
 

Samfélagsfræði 9.bekkur 

Haust 2019 

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

MARKMIÐ 

Heimsálfur N-og S- Ameríka 
Hæfniviðmið 

• skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú  

• notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni,  

• lýst náttúruferlum. sem hafa áhrif á land og gróður, 

• áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði, 

• lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi,  

• gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar,  

• notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga,  

• rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur í N- og S- Ameríku 
• sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum,  
• átti sig á réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum, 

• nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda  

• Getur útskýrt mikilvæg innflutnings- og útflutningsgreina á lifnaðarhætti  

• Lýkur verkefnahefti á tilskyldum tíma 
 

KENNSLUFYRIRKOMULAG 
Undirflokkar í hverju efnisatriðanna eru notaðir sem kveikjur að verkefnum og spjalli við nemendum; undanfari að hópaverkefnum. 
Nemendur velja sér umfjöllunaratriði til ítarlegrar umfjöllunar og kynna síðan efnistariðin fyrir samnemendum.  Mikilvægt að þau leiti nýrra leiða við kynningar, 
efnisöflun og úrvinnslu.  Notkun miðla skuli miða að því að nemendur fari út fyrir þægindarammann við úrvinnslu og nýti sér nýjungar í tölvu- og upplýsingatækni.  
Námið byggir á samspili samkomulagsnáms , leitarnáms og samvinnunáms.   

Kennarar: Páll og Eva Björg 

 

 

 



 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ   
(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 

Umræður 
Samvinna 
Upplýsingaöflun af vefmiðlum 

Stjórnarfar - einræðisherrar  

Andstæður 

Regnskógurinn – mikilvægur fyrir jörðina – 

ágangur og græðgi manna? 

 

S- Ameríka bls. 110-115 

Landslag og náttúrufar. 

Stjórnarfar 

 

Hefur skilning á mismunandi stöðu 
mannréttinda í ólíkum menningarheimum og 
getur útskýrt fyrir samnemendum. 

 

2.-6. 

september 

 Einræðisstjórnir – mannréttindi? 
Pinochet, Ariel Ortega, 

 

Nemendur teikna eitt S- 
Ameríkuland og þjóðfána þess. 
Skrifa helstu atriði sem einkenna 
landið, legu þess, borgir, efnahag 
og fleira sem nemendur telja 
mikilvægar upplýsingar 

 

9.-13. 

september 

Umræður 
Samvinna 
Upplýsingaöflun af vefmiðlum 

Öfgastjórnir – kúgun þjóða og þjóðarbrota S-
Ameríka 
Landfræðileg og sagnfræðileg atriði sem 
tengjast álfunni 

 

 

Þekkir helstu birtingarmyndir misréttis í 
samfélögum og getur útskýrt áhrif þeirra. 

16.-20. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

S-Ameríka 

Landfræðileg og sagnfræðileg 

atriði sem tengjast álfunni 

Hvaða auðlindir eru miklar í S-Ameríku? 
Byltingar í álfunni – verk stórfyrirtækja eða 
græðgi einræðisherra? 
Götubörn í löndum S-Ameríku? Brasilía sér á 

parti? 

S- Ameríka bls. 116-121 

Atvinnuhættir og 

náttúruauðlindir 

Verkefni 1,2,3,4,5,7,9,11,12 

 

23.-27. 

september 

Umræður 
Samvinna 
Upplýsingaöflun af vefmiðlum 

Forn menningarsamfélög 

Inkarnir, Aztekar, Mayar – langt á undan 

sinni samtíð? 

 

S- Ameríka bls. 124-129  
 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Umræður 
Samvinna 

Upplýsingaöflun af vefmiðlum 

Brasilía – uppruni þjóðar… 

Argentína – uppruni þjóðar – 

stríðsglæpamenn úr Heimsstyrjöldinni síðari 

sem földu sig frá umheiminum. 

Af hverju voru þeir ekki framseldir 

Baráttan um Falklandseyjar – af hverju er 

þær svo mikilvægar? 

S- Ameríka – bls. 131 verkefni 

2,3,4,5,6,7,8,9, 
Skil á verkefnum úr bókinni til 
kennara. 

 7.-11. október Val á umfjöllun á einu landi S- 

Ameríku 
  

Einstaklingsvinna - Nemendur búa til kort af 
landi og vinni út frá nokkrum meginþáttum: 

• Landfræðilegar staðreyndir 



 

 •  Lega landsins.  

• Efnahagur (t.d. inn-/útflutningur),  

• Mannfjöldi, stjórnarfar 

• Borgir, tungumál 

• Amk. 3 frægar/alræmdar persónur  
frá landinu ofl. sjá verkefnalýsingu í 
skjali 

• Tíska, siðir, íþróttir, tónlist, 
matargerð 

14.-18. október 

 

Val á umfjöllun á einu landi S- 

Ameríku   

Einstaklingsvinnar - Nemendur búa til kort af 
landi og vinni út frá nokkrum meginþáttum: 

• Landfræðilegar staðreyndir 

• Lega landsins.  

