende, og ofsótti stuðningsmenn hans af mikilli hörku. 
Herforinginn Augusto Pinochet tók við stjórnartaumunum og við tók tímabil einræðis og kúg-
unar. Árið 1990 var Pinochet neyddur til að halda lýðræðislegar kosningar og hröklaðist þá frá 
völdum. Stjórnartímabil Pinochet einkenndist af mikilli hörku og grimmd í garð pólitískra and-
stæðinga hans og hvarf fjöldi fólks sporlaust.
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Verkefni
 1. Hvaða lönd og höf liggja að Chile?

 2. Segðu frá landslagi, loftslagi og gróðurfari í landinu.

 3. Hvað er helst ræktað í Chile?

 4. Hvað er helst ræktað í öðrum löndum í þessum heimshluta?

 5. Af hverju er jarðvegur frjósamur í miðhluta Chile?

 6. Hverjar eru helstu iðngreinar í Chile og hverjar eru helstu framleiðsluvörur?

 7. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir í Chile?

 8. Hverjir réðu áður yfir Chile og hvenær fékk landið sjálfstæði?

 9. Hver var Augusto Pinochet og fyrir hvað er hann helst þekktur?

10. Hvað er Pan-American hraðbrautin?
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Evrópa
Albanía
Andorra
Austurríki
Belgía
Bosnía og Hersegóvína
Bretland
Búlgaría
Danmörk
Eistland
Finnland
Frakkland
Grikkland
Holland
Hvíta-Rússland
Írland
Ísland
Ítalía
Kasakstan
Kosovo
Króatía
Kýpur
Lettland
Liechtenstein
Litháen
Lúxemborg
Makedónía
Malta
Moldóva
Mónakó
Noregur
Páfagarður
Portúgal
Pólland
Rúmenía
Rússland
San Marínó
Serbía
Slóvakía
Slóvenía
Spánn
Svartfjallaland
Sviss

Svíþjóð
Tékkland
Tyrkland
Ungverjaland
Úkraína
Þýskaland

Asía
Afganistan
Armenía
Aserbaidsjan
Austur-Tímor
Bangladess
Barein
Brúnei
Búrma (Mjanmar)
Bútan
Filipseyjar
Georgía
Indland
Indónesía
Írak
Íran
Ísrael
Japan
Jemen
Jórdanía
Kambódía
Kasakstan
Katar
Kirgistan
Kína
Kúveit
Laos
Líbanon
Malasía
Maldíveyjar
Mongólía
Nepal
Norður-Kórea
Óman
Pakistan

Rússland
Sameinuðu Arabísku Fursta-
dæmin
Sádi-Arabía
Singapúr
Srí Lanka
Suður-Kórea
Sýrland
Tadsjikistan
Taíland
Taívan
Túrkmenistan
Tyrkland
Úsbekistan
Víetnam

Afríka
Alsír
Angóla
Austur-Kongó
Benín
Botsvana
Búrkína Fasó
Búrúndí
Djíbútí
Egyptaland
Erítrea
Eþíópía
Fílabeinsströndin
Gabon
Gambía
Gana
Gínea
Gínea-Bissá
Grænhöfðaeyjar
Kamerún
Kenýa
Kómoreyjar
Lesótó
Líbería
Líbía
Madagaskar

Lönd í heiminum
Sjálfstæð ríki heimsins eru um 190 talsins. Hér má finna þau öll í stafrófsröð, skipt eftir heimsálfum.
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Malaví
Malí
Marokkó
Máritanía
Máritíus
Mið-Afríkulýðveldið
Miðbaugs-Gínea
Mósambík
Namibía
Níger
Nígería
Rúanda
Sambía
Saó Tóme og Prinsípe
Senegal
Seychelleseyjar
Simbabve
Síerra Leóne
Sómalía
Suður-Afríka
Suður-Súdan
Súdan
Svasíland
Tansanía
Tógó
Tsjad
Túnis
Úganda
Vestur-Kongó
Vestur-Sahara

Norður-Ameríka
Bahamaeyjar
Bandaríkin
Barbados
Belís
Dóminíska Lýðveldið
El Salvador
Grenada
Gvatemala
Haítí
Hondúras
Jamaíka
Kostaríka
Kanada
Kúba

Mexíkó
Níkaragva
Panama
Trínidad og Tóbagó

Suður-Ameríka
Argentína
Bólivía
Brasilía
Ekvador
Franska-Gvæjana
Gvæjana
Kólumbía
Paragvæ
Perú
Síle
Súrínam
Úrúgvæ
Venesúela

Eyjaálfa
Ástralía
Fídjieyjar
Kíribatí
Marshalleyjar
Míkrónesía
Nárú
Nýja-Sjáland
Palau
Papúa Nýja-Gínea
Salómonseyjar
Samóa
Tonga
Túvalú
Vanúatú
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