
Hlíðaskóli    
Íris Reynisdóttir 

Samfélagsfræði 

Námsefni:  Um víða veröld-heimsálfur 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Mat 

 
Maður og náttúra 

 
   2 vikur 

Kynnist víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og 

lífsviðhorfa í tímans rás í samhengi hnattvæðingar 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið.  
 

 

 
Asía 

 
   4 vikur 

Þekki megineinkenni heimsálfanna Asíu og Afríku og geri sér 
grein fyrir ólíkum menningarheimum þessa heimsálfa 
 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið. 
 

Verkefni: 
Glærukynning 
nemenda 

 
Afríka 
 

 
   4 vikur 

Þekki megineinkenni heimsálfanna Asíu og Afríku og geri sér 
grein fyrir ólíkum menningarheimum þessa heimsálfa 

Lesið, glósað, rætt um 
efnið og horft á fræðslu - 
myndband. 
 

Próf 

 
Eyjaálfa 

 
   3 vikur 

Sjá hvernig sagan hefur mótast af umhverfi, samfélagi og 

hugmyndastefnum 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið. Horft á 
fræðslumyndbönd. 
 

Próf 

 
Suðurskautslandið - 
Antartíka 

 
   3 vikur 

Kunni mikilvæg hugtök, sem notuð eru um samfélagsmálefni Lesið, glósað og rætt um 
efnið. Horft á 
fræðslumyndbönd. 
 

Próf 

 
 

 
 

   

 



Hlíðaskóli    
Íris Reynisdóttir 
 

Samfélagsfræði 

 

Námsefni: Frelsi og velferð 

 

Seinni hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Mat 

 
Friður á jörð 

 
   2 vikur 

Útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif 

þeirra á líf 

einstaklinga, hópa og samfélaga 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið.  
 

 

 
Smáþjóð í hörðum heimi 

 
   4 vikur 

Þekkja persónur, tímabil einstakra atburði og menningartengsl á 
ýmsum tímum á 20 öldinni 
 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið. 
 

Verkefni: 
Glærukynning 
nemenda 

 
 
Kalda stríðið 

 
   5 vikur 

Þekki átökin í kalda stríðinu og hvernig það birtist í átökum víða 

um heim 

Lesið, glósað, rætt um 
efnið og horft á fræðslu - 
myndband. 
 

Verkefni 

 
Deilur í Mið-Austurlöndum 

 
   3 vikur 

Geta sagt frá deilunum í Mið- Austurlöndum og hvernig áhrif þær 

hafa á hinn vestræna heim 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið. Horft á 
fræðslumyndbönd. 
 

Próf 

 
Sjálfstæðisbarátta í 
nýlendunum 

 
   3 vikur 

Greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar 
eða fjarlægrar 

Lesið, glósað og rætt um 
efnið. Horft á 
fræðslumyndbönd. 
 

Próf 

 

 

 

 

   

 


