
Samfélagsfræði 9.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2021 

Kennari: Páll Erlingsson og Rakel Pálmadóttir 

 VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Hæfniviðmið                          

18 .- 22. janúar 

 

Bóndadagur 22.  

Einstaklingsverkefni. 

Nemendur velja sér eitt ríki til 

umfjöllunar.  Teikna kort af ríkinu 

og svara eftirfarandi atriðum: 

1. Stærð ríkis 

2. Fólksfjöldi ríkis 

3. Atvinnuvegur – hvað er framleitt, 

ræktað og flestir vinna við? 

4. Íþróttir – helstu íþróttir, íþróttalið 

5. Höfuðborg – íbúafjöldi 

6. Staðsetning – til hvaða svæðis 

telst það? 

7. Teikna kort af ríkinu og prenta út 

fánann 

8. Sýna myndir frá því. 

9. Fræg persóna – fjalla um hana 

 

  Lykilhæfni: 
 
Þrautsegja 

• Hefur trú á eigin getu 

• Heldur góðri einbeitingu 
 

Samvinna og samskipti 

• Jákvæðni, kurteisi og 
hjálpsemi 

• Getur unnið með öðrum  
og lagt sitt af mörkum 
 

Samskipti og gangrýn hugsun 

• Beitir fjölbreyttum 
aðferðum við úrlausn 
verkefna 
 

Ábyrgð 

• Nýtir tímann vel 

• Setur sér markmið og 
vinnur eftir þeim 

• Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum 
 

Tjáning 

25. – 29. janúar 

 

Samskiptadagur 28.  

Einstaklingsverkefni. 

Nemendur velja sér eitt ríki til 

umfjöllunar.  Teikna kort af ríkinu 

og svara eftirfarandi atriðum: 

10. Stærð ríkis 

11. Fólksfjöldi ríkis 

  



12. Atvinnuvegur – hvað er framleitt, 

ræktað og flestir vinna við? 

13. Íþróttir – helstu íþróttir, íþróttalið 

14. Höfuðborg – íbúafjöldi 

15. Staðsetning – til hvaða svæðis 

telst það? 

16. Teikna kort af ríkinu og prenta út 

fánann 

17. Sýna myndir frá því. 

18. Fræg persóna – fjalla um hana 

 

• Tjáir sig skýrt og 
áheyrilega 
 

1.-5. febrúar 

 

Þemaverkefni. Nemendur vinna 
draumasamfélagið sitt. Þau kynna 
sér uppbyggingu þjóðar, 
samfélagsgerða, stjórnskipulagi, 
innviðum, atvinnuháttum, 
menningu og auðlindum 

Samþætt þemaverkefni samfélagsfræði, 
náttúrufræði og myndmennt 

Efni frá kennara 

8. – 12. febrúar 

 

Stjórnskipulag: Grindavík-bærinn 

minn. Kynnast sögu Grindavíkur og 

stjórnskipulagi bæjarins 

Sveitastjórn/Bæjarstjórn(Fjölmenningar-
samfélag, borgarsamfélag, sveitafélag eða 
eyjasamfélag.) 

Efni frá kennara, nemendur glósa. 
Heimasíða Grindavíkur. 
 

15. – 19. febrúar 

Bolludagur 15. 

Sprengidagur 16.  

Öskudagur 17. 

Vetrarfrí 18. -19. 

Stjórnskipulag: Grindavík-bærinn 

minn. Kynnast sögu Grindavíkur og 

stjórnskipulagi bæjarins 

Sveitastjórn/Bæjarstjórn(Fjölmenningar-
samfélag, borgarsamfélag, sveitafélag eða 
eyjasamfélag.) 

Efni frá kennara, nemendur glósa. 
Heimasíða Grindavíkur. 
 

22. – 26. febrúar 

Konudagur 21. 

Menning; hvað er það og hvernig 

menningin okkur í Grindavík 

Íþróttir, Tómstundir, listir, fjölmiðlar, söfn, 
frægt fólk, einkenni samfélags 

Nemendur glósa í stílabók eftir kennara 
 



1.-5. mars 
Sjálfstæð vinna nemenda Skipulagsvinna. Nemendur vinna í hópum. 

Undirbúningur fyrir Ted kynningu og 

lokaafurð. 
  

8. -12. mars Sjálfstæð vinna nemenda Sama  Hæfniviðmið: 

• Geti metið jákvæð og 
neikvæð áhrif ýmissa 
áreita i umhverfinu á líf 
hans og tekið gagnrýna 
afstöðu til þeirra. 

• Tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 

• Greint samhengi heima-
byggðar við umhverfi, 
sögu, menningu og 
félagsstarf, aflað sér, 
metið og hagnýtt 
upplýsingar. 

• Getur tekið þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu 

• Getur sett sig í inn í 
málefni samfélagsins 

• Getur útskýrt gildi reglna  
í samskiptum fólks í 
þjóðfélaginu 

 

15. – 19. mars 
Velferð: hvað er það og hvernig 
birist hún okkur í Grindavík. 
 
 

Skólakerfi, heilbrigðiskerfi, skattkerfi og 
atvinnulíf, ( efnahagur, auðlindir) 

Hugstormur. Veraldarvefur.  Nemendur 
glósa í stílabók eftir kennara 

22. – 26. mars 

Árshátíð 25. 

Sjálstæð vinna nemenda 
 
 
 

 

Skipulagsvinna. Nemendur vinna í hópum. 
Undirbúningur fyrir Ted kynningu og 
lokaafurð. 

 

27. – 5. apríl 

 P á s k a l e y f i 

5. – 9. apríl 

Annar í páskun 5. 

Sjálstæð vinna nemenda Sama  

12. – 16. apríl 
Innviðir: hvað er það og hvernig 
birtist það okkur í Grindavík. 

 
 

Samgöngur og orkuflutningar Hugstormur. Veraldarvefur. Nemendur 
glósa í stílabók eftir kennara. 

19. – 23. apríl 

Starfsdagur 21. 

Sumardagurinn fyrsti 
22. 

Starfsdagur 23. 

Sjálstæð vinna nemenda 
 
 

Sama  



26. – 30. apríl 

Mörtuganga 29. 

Sjálstæð vinna nemenda 
 

 

Sama 
  

3. – 7. maí 

 

 

Sjálstæð vinna nemenda 
 

 

Sama 

  

10. – 14. maí 

Uppstigningadagur 
13. 

Náttúfar og náttúruauðlindir 
(Þórun Alda) 

• Landslag, Loftslag, veðurfar, 
mannfjöldi, þéttbýli og dreifbýli. 

• Sjávarútvegur, ferðaþjónusta, 
viðskipti, jarðefnaeldsneyti. 

Hugstormur. Veraldarvefur. Nemendur 
glósa í stílabók eftir kennara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17. – 21. maí 

Samskiptadagur 17. 

Náttúfar og náttúruauðlindir 
(Þórun Alda) 

Skipulagsvinna. Nemendur vinna í hópum. 
Undirbúningur fyrir Ted kynningu og 
lokaafurð. 

 

24. – 28. maí 

Annar í hvítasunnu 24. 

Sjálstæð vinna nemenda Sama  

31. maí –4. júní Skil á verkefni Skil á verkefni Skil á verkefni 

7. – 11. júní 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

   

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.                          
Með kveðju Páll Erlingsson og Rakel Pálmadóttir 



 


