
 
 

Kennsluáætlun haustönn 2018-2019 
 

Fag: Samfélagsgreinar 

Bekkur:  9.bekkur 

Kennari: Guðrún Guðmundsdóttir 

 

Vika Tenging við 

hæfniviðmið  

Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 

Vika 1 

24. ágúst 
 Kynning á námsefni 

annarinnar 
   

Vika 2 

 

27. ágúst – 31. ágúst 

Nemandi geti; 

 Fjallað um náttúruferla sem 

mynda og móta land og 

hafa áhrif á loftslag og 

gróður. 

 Útskýrt megineinkenni 

gróðurfars, loftslags, vinda 

og hafstrauma jarðar og 

hvernig þessir þættir móta 

ólík lífsskilyrði. 

Úthöf, innhöf, strandhöf 

Hafstraumar og áhrif 

þeirra. 

Sjávarföll og öldur. 

Auðlindir og orka í hafinu. 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

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 3 

3. – 7. september 

 
Sjá hér fyrir ofan 

Kafli 5 bls. 90, Höfin. Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður 

Vika 4 

10. – 14. september 

Sjá hér fyrir ofan Höfin bls. 94 – 96                

Verkefni þessu tengd                                                                         

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 5. 

17.-21. september 

Sjá hér fyrir ofan Höfin bls. 96 – 98               

Verkefni þessu tengd                                                                                                                                                     

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 6 Sjá hér fyrir ofan Höfin bls. 99 – 102             

Verkefni þessu tengd 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Könnun 



 
 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 

  Höfin bls. 103 – 109           

Verkefni þessu tengd                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 

 Greint hvernig mannlegar 

athafnir hafa mótað og 

breytt umhverfi og 

búsetuskilyrðum 

 Sýnt ábyrgð í samskiptum, 

umgengni og lífsháttum. 

Auðlindir og orka bls. 112 

-115 Verkefni þessu tengd                                                                                                                                                      

 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan  

Vika 8 

8.  – 12. október 

Sjá hér fyrir ofan Auðlindir og orka bls.116 

– 120. Verkefni þessu 

tengd                                                                                                                                                     

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Sjá hér fyrir ofan Auðlindir og orka bls.116 

– 120. Verkefni þessu 

tengd                                                                                                                                                     

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Sjá hér fyrir ofan Auðlindir og orka bls.122- 

124. Verkefni þessu tengd                                                                                                                                                   

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Hópavinna um orkugjafa 

Vika 11 

29.okt.  – 2.nóv.  

Sjá hér fyrir ofan Auðlindir og orka bls.128 

– 136. Verkefni þessu 

tengd  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Hópverkefni um 

orkugjafa skilað 

Vika 12 

5. – 9. nóvember        

5. nóv. foreldraviðtöl 

 

Nemandi geti; 

 Greint hvernig mannlegar 

athafnir hafa mótað og 

breytt umhverfi og 

búsetuskilyrðum 

 Sýnt fram á einhvern 

skilning á eðli sjálfbærrar 

þróunar og þýðingu fyrir 

umhverfi, samfélag og 

efnahagslíf. 

Umhverfisþema hefst 

Umhverfið okkar bls. 150 

– 153. Áhersla á hugtök 

s.s. gróðurhúsaáhrif, 

hlýnun jarðar, vistspor, 

sjálfbærni o.fl. 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan  



 
 

 
Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Sjá hér fyrir ofan Umhverfið okkar bls. 150 

– 153. Áhersla á hugtök 

s.s. gróðurhúsaáhrif, 

hlýnun jarðar, vistspor, 

sjálfbærni o.fl. 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan  

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

 Vegið og metið skoðanir 

og upplýsingar, brugðist 

við þeim á fordómalausan 

og réttsýnan hátt. 

 Fengist við samfélagsleg 

og siðferðileg málefni af 

mismunandi sjónarhólum.  

 Sýnt ábyrgð í samskipt-

um, umgengni og 

lífsháttum. 

Umhverfið okkar bls. 154 

– 158. Áhersla á hugtök 

s.s. gróðurhúsaáhrif, 

hlýnun jarðar, vistspor, 

sjálfbærni o.fl. 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Unnið að hópverkefni 

um umhverfismál 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

 Ígrundað eigin getu til 

aðgerða og gert sér grein 

fyrir afleiðingum gerða 

sinna eða aðgerðarleysis. 

 Látið sér annt um velferð 

og hag samferðarfólks síns. 

Umhverfið okkar bls. 156 

– 162. Loftslag og 

loftslagsbreytingar Áhersla 

á hugtök s.s. 

gróðurhúsaáhrif, hlýnun 

jarðar, vistspor, sjálfbærni 

o.fl. 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Unnið að hópverkefni 

um umhverfismál 

Skil á heimaverkefninu 

,,Í átt að sjálfbæri“ 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Sjá hér fyrir ofan Verkefnavinna um 

umhverfismál 

 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Sjá hér fyrir ofan Verkefnavinna um 

umhverfismál 

 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Skil á hópverkefni um 

umhverfismál 
Vika 18                          

17.  – 20. desember      

20. des Litlu jólin 

Sjá hér fyrir ofan Ýmis verkefni og 

fræðslumyndir 

 

Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og vinna í 

tímum. 



 
 

Vika 19                            

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Sjá hér fyrir ofan Ýmis verkefni og 

fræðslumyndir 
Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Rökræður, umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Fréttatengt efni 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Sjá hér fyrir ofan Nemendur leggja lokahönd 

á verkmöppu 
Bókin ,,Um víða veröld-Jörðin“. 

Heimildaþættir, 

veraldarvefurinn, fyrirlestrar frá 

kennara, fréttatengt efni o.fl. 

Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Skil á verkmöppu 

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

 

 


