
Námsáætlun í samfélagsfræði, 7. og 8. bekkur 

Tímabil: Vorönn 2017 

Kennari: Berglind Hauksdóttir  

 

Markmið 

Að nemandi  

 læri um landslag, náttúrufar og einkenni  Evrópu. 

 kynnist helstu atvinnuháttum Evrópu. 

 læri um upphaf iðn- og tæknivæðingar. 

 kynnist samstarfi Evrópuríkja.  

 læri um landslag og náttúrufar í Asíu. 

 kynnist ólíkum svæðum Asíu.  

 læri um náttúruauðlindir, atvinnuhætti, ólíkan efnahag og ódýrt vinnuafl í Asíu.  

 kynnist Indlandsskaga og Kína. 

 kynnist Silkiveginum, Taj Mahal og þriggja glúfra stíflunni.  

 læri um landslag, náttúrufar, náttúruauðlindum og atvinnuháttum í Afríku.  

 læri um Sahara, Sahel og Níl.  

 kynnist þrælaverslun, nýlendustefnunni og Pygmýjum í A-Kongó. 

 læri um Suður-Afríku og aðskilnaðarstefnuna.  

 kynnist sögu og stjórnarfari Afríku.  

 læri um landslag, náttúrufar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti í Norður – Ameríku.  

 læri um Beringssun, Rushmorefjall og frumbyggjum í Norður – Ameríku.  

 læri um Bandaríkin.  



 kynnist Frelsisstríðinu 1775-1783 og Þrælastríðinu 1861-1865. 

 kynnist löndunu í Mið – Ameríku, Karíbahafseyjunum, Stóru- og Litlu-Antillaeyjum og Kúbu.  

 læri um landslag, náttúrufar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti í Suður – Ameríku.  

 kynnist Amazon, regnskógi og fljóti og kynnist líffræðilegum fjölbreytileika og eyðileggingu regnskóga.  

 kynnist kjötkveðjuhátíðinni í Brasilíu, fornri menningu í Perú og Bólivíu, sambabolta, Copacabana, hinni týndu borg Machu Picchu, ítölskum 

innflytjendum og tangó.   

 læri um landslag, náttúrufar, atvinnuhætti og menningu Eyjaálfu.  

 kynnist víðáttum Kyrrahafsins, fjölda eyja í Kyrrahafi, skiptingu þeirra, frumbyggjum í Ástralíu, Kóralrifinu mikla og ólíkum íbúðum Eyjaálfu.  

 kynnist Tonga, minnsta konungsríki heims.  

 kynnist kjarnorkutilraunum á Bikini.  

 læri um landslag, náttúrufar, dýr, plöntur og öfgar í veðurfari á Suðurskautslandinu.  

 kynnist kröfum ríkja um yfirráð yfir landssvæðum á Suðurskautslandinu.  

 kynnist verðmætum í jörðu á Suðurskautslandinu.  

 kynnist McMurdo-rannsóknarstöðinni.  

Inntak 

Heimsálfurnar, einkenni þeirra, atvinnuhættir, menning, landslag og fleira.  

Námsefni 

Um víða veröld – Heimsálfur. 

Efni frá kennara.  

Kennsluaðferðir og skipulag 

Nemendur vinna eftir áætlunum, tveir fastir tímar í töflu á viku. Annars vinna nemendur verkefni sín í vinnutímum.  

Tímarnir byggjast um á töflukennslu, verkefnavinnu og umræðum. Fjölbreytt verkefnavinna, áhersla lögð á vönduð vinnubrögð. 



 

Námsmat 

Padletverkefni um Asíu  10% 

Ferðaþáttur um Afríku  20% 

Ferðadagbók um N-Ameríku 20% 

Frálst verkefni um S-Ameríku (Snapchat, myndband, veggspjald, iMotion, Edpuzzle eða annað) 20% 

Ástundun 20%  

Vinnubók (Kortaverkefni x5/ritun um Suðurskautslandið) – 10% 

 

 

 

 
Tímabil 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

 
Kennsluaðferðir,vinnubrögð 

2.-6.  janúar  
 

Spil, leikir á netinu og kort.  
Um víða veröld bls. 4-25. 
 

Heimsálfurnar.  
 

Töflukennsla, umræður og 
verkefnavinna.  
 

9. – 13. janúar Um víða veröld bls. 4-25. 
 

Heimsálfurnar.  
 
 
 

 

16. – 20. janúar  
 

Um víða veröld bls. 28-35. 
 

Evrópa – kortaverkefni.  
 

 



23. – 27. janúar  
 

Um víða veröld bls. 28-35.  
 
 

Evrópa – kortaverkefni.  
 

 

30. janúar – 3. febrúar  
 

   Árshátíð 

6. – 10. febrúar Um víða veröld bls. 39-57. Asía – kortaverkefni.  
Padletverkefni.  
 

 

13. – 17. febrúar Um víða veröld bls. 39-57.   

20. – 24. febrúar Um víða veröld bls. 39-57.   

27. febrúar – 3. mars Um víða veröld bls. 39-57.  Vetrarleyfi 

6. – 10. mars   Um víða veröld bls. 58-79. Afríka – kortaverkefni.  
Ferðaþáttur.  

 

13. – 17. mars  
 

Um víða veröld bls. 58-79.   

20. – 24. mars 
 

  Útivistardagur 

27. – 31. mars  
 

Um víða veröld bls. 80-107. Norður – Ameríka – kortaverkefni.  
Ferðadagbók.  

 

3. – 7. apríl  
 

Um víða veröld bls. 80-107.     

10. – 14. apríl  
 

  Páskafrí 

17. – 21. apríl  
 

Um víða veröld bls. 80-107.  2. í páskum  
Sumardagurinn fyrsti  

24. – 28. apríl  
 

Um víða veröld bls. 110-131.  Suður – Ameríka – kortaverkefni.  
Frjálst verkefni.  
 

 



1. – 5. maí Um víða veröld bls. 110-131.  Verkalýðsdagurinn 

8. – 12. maí Um víða veröld bls. 132-147.  Eyjaálfa.  
 

  

15. – 19. maí Um víða veröld bls. 148-155. 
Ferðalag keisaramörgæsanna.  

Suðurskautslandið.  
Verkefni tengt kvikmynd.  

 

22. – 26. maí   Uppstigningadagur og starfsdagur  

29. maí – 2. júní   31. maí skólaslit kl. 16:00 

 

 

 