• Efnahagur (t.d. inn-/útflutningur),  

• Mannfjöldi, stjórnarfar 

• Borgir, tungumál 

• Amk. 3 frægar/alræmdar persónur  
frá landinu ofl. sjá verkefnalýsingu í 
skjali 

• Tíska, siðir, íþróttir, tónlist, 
matargerð 

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 
 

Norður Ameríka  
Landfræðilegar staðreyndir 
Náttúruauðlindir 
Lýðræðisríki – einræðisríki 
 

N- Ameríka – bls. 80-89 

 
 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

 Einkenni álfunnar 
Kapítalismi – jafnaðarstefna – einræði - 
sósíalismi 

  

4.-8. nóvember 

 

 Frumbyggjar – hverjir eru frumbyggjar 

álfunnar? 

Veðurfar á ýmsum stöðum  

Náttúruhamfarir … jarðskjálftar– skýstrókar – 

hitabylgjur – fellibylir. 

N- Ameríka – bls. 90-91 

 
 

11.-

15.nóvember       
11. Skipulagsdagur 

  Bls. 92-93 

Verkefni 1,2,3,4,5,8,12,15,16,19 
 



 
16. Dagur 

íslenskrar tungu  

18.-22. 

nóvember 

 

Saga Bandaríkjanna – stutt en snörp – leiðandi 

þjóð á ýmsum sviðum 

Frelsisstríði –  

Þrælastríðið – suður gegn norður.. ber það 

enn keim af þeirri sögu 

 

N- Ameríka – bls. 94-97 

 

 

25.-29. 

nóvember 
 

Bandaríkin – ríkjafyrirkomulag. 

Stjórnmálaflokkar. 

Forsetar – valdamestu leiðtogar heims. 

Framleiðsla – þekkt fyrirtæki 

Tæknibyltingar – uppfinningar - frumkvöðlar 

  

26.-30 

nóvember 

 

 Mið Ameríka 

rómanska Ameríka og eyjarnar á Karíbahafið 
N- Ameríka – bls. 98-103  

 
 

2.-6. desmeber 

 

  N- Ameríka – bls. 104-106  

9.-13. des.  Tónlistarstefnur – vagga tónlistar í álfunni? 
Íþróttir – helstu íþróttagreinar og stjörnur 

N- Ameríka – bls. 106-107 
verkefni 1,2,4,5,8,11,15, 22, 23 

 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð 

 

Tónlistarstefnur – vagga tónlistar í álfunni? 
Íþróttir – helstu íþróttagreinar og stjörnur 

N- Ameríka – bls. 106-107 

verkefni 1,2,4,5,8,11,15, 22, 23 
Skil á verkefnum úr bókinni til 
kennara. 

21. desember     

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

  
  

  



 

 

6.-10. janúar 

 

Val á umfjöllun á einu landi N- 

Ameríku   

Einstaklingsvinnar - Nemendur búa til kort af 
landi og vinni út frá nokkrum meginþáttum: 

• Landfræðilegar staðreyndir 

• Lega landsins.  

• Efnahagur (t.d. inn-/útflutningur),  

• Mannfjöldi, stjórnarfar 

• Borgir, tungumál 

• Amk. 3 frægar/alræmdar persónur  
frá landinu ofl. sjá verkefnalýsingu í 
skjali 

• Tíska, siðir, íþróttir, tónlist, 
matargerð 

13.-17. janúar 

Val á umfjöllun á einu landi N- 

Ameríku   

Einstaklingsvinnar - Nemendur búa til kort af 
landi og vinni út frá nokkrum meginþáttum: 

• Landfræðilegar staðreyndir 

• Lega landsins.  

• Efnahagur (t.d. inn-/útflutningur),  

• Mannfjöldi, stjórnarfar 

• Borgir, tungumál 

• Amk. 3 frægar/alræmdar persónur  
frá landinu ofl. sjá verkefnalýsingu í 
skjali 

• Tíska, siðir, íþróttir, tónlist, 
matargerð 

Námsmat:   

Efnisþættir: Verkefni úr „Um víða veröld, einnig vinna nemendur kort af álfunum S-Ameríku og N-Ameríku  og merkja inn á ásamt því að velja eitt landa hvorrar álfu og vinna 

náið með tölulegar upplýsingar og skilgreiningar (sjá verkefnalýsingu). Auk þess vinni verkefni sem tilheyra þessum heimsálfum og taka á helstu þáttum hvers lands; 

grunnupplýsingum, efnahag, landfræðilegum staðreyndum, sögu þess og eiginleiknum 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


