
Foldaskóli 2021-2022  -  9. bekkur
Námsáætlun – Samfélagsfræði

Kennarar:
Bergsteinn Gunnarsson - bergsteinn.gunnarsson@rvkskolar.is
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir - olof.palina.ulfardóttir@rvkskolar.is
Kennt er 3 tíma á viku

Námsefni:
Frelsi og velferð (fyrir áramót)
Um víða veröld: Jörðin  (eftir áramót)
Kvikmyndir (2 kvikmyndir yfir skólaárið)
Myndbútar af netinu
Valið efni eftir því sem við á

Námsmat:
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla
(2011). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í
náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í
verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt
besta..
Gangi ykkur vel.

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga

Haustönn
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat
● aflað sér, hagnýtt og ígrundað upplýsingar,

vegið þær og metið og komið þekkingu

sinni á framfæri með markvissum hætti

September og Október

Frelsi og Velferð
Kaflar: Friður á jörð, kalda stríðið

Veggspjald

Birt með fyrirvara um breytingar



● sýnt frumkvæði og virkni í samstarfi við

aðra

● áttað sig á hvernig sagan hefur mótast af

umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi,

þjóðfélagshreyfingum og

hugmyndastefnum, viljaverkum og

tilviljunum

● greint hvernig stjórnmál og

samfélagsgerð tengjast lífi

einstaklinga

● sett sig í spor fólks með ólíkan

bakgrunn og viðhorf, á ýmsum

stöðum og tímum

● áttað sig á hvernig sagan hefur mótast

af samfélagsskipulagi og

hugmyndastefnum

Október
Frelsi og Velferð
Kaflar: Kalda stríðið

Kvikmynd: Bridge of Spies
Spurningar úr kvikmynd

● Sagt frá einkennum og stöðu Íslands í

heiminum í ljósi legu og sögu landsins

og útskýrt hlutverk helstu stofnana

samfélagsins.

Nóvember
Frelsi og Velferð
Kaflar: Smáþjóð í hörðum heimi

Könnun

Birt með fyrirvara um breytingar



● aflað sér, hagnýtt og ígrundað

upplýsingar, vegið þær og metið og

komið þekkingu sinni á framfæri með

markvissum hætti

● greint hvernig stjórnmál og

samfélagsgerð tengjast lífi

einstaklinga

● Útskýrt með dæmum margbreytileika

mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks

● Borið virðingu fyrir frelsi fólks til

mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana

og lífshátta

Nóvember
Frelsi og Velferð

Kaflar: Deilur í Mið-Austurlöndum,
sjálfstæðisbarátta í nýlendunum

Kynning: Google slides verkefni

● Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á
tímabil, atburði, persónur,
menningartengsl og þróunarferla á
ýmsum tímum, sem vísað er til í
þjóðfélagsumræðu.

Janúar
Frelsi og Velferð

Kaflar: Sameining og klofningur í Evrópu,
Ísland í veröld nútímans

Ritgerð- unnin heima

Birt með fyrirvara um breytingar



● Gert sér grein fyrir hlutverki heimilda,
sjónarhorna og gildismats í sögu og
sameiginlegum minningum.

● Séð  hvernig sagan hefur mótast af
umhverfisþáttum og
samfélagsskipulagi,
þjóðfélagshreyfingum og
hugmyndastefnum, viljaverkum og
tilviljunum.

Birt með fyrirvara um breytingar



Vorönn
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat
● fjallað um náttúruferla sem mynda og

móta land og hafa áhrif á loftslag og
gróður

● bent á, fyrirbyggt og brugðist rétt við
ýmsum hættum og slysagildrum í
umhverfinu og náttúrunni

Febrúar og mars
Um víða veröld: Jörðin
Kaflar: Jörðin verður til, Uppbygging jarðar,
Landakort

Veggspjald

● Útskýra megineinkenni gróðurfars,
loftslags, vinda og hafstrauma jarðar
og hvernig þessir þættir móta ólík
lífsskilyrði

●  Greina mynstur mannlegra athafna
sem móta og breyta umhverfi og
búsetuskilyrðum.

● Greina og fjalla um upplýsingar á
kortum og gröfum og annars konar
myndum.

Apríl
Um víða veröld: Jörðin
Kaflar: Náttúra, gróður og loftslag jarðar;
höfin, auðlindir og orka

Golfstraumurinn – verkefni unnið heima

Birt með fyrirvara um breytingar



● sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar
þróunar og þýðingu hennar fyrir
umhverfi, samfélag og efnahagslíf,

● greint mynstur mannlegra athafna
sem móta og breyta umhverfi og
búsetuskilyrðum

●  gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda
og umhverfis og gildi verndunar hvors
tveggja með hliðsjón af sjálfbærri
þróun

●  fjallað um náttúruferla sem mynda og
móta land og hafa áhrif á loftslag og
gróður

●

Maí
Um víða veröld: Jörðin
Kaflar: Búseta og skipulag, umhverfið okkar

Stuttmynd/ljósmyndasyrpa

Birt með fyrirvara um breytingar


