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Vikur Námsefni Athugasemdir 

20. – 24. janúar 
 

Styrjaldir og kreppa: Titanic-
samfélag í smækkaðri mynd 
bls.4-14 + kvikmyndin Titanic. 

 
Verkefnið finndu svarið bls.14. 

27. – 31. janúar Styrjaldir og kreppa: Titanic-
samfélag í smækkaðri mynd 
bls.4-14 + kvikmyndin Titanic. 

Kvikmyndin Titanic 

3.-7. febrúar Styrjaldir og kreppa: Fyrsta 
nútímastyrjöldin bls.16-23, 
Hvers vegna varð stríð bls.24-
31.  

Myndband: Ástæður fyrri 
heimstyrjaldar-innar eftir Keith 
Hughes. 
 

  
10. – 14. febrúar 

Styrjaldir og kreppa: Stríðið 
breytti samfélaginu bls.32-35. 
Styrjaldir og kreppa: Friður til 
frambúðar  bls. 36-39 
 
 

 
Myndband: Hlutverk kvenna í 
fyrri heimsstyrjöldinni. 
. 
Verkefnið finndu svarið bls.22 
og 31. 

17. – 21. febrúar Styrjaldir og kreppa: 
Stéttabarátta  bls.40-46 
(bylting í Rússlandi, Karl Marx 
og kommúnismi) 
Myndband um rússnesku 
byltinguna 
 

 
Verkefnið finndu svarið bls.35. 
 
 
Verkefnið finndu svarið bls.38: 
 

24. – 28. febrúar  
Undirbúningur fyrir próf í 
næstu viku. 
 

 
Verkefnið finndu svarið bls.46 
 
 

2. – 6. mars Styrjaldir og kreppa 
Stéttabarátta  bls.48-55 
(Kommúnistar taka völdin, 
Lenín, Sovétríki Stalíns og 
Gúlagið). 

Þriðjudaginn  3. mars er próf 
úr bls.4-39 (krossar og 
ritunarspurningar . 
 
 
 

9. – 13. mars 
 

Styrjaldir og kreppa:  
Stéttabarátta á Íslandi  
 
 

 
Hópavinna:Umræðuefni bls.54 

16. – 20. mars 
 

Styrjaldir og kreppa: Velmegun 
og heimskreppa 62-81. 
Myndband 

Finndu svarið bls. 60 
 

23. – 27. mars 
 

Styrjaldir og kreppa: Velmegun 
og heimskreppa 62-81. 

Glósa kaflann og setja í 
vinnubók. 
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30. mars – 3. apríl 

Gleðidagar Gleðidagar 

6. – 10. apríl Páskafrí Páskafrí 

13.- 17. apríl 
 

Styrjaldir og kreppa: 
Hópverkefni. 

Hópverkefni: 3.áratugur 
20.aldarinnar  
 

20. – 24. apríl Styrjaldir og kreppa: 
Hópverkefni. 

Frh. hópverkefni 

27. apríl – 1. maí 
 

Styrjaldir og kreppa: Allt vald til 
foringjans bls.82-100 (fasismi, 
nasismi, Hitler,Mussolini og 
Franco) 
 

 

Skil á hópverkefni  
þriðjudaginn 28. apríl. 

4. – 8. maí Styrjaldir og kreppa:Enginn 
stöðvar harðstjórana bls.101-
105 (Upphaf síðari 
heimsstyrjaldarinnar). 

 

Verkefnið finndu svarið bls.90 
95 og 100. 

11. – 15. maí Styrjaldir og kreppa: Síðari 
heimstyrjöldin 108-116 

Viðfangsefni bls.105 
 
 

18. – 22. maí 
 

Styrjaldir og kreppa: Helförin 
bls.118-125(fangabúðir, 
gyðingahverfi, bjargvættir og 
Anna Frank). 

Verkefnið finndu svarið 
bls.116. 
 

25. – 29. maí 
 
 
 

 Verkefnið finndu svarið bls.124 

1. 5. júní  
 
 
 
 

Próf úr bls.82-125  
þriðjudaginn 2. júni 
 
Útidagur og íþróttadagur 
 3. og 4. júní 
Skólaslit 5. júní 

 

Með fyrirvara um breytingar, 

Sigrún og Þuríður. 
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Samfélagsfræði 9. bekkur vorönn 2020 

Styrjaldir og kreppa 
 

„Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim 

hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, 

auðlinda, menningar og sögu“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls.195). Markmið vetrarins er 

að kenna nemendum sjálfstæð og lýðræðisleg vinnubrögð ásamt því að efla frelsi þeirra sem 

einstaklinga í úrlausnum verkefna. Með takmarkaðri stýringu á úrlausnum verkefnanna, fá 

nemendur tækifæri til þess að nýta sköpunarkraft sinn og nýta sér styrkleika sína. Að efla læsi 

nemenda gegnir miklu lykilhlutverki í kennslunni, enda nýtist sú hæfni nemendum um 

ókomna framtíð og því mikilvægt að skólakerfið leggi sín lóð á vogarskálarnar í þeirri stefnu 

menntamálayfirvalda að efla læsi í landinu. Einnig er hugað að undirbúningi fyrir 

framhaldsnám, þar sem læsi og sjálfstæði í vinnubrögðum gegnir lykilhlutverkum. 

Að  auki eru markmið samfélagsfræðikennslu á haustönn í 9.bekk þau að 

nemendur: 

• geti leitað og valið úr  heimildum og sýnt hvernig ólíkar heimildir geta sagt 

söguna á ólíkan hátt.  

• geti fundið dæmi um atburði sem hafa átt þátt í því að móta Ísland og 

umheiminn í nútímanum og hvernig samfélagið hefði getað þróast í aðra átt ef 

atburðarásin hefði verið önnur . 

• geti skapað frásögn um fólk í fortíðinni og þannig sýnt hvernig samfélagslegir 

rammar og gildi hafa áhrif á hugsanir og gerðir fólks  

• geti séð hvernig sagan hefur mótast af samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum 

• geti sagt frá  rússnesku byltingunni sem meginatriði í átökum 20. aldar. Geti gert grein 

fyrir orsökum og afleiðingum hennar og sýnt fram á hvernig hún hafði áhrif í öðrum 

löndum.  
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•  geti gert grein fyrir orsökum  og afleiðingum fyrri heimstyrjaldarinnar . 

• geti greint frá orsökum efnahagskreppunnar sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 og 

sýnt dæmi um áhrif hennar í Bandaríkjunum, á Íslandi og annars staðar í heiminum. 

• geti sagt frá dæmum um hugsanir og atburði sem spretta af hugmyndafræði fasisma 

og nasisma og sýna hvernig þessi hugmyndakerfi höfðu áhrif á framvindu sögunnar í 

Evrópu á fjórða áratugnum.  

• geti sagt  frá síðari heimsstyrjöldinni sem meiri háttar ófriði á 20. öld og greina frá 

orsökum hennar og afleiðingum.  

 

Leiðir: Lesið, spurt og spjallað, einstaklingsvinna, para- og hópavinna, myndbönd, vinna 

með margvíslegt efni af veraldarvefnum sem og öðrum miðlum. 

Námsmat:  Hópavinna,verkefni, krossapróf.  Einkunnir verða gefnar í bókstöfum í samræmi við 

Aðalnámsskrá grunnskóla.  

 

Kennarar:  Sigrún Karlsdóttir og Þuríður Aðalsteinsdóttir 

 

 

 

 


