
   

 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Samfélagsgreinar 
  Bekkur:  9.bekkur 
  Kennari: Guðrún Guðmundsdóttir 
 

Vika Tenging við 
hæfniviðmið 

Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 

Vika 1 

15.-19.janúar 
Að nemandi geti; 
 Aflað sér, ígrundað og metið 

upplýsingar um menningar-
og samfélagsmálefni 

 Sýnt fram á þekkingu og 
gagnrýna sýn á tímabil, 
atburði og persónur 

 Séð hvernig sagan hefur 
mótast af 
hugmyndastefnum, 
viljaverkum og tilviljunum 

 Greint afmarkaða þætti sögu 

Titianic – samfélag í 
smækkaðri mynd, bls. 4-
8. 
Verkefni 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Fjölbreyttar 
verkefnamiðaðar 
kennsluaðferðir  s.s.virk 
hlustun, lestur, umræður, 
unnið í verkefnavinnu, 
myndbönd, 
upplýsingaöflun. 

Símat með áherslu á 
leiðsagnarmat.                                                                  
Athugið að öll vinna 
vetrarins liggur til 
grundvallar námsmati 
þ.m.t. vinna,virkni og 
hegðun í kennslustundum. 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Sjá hér að ofan Titianic – samfélag í 

smækkaðri mynd, bls. 8-
15. Verkefni á bls. 14; 
Finndu svar og 
viðfangsefni 11 eða 13 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube,  

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

Sjá hér að ofan Fyrsta nútímastyrjöldin, 
bls. 16-22. Verkefni á bls. 
22; Finndu svar og 
viðfangsefni 11 eða 12 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Sjá hér að ofan Hvers vegna varð stríð? 

bls. 24-30. 
Verkefni á bls. 31; Finndu 
svar og viðfangsefni 29 
og 30 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 
 

Sjá hér fyrir ofan 
 
 

Umræður og verkefnavinna 
í tímum 



Vika 5 

12.-16.febrúar 
Sjá hér að ofan Stríðið breytti 

samfélaginu bls. 32-35. 
Verkefni á bls. 35; Finndu 
svar og viðfangsefni 39 
eða 40. 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Sjá hér að ofan Friður til frambúðar? bls. 
36-39. Verkefni bls. 38; 
Finndu svar og 
viðfangsefni 53 a) og b) 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Könnun 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Sjá hér að ofan Stéttabarátta bls. 40-42 
 
 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan 
 

Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Stéttabarátta bls. 43-45. Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 

Sjá hér fyrir ofan  

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Sjá hér að ofan Stéttabarátta bls. 43-45. 
Verkefni á bls. 46; Finndu 
svar og viðfangsefni 8 
eða 9.  
 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 10 

19.-23.mars 
Sjá hér að ofan Tvær byltingar bls.48-53. 

Verkefni á bls. 54; Finndu 
svar og viðfangsefni 25 
eða 29. 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

     

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

Sjá hér að ofan Stéttabarátta á Íslandi 
bls. 56-60. Verkefni á bls. 
60; Finndu svar og 
viðfangsefni 40 og 41. 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 13 

9.-13.apríl 
Sjá hér að ofan Velmegun og 

heimskreppa bls. 64-69. 
Styrjaldir og kreppa,  saga Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 

í tímum 



   

Verkefni á bls. 70; Finndu 
svar 

20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

Sjá hér að ofan Kreppan bls. 72-79. 
Verkefni á bls. 80; Finndu 
svar. 
 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 15 

23.-27.apríl 
Sjá hér að ofan Allt vald til foringjans 

bls.82-89. Verkefni á bls. 
90; Finndu svar og 
viðfangsefni  9. 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Sjá hér að ofan Leið Hitlers til valda bls. 
92-104. Verkefni á bls. 95 
og 104; Finndu svar 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan Könnun 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Sjá hér að ofan Stríðið sem kom við alla 
bls.106-115. Verkefni á 
bls.115; Finndu svar 

Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan 
 

Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 18 

14.-18.maí 
Sjá hér að ofan Helförin bls. 118-131.  

 
Styrjaldir og kreppa,  saga 
20.aldar. 
Kennslumyndband á 
Youtube, heimildaþættir 
og fréttatengt efni. 

Sjá hér fyrir ofan  
Skil á verkefnamöppu 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Sjá hér að ofan Verkefnamappa kláruð 
Gestakennari 

 Sjá hér fyrir ofan Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Ýmis verkefni 

 

  Umræður og verkefnavinna 
í tímum 

Vika 21 

4.-8.júní 
 Ýmis verkefni    



7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

Athugið að um áætlun er að ræða. Kennari áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 
 


