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Kennari Guðrún Jónsdóttir Sk.st. GJÓ 

Áfanginn er símatsáfangi. 

Áfangalýsing: Fjallað verður um tvískiptingu heimsins í ríkar þjóðir og snauðar, 

merkingu þróunarhugtaksins og annarra hugtaka sem tengjast því t.d. Suðrið, þriðji 

heimurinn o.fl.  

Farið verður í mismunandi kenningar um orsakir vanþróunar og skoðaðar hugmyndir 

um möguleika fátækra samfélaga til betri lífskjara. 

Einnig verður fjallað um mannréttindi, þróunaraðstoð og hjálparstarf í fátækum 

löndum. Ítarlegri áfangalýsingu er að finna í námsskrá, í gæðahandbók eða á 

vefnum: http://www.vma.is/namid/ 

Markmið:  Að nemendur öðlist þekkingu og skilning á stöðu fátækra ríkja og á helstu 

kenningum um orsakir fátæktar og misskiptingu auðs í heiminum. Nemendur þjálfi 

gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.  

Námsgögn: Kennslubókin Ríkar þjóðir og snauðar eftir Hannes Ísberg. Útg. 2002 

og endurprentanir eftir það. Útg. Mál og menning, seinni prentanir hjá Forlaginu.  

Ítarefni frá kennara. 

Áætlun um yfirferð: 

  

Vika Námsefni Verkefni/próf 

33-34 1.kafli: Kynning og almenn umfjöllun  

35    2.-: Þriðji heimurinn, landfræðileg lega ofl. Verkefni 

36 -38    3.-: Fátæk ríki. Viðhorf og þekking Verkefni (ritgerð/fyrirl.) 

39    4.-: Menning og tækni Verkefni 

40-41    5.og 6.-: Orsakir fátæktar Verkefni 

42    7.-: Nútímavæðing, kenningar   Verkefni 

43-44    8.-: Átakakenningar: forræði og undirokun   Verkefni 

45    9.-: Aðrar félagskenningar   Próf 

46  10.-: Þróunarsamvinna  Verkefni 



 

Nr.: GAT-045 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 

 

Útgáfa: 07 
Dags.: 08.04.2010 
Höfundur: GLÁ 

Félagsfræði 313 (Fél 313) 
Kennsluáætlun haustönn 2010 

Samþykkt: HJS 

Síða 2 af 2 

 

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 19/08/2010 

47-48  Kynning á verkefnum. Gestafyrirlestrar ofl.  
 

Verkefni:  ein ritgerð eða fyrirlestur (þar sem tveir vinna saman) og smærri 

einstaklings- eða hópverkefni, sjá áætlun yfirferðar. 

 

Námsmat og vægi námsþátta:  

Verkefni 40% 

Ritgerð/fyrirlestur  20% 

Próf á önninni 30% 

Ástundun og mætingar 10% 

ATH. Mikilvægt er að nemendur mæti vel, sýni virkni í tímum og temji sér 

skipulögð vinnubrögð. Að sjálfsögðu ber nemendum að skila öllum verkefnum. 

Tölvunotkun er aðeins leyfð í sambandi við námið. 

 
Lagt fram með fyrirvara um breytingar og óskum um gott samstarf. 
 
Dagsetning: 

 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


