
          Hlíðaskóli     

    Samfélagsfræði - Fyrri hluti 

Námsefni: Sögueyjan, Islam, Gyðingdómur, tilfallandi efni úr smiðju kennara 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

Íslandssaga frá 1550 – 
1900 

Fyrri hluti 
vetrar 

 

 gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum 
í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, 
trúar og lífsviðhorfa. 

 rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, 
sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu 

 greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum 
og minningum 

 áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og 
hvernig þau mótast og breytast 

 lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna 
á samfélag og umhverfi 

 
Lestur og umræður um 
efnið. 
Nemendur vinna verkefni í 
vinnubók og svara 
spurningum ýmist í 
vinnubók eða á tölvutæku 
formi. 
 

 
Verkefni í Stop 
motion, unnið í 
upplýsingatækni 
Minni verkefni 
metin til einkunnar 
Ein eða fleiri 
kannanir 

Islam 9 vikur 
(samhliða 
Íslandssögu) 

 

 rætt og borið saman viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og 
bókmenntum 

 rökrætt málefni af samfélagslegum og siðferðilegum 
toga 

Umræður, myndbönd og 
verkefnavinna 

 

Gyðingdómur 9 vikur 
(samhliða 
Íslandssögu) 

 

 rætt og borið saman viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og 
bókmenntum 

 rökrætt málefni af samfélagslegum og siðferðilegum 
toga 

Umræður, myndbönd og 
verkefnavinna 

 

Kristin trú 18 vikur 
(samhliða 
Íslandssögu) 

 

 rætt og borið saman viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og 
bókmenntum 

 rökrætt málefni af samfélagslegum og siðferðilegum 
toga 

  



          Hlíðaskóli     
    

Samfélagsfræði - Seinni hluti 

Námsefni: Evrópa, Kristin trú, tilfallandi efni úr smiðju kennara 

 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

Evrópa Seinni hluti 
vetrar 

 

  

  

  

Kristin trú Seinni hluti 
vetrar 
 

 rætt og borið saman viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs 

 borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og 
bókmenntum 

 rökrætt málefni af samfélagslegum og siðferðilegum 
toga 

  

 

 


