
 

 Samfélagsfræði 9.bekkur vor 2018                                                                                                                                                  
Kennarar : Kristín Eva og Valdís 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, samfélagsfræði er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni 

frá vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

bóndadagur 

Sjáfstæðisbaráttan til 
heimastjórnar 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara   

22.-26. janúar Sjáfstæðisbaráttan til 

heimastjórnar 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara Skil á verkefnahefti 

29. jan – 2. feb 

samskiptadagur 

31. Jan 

Frá heimastjórn til fullveldis Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara  
 

5. -9.feb Frá heimastjórn til fullveldis 
 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara  
 
 

12. -16. feb 

14. öskudagur 

 Frá heimastjórn til fullveldis 
 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara Skil á verkefnahefti 

19. -23. feb Hannes Hafstein Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara  

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Hannes Hafstein Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara Skil á verkefnahefti 



 

5. - 9. mars          

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Jón Sigurðsson Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Jón Sigurðsson og hugmyndir 
19.aldar bls 4-15 

 

12. - 16. mars. 

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Jón Sigurðsson Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Jón Sigurðsson og hugmyndir 
19.aldar bls 16-27 

 

19. - 23. mars. Jón Sigurðsson Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Jón Sigurðsson og hugmyndir 
19.aldar bls 28-37 

 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. apríl         

2. apríl annar í 

páskum              

3. apríl 

skipulagsdagur 

Jón Sigurðsson Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Jón Sigurðsson og hugmyndir 
19.aldar bls 38-48 

 

9. – 13. apríl Fullveldisbarátta Íslensdinga Horft á ýmislegt efni  Horft á stuttmyndir og þætta á neti 
og frá kennara 

 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti                

20. apríl 

skipulagsdagur 

Fullveldisbarátta Íslensdinga Horft á ýmislegt efni Horft á stuttmyndir og þætta á neti 
og frá kennara 

 

23. – 27. apríl Hópaverkefni, valin verkefni um 
samfélagið á fullveldisárunum 
 

Hópverkefni Efni á netinu og í ýmsum bókum  

30.– 4. maí Hópaverkefni, valin verkefni um Hópverkefni Efni á netinu og í ýmsum bókum  



 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Samfélagið á fullveldisárunum 

7. – 11. maí       

10. maí 

uppstigningar-

dagur 

Hópaverkefni, valin verkefni um 
samfélagið á fullveldisárunum 

Hópverkefni Efni á netinu og í ýmsum bókum  

14. – 18. maí Hópaverkefni, valin verkefni um 
samfélagið á fullveldisárunum 

Hópverkefni Efni á netinu og í ýmsum bókum Kynning og skil á 
hópverkefni 

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu    

23. – 25. maí 

þemadagar 

Þemadagar    

28. maí – 1. júní                    

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Skólaferðalag og útikennsla    

         Námsmat : Vinna í tímum og verkefnaskil 60%, hópverkefni 40%              


