
Samfélagsfræði 9.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2023 

Kennari: Ellert Sig. Magnússon, og Þuríður Gísladóttir. 

26. jan. – 3. feb.  

 

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

Samþætt þemaverkefni samfélagsfræði Efni frá kennara  

6. – 17. 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. 
 

20. feb.- 3. mars 

 

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. 
 

6. – 10. mars 

 

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 
 

13.-17. mars 
Sjálfstæð vinna nemenda Skipulagsvinna. Nemendur vinna í hópum. 

Undirbúningur fyrir  kynningu og lokaafurð.   

20. -24. 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. 

27. – 31. mars  Skólaferð nemenda í 9. bekk  

1. – 10. apríl  Páskaleyfi  

 



11. – 14. apríl 
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 

• 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 

 

24. - 28. apríl 

 

Yfirferð yfir hvað er að gerast í Evrópu 
Almenn réttindi einstaklinga 
 
 

 

Horft á myndefni  um Pútín  

1. – 5. maí 

 

Kosningar Nemendur fá kynningu á kostningum og 
hvernig þær virka. Nemendur taka þátt í 
kosningum. 

 

8. – 26. maí 

 

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

• Sjávarútvegur, ferðaþjónusta, 
viðskipti, jarðefnaeldsneyti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.                          
Með kveðju Ellert Sig. Magnússon og Þuríður Gísladóttir 

 

 

 

 

 


