
 

Kennsluáætlun í samfélagsfræði 9. bekk haust 2018. 
Kennarar: Eva Björg og Ellert 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur. Um áætlun er að ræða sem 

hugsanlega gætu orðið breytingar á. Samfélagsfræði er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá vefmiðlum og sjónvarpi. 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         (t.d. 

tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

 

Sjálfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

Kynning og hópask. 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

spurningaspil og úrvinnsla þess lögð til 

grundvallar mati þessa námsþáttar 

 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

Hæfniþættir námsþáttarins: 

 Að nemandi átti sig á að sjálfstæði 

landsins jókst með heimastjórn 

 Að nem. Viti að heimastjórnin stópð fyrir 

meiri framkvæmdum en áður þekktist. 

 Að á heimastjórnartímanum  var lagður 

grunnur að nútímaríki 

 Að nem. átti sig á hvaða atburðir úti í 

heimi urðu til þes að opna augu Íslendinga 

fyrir aukinni frelsisbaráttu. 

27. ágúst  - 31. 

september 

Sjálfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

 Innlögn 

 Hópavina, unnar 

spurningar og svör úr efni.  

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

spurningaspil og úrvinnsla þess lögð til 

grundvallar mati þessa námsþáttar 

 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn  

 

 

 

 Að nem. viti hvaða íslensku einstaklingar 

börðust harðast fyrir sjálfstæði Ísl. 

 Að nem. þekki hvernig samskiptum við 

Dani var háttað fyrir Heimastjórnina. 

3.-7. 

september 

 

Sjálfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

 Hópavinna, unnar 

spurningar og svör úr efni 

 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

spurningaspil og úrvinnsla þess lögð til 

grundvallar mati þessa námsþáttar 

 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn  

 

 

 

 

10. -14. 

september 

Sjálfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

 Hópavinna, nemendur 

fullgera spurningaaspil 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

spurningaspil og úrvinnsla þess lögð til 

grundvallar mati þessa námsþáttar 

 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

 

17. - 21. 

september 

 

Sjálfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

 

 Úrvinnsla, nemendur spila 

spilið sem þau hafa unnið. 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

spurningaspil og úrvinnsla þess lögð til 

grundvallar mati þessa námsþáttar 

 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

Mat á verkefninu: 

 Jafningarmat 

 Einstaklingsmat 

 Kennaramat 



 

24. – 28. 

September 

 

Frá heimastjórn til fullveldis 

 Innlögn 

 Hópavinna 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

kynningarefni sem þau velja og setja í tölvu 

og kynni fyrir nemendum árgangsins 

Ljósritað efni frá kennara. 

Vefefni og bókasafn 

Hæfniþættir námsþáttarins: 

 Að nemandi átti sig á framfarasporum í  

landsins jókst með heimastjórn 

 Að nem. þekki áhrif seinni heimstyrjaldar á 

Íslandi 

 Að á heimastjórnartímanum  var lagður 

grunnur að nútímaríki 

 Að nem. á framförum á Íslandi. 

 1.- 5. Október 

 

Frá heimastjórn til fullveldis 

 Hópavinna, nem. vinna 

verkefni hópaverkefni út 

efninu 

 

 

 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

kynningarefni sem þau velja og setja í tölvu 

og kynni fyrir nemendum árgangsins 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

 Að nem. þekki helstu áhrifavalda í Íslensku 

samfélagi á þessum tíma 

 Að nem. þekki sögu og feril landsins að 

fullveldi  

8. -12. október 

 

 

Frá heimastjórn til fullveldis 

 Hópavinna, nem. vinna 

verkefni hópaverkefni út 

efninu 

  

 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

kynningarefni sem þau velja og setja í tölvu 

og kynni fyrir nemendum árgangsins 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Frá heimastjórn til fullveldis 

 Hópavinna, nem. vinna 

verkefni hópaverkefni út 

efninu 

 

 

 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

kynningarefni sem þau velja og setja í tölvu 

og kynni fyrir nemendum árgangsins 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

 

Frá heimastjórn til fullveldis 

 Úrvinnsla. Nem. kynna 

verkefni fyrir nemendum 

 

 

 

 

Markmið lotunnar er að nemendur vinni 

kynningarefni sem þau velja og setja í tölvu 

og kynni fyrir nemendum árgangsins 

Ljósritað efni frá kennara 

Vefefni og bókasafn 

Mat á kynningum: 

 Jafningjamat 

 Einstaklingsmat 

 Kennaramat 



 

29. okt -2. 

nóvember 

 

Hannes Hafstein og  

Jón Sigurðsson 

 einstaklingsvinna 

Nemendur vinna ritgerð og velji sér annað 

hvort að rita um Hannes H. eða Jón Sig. 

Nemendur viða sjálfir að sér öllu efni sem til 

þarf.  

 

 

Ljósritað efni frá kennara um 

Hannes Hafstein. Bókin Jón 

Sigurðsson og hugmyndir 19. 

aldar.  

Vefefni og bókasafn 

Hæfniþættir námsþáttarins: 

 Að nem. þekki sögu Hannesar Hafstein 

 Að nem.i þekki sögu Jón Sig. 

 Að nem. þekki stjórnmálaflokka og hvaða 

áherslur þeir voru með 

 Að nem. þekki helstu áhrifavalda í Íslensku 

samfélagi á þessum tíma 

 Að nem.  þekki sögu og feril landsins að 

fullveldi 

 Að nem. þekki til þjóðfrelsisbaráttu í 

upphafi 19. aldar og hvaða atburðir höfðu 

áhrif á hana 

5. -9. 

nóvember 

 

Hannes Hafstein og  

Jón Sigurðsson 

 einstaklingsvinna 

Nemendur vinna ritgerð og velji sér annað 

hvort að rita um Hannes H. eða Jón Sig. 

