
                                                     Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022-2023                  

  

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Samfélagsfræði 
 

Árgangur: 
 

9. bekkur Námsgreinar: Samfélagsfræði 

Tímabil: ágúst - júní Kennarar: 
 

Ásdís Ólafsdóttir, Berglind Sigríður Harðardóttir, Íris Reynisdóttir, Gísli 
Skúlasson (nemi) 

 
Lykilhæfni: 
 
Tjáning og miðlun 

● Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt.  
Sjálfstæði og samvinna 

● Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum 
● Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd 
● Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 

skóla. 
Nýting miðla og upplýsinga 

● Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu. 
Ábyrgð og mat á eigin námi 

● Gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd. 
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri. 

 

Hæfniviðmið námsgreina: 
 
Grunnþættir: 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 
mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun. 
 
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið: 
● Tekur ábyrgð á eigin námi. 
● Virðir vinnufrið annarra. 
● Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum. 
● Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt. 
● Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum. 
● Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil. 
● Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma 
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Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir: 
● Fyrirlestrar 

● Hópavinna 

● Notkun ýmissa netmiðla 

● Rökræður 

● Vinna með heimildir 

● Heimildamyndir 

● Sjálfstæð vinna í vinnubækur 

● Glósur og glærur 

Umræður og hugleiðingar við kennara og sín á milli. 

 

Námsgögn: 
Stuðst er við kennslubækurnar: 
Styrjaldir og kreppa  
Um víða veröld - Heimsálfur 
Ítarefni frá kennara  
Myndbönd,  
Glósur og glærur 

Námsmat/skil á verkefni: 
Kannanir  
Hópavinna  
Samvinna  
Vinnubrögð  
Vinnubók  
Virkni og hegðun  
Flutningur á verkefnum 
 

 


