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SAMFÉLAGSGREINAR

Samfélagsgreinar 9. bekkur 

Kennarar: Einar Daði Reynisson; Helga Björg Flóventsdóttir 9

Skólaárið

2022 - 2023

Helstu námsþættir vetrarins

Í vetur verður farið í landafræði og sögu 20. aldar. Í landafræðinni er farið yfir uppbyggingu jarðar, landakort, hafstrauma og loftslag. Í sögunni 
er farið yfir sögu 20. aldar eftir seinna stríð. 

Kennsluskipulag vetrarins með fyrirvara um breytingar

Kennsla í samfélagsgreinum og íslensku er samþætt. Áhersla í samfélagsgreinum er:

Frelsi og velferð er fjallað um sögu 20. aldar eftir seinna stríð til dagsins í dag.

Um víða veröld - Jörðin fjallar um náttúruna frá uppbyggingur þ.e. eldgos og jarðskjálfar yfir í veðrun og rof. 

Námsmat:

Verkefni, kynningar, sjálfsmat og jafningjamat.

Námsgögn:

Frelsi og velferð, Um víða veröld - Jörðin og ýmiss verkefni frá kennara. 



Álftanesskóli 2022-2023

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

AS Samfélagsgreinar 9. bekkur 2022 - 2024 - Lykilhæfni

 farið eftir fyrirmælum og nýtt tímann vel 

 gefið góðan vinnufrið

 tekið þátt í samræðum og hlustað

AS Samfélagsgreinar 9. bekkur 2022 - 2024 - Reynsluheimur

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

 greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum 

 greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga 

 greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annarskonar myndum 

 útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vina og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði. 

 séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum 

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

 gert sér grein fyrir og þekki til fólksfjöldapíramída og átti sig á tilgangi hans m.t.t. fjölgunar eða fækkunar 

 greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlæg 

AS Samfélagsgreinar 9. bekkur 2022 - 2024 - Efnisheimur

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