Nemendur viða sjálfir að sér öllu efni sem til 

þarf.  

 

Ljósritað efni frá kennara um 

Hannes Hafstein. Bókin Jón 

Sigurðsson og hugmyndir 19. 

aldar.  

Vefefni og bókasafn 

 

 

  

12. - 16. 

nóvember 

 

Hannes Hafstein og  

Jón Sigurðsson 

 einstaklingsvinna 

Nemendur vinna ritgerð og velji sér annað 

hvort að rita um Hannes H. eða Jón Sig. 

Nemendur viða sjálfir að sér öllu efni sem til 

þarf.  

 

Ljósritað efni frá kennara um 

Hannes Hafstein. Bókin Jón 

Sigurðsson og hugmyndir 19. 

aldar.  

Vefefni og bókasafn 

 

 

 

19. -23. 

nóvember 

 

Hannes Hafstein og  

Jón Sigurðsson 

 einstaklingsvinna 

Nemendur vinna ritgerð og velji sér annað 

hvort að rita um Hannes H. eða Jón Sig. 

Nemendur viða sjálfir að sér öllu efni sem til 

þarf.  

 

Ljósritað efni frá kennara um 

Hannes Hafstein. Bókin Jón 

Sigurðsson og hugmyndir 19. 

aldar.  

Vefefni og bókasafn 

 

 

 

26.- 30 

nóvember 

 

Hannes Hafstein og  

Jón Sigurðsson 

 einstaklingsvinna 

Nemendur vinna ritgerð og velji sér annað 

hvort að rita um Hannes H. eða Jón Sig. 

Nemendur viða sjálfir að sér öllu efni sem til 

þarf.  

 

 

Ljósritað efni frá kennara um 

Hannes Hafstein. Bókin Jón 

Sigurðsson og hugmyndir 19. 

aldar.  

Vefefni og bókasafn 

 

 

 

 Einstaklingsmat 

 Kennaramat 



 

3. - 7. 

desmeber 

 

Stríðsárin á Íslandi  

 Innlögn 

 Vixllestur  

 Umræður 

 Vinnubók 

Einstaklingvinna. Markmið lotunnar er 

einstaklingar finni verkefni frá seinni 

heimstyrjöldinn og geri ritgerð úr því efni 

 

Námsbók: Stríðsárin á Íslandi. 

1939-1945. 

Efni á netinu og áhorf sem tengist 

stríðsárunum. 

Hæfniþættir námsþáttarins: 

 Að nem.i þekki aðdraganda, upphaf og 

afleiðingu seinni heimstyrjaldar 

 Að nem.i þekki hernám Íslands og hvaða 

afleiðingar það hafði á þjóðina 

 Að nem. þekki þætti hernáms og hersetu á 

þróun Íslands 

 

10. - 14. 

desember 

 

Stríðsárin á Íslandi  

 Innlögn 

 Vixllestur  

 Umræður 

 Vinnubók 

Einstaklingvinna. Markmið lotunnar er 

einstaklingar finni verkefni frá seinni 

heimstyrjöldinn og geri ritgerð úr því efni 

 

Námsbók: Stríðsárin á Íslandi. 

1939-1945. 

Efni á netinu og áhorf sem tengist 

stríðsárunum. 

 Að nem.  geti tjáð sig munnlega , hlustað 

af athygli, lagt fram spurningar og frjóar 

hygmyndir 

 Að nem. geti tjáð sig í rituðu máli, 

skipulagt verkefni og aflað sér upplýsinga 

 Að nem. geti sett sig í spor einstakling á 

þessum tíma 

 

17. – 20. 

Desember     

20. Kennsla og 

Litlu jól            

21. jólafrí 

Stríðsárin á Íslandi  

 Innlögn 

 Vixllestur  

 Umræður 

 Vinnubók  

Einstaklingvinna. Markmið lotunnar er 

einstaklingar finni verkefni frá seinni 

heimstyrjöldinn og geri ritgerð úr því efni 

 

Námsbók: Stríðsárin á Íslandi. 

1939-1945. 

Efni á netinu og áhorf sem tengist 

stríðsárunum. 

 Að nem. þekki atburðarás stríðsáranna t.d. 

hernámið, varnarsamninginn, stofnun 

lýðveldissins, fangabúðir, þjóðernisstreitu 

og ástandið. 

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

Stríðsárin á Íslandi  

 Innlögn 

 Vixllestur  

 Umræður 

 Vinnubók 

Einstaklingvinna. Markmið lotunnar er 

einstaklingar finni verkefni frá seinni 

heimstyrjöldinn og geri ritgerð úr því efni 

 

Námsbók: Stríðsárin á Íslandi. 

1939-1945. 

Efni á netinu og áhorf sem tengist 

stríðsárunum. 

 

7. – 11. janúar 

 

Stríðsárin á Íslandi  

 Innlögn 

 Vixllestur  

 Umræður 

 Vinnubók 

Einstaklingvinna. Markmið lotunnar er 

einstaklingar finni verkefni frá seinni 

heimstyrjöldinn og geri ritgerð úr því efni 

 

Námsbók: Stríðsárin á Íslandi. 

1939-1945. 

Efni á netinu og áhorf sem tengist 

stríðsárunum. 

Mat á einstaklingsvinnu 

 Einstaklingsmat 

 Kennaramat/próf 

 

Námsmat:   

Hér skal lista upp allt sem liggur til grundvallar námsmati, s.s. próf, verkefni, sjálfsmat og leiðbeinandi mat kennara. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 



 

 

 


