
Kennsluáætlun  
Vor 2018 

Bekkur: 9.bekkur 

Námsgrein: Þema – 20. öldin 

Fjöldi kennslustunda: 25 kennslustundir 

Kennari: Silja Kristjánsdóttir  

 

Áfangalýsing 

 
20. öldin er söguþema þar sem fjallað er um 20. öldina og byrjun þeirrar 21. á Íslandi. Þemað er kennt í 7 vikur og notast er við 
bókina Sögueyjan 1900-2010 eftir Leif Reynisson, auk ljósritaðs aukaefnis frá kennara. Sögueyjan er til sem gagnvirk bók á vef 
Menntamálastofununnar:  https://www.mms.is/namsefni/sogueyjan-3-gagnvirk-rafbok 
 
 
Kennsluaðferðir: Leitast er við að hafa fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsverkefni og hópavinnu. Spurningar úr kennslubókum 
og verkefni sem fela í sér beinar aðgerðir. 
 
 
Námsmat: Notast er við hæfniviðmið úr Aðalnámskrá Grunnskóla. Í gegnum allt námið fá nemendur leiðsagnarmat frá kennara 
og samnemendum. 
 
  
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara 
 

  



Vika Dagsetning Mín Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 5 

Mán 29. jan 40 
Nemendur fá kennslubókina 

Sögueyjan í hendurnar og lesa 1. 
kafla og svara spurningum á bls. 13 

Samfélagsfræði 
Nemandi geti: 

- sýnt fram á skilning á mikilvægi 
þess að bera virðingu fyrir 
sjálfum sér og öðrum, fyrir 
mannréttindum, félagslegu 
réttlæti, jöfnuði og helgi 
mannlegs lífs. 

- ígrundað víxlverkun samfélags, 
stjórnmála, náttúru, trúar og 
lífsviðhorfa í tímans rás, í 
samhengi nærsamfélags og 
hnattvæðingar. 

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

- fjallað á upplýstan hátt um 
einkenni og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu 
landsins og breytilegrar 
menningar, trúar, lífsviðhorfa og 
stjórnarfar. 

- aflað sér, hagnýtt, ígrundað og 
metið upplýsingar um 
menningar- og samfélagsmálefni, 
sem birtast í munnlegum 

Lokamat byggir á 
hæfniviðmiðum úr 

Aðalnámskrá 
grunnskóla. 

 
Ætlast er til að 
nemendur taki 

virkan þátt í 
tímum, umræðum 

og verkefnum. 
Nemendur eiga 

að skila 
þemamöppum í 

lok þema. 

Þrið 30. jan 40 
Lesa 2. kafla og svara spurningum á 

bls. 23 

Mið 31. jan 60 
Lesa 3. kafla og svara spurningum á 

bls. 33 

Fim 1. feb 80 Fréttablað 

Föst 2. feb 80 Fréttablað – fréttin - dagbók 

Vika 6 

Mán 5. feb 40 
Lesa 4. kafla og svara spurningum á 

bls. 41 

Þrið 6. feb 40 Foreldraviðtöl 

Mið 7. feb 60 
Lesa 5. kafla og svara spurningum á 

bls. 53 

Fim 8. feb 80 Útvarpsfréttir 

Föst 9. feb 80 Útvarpsfréttir – fréttin - dagbók 

Vika 7 Mán 12. feb 40 
Lesa 6. kafla og svara spurningum á 

bls. 67 



Þrið 13. feb 40 
Lesa 7. kafla og svara spurningum á 

bls. 81 
flutningi, samræðum, texta og 
myndrænum búningi. 

- rökrætt mikilvæg hugtök, sem 
notuð eru um menningar- og 
samfélagsmál. 

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

- sýnt fram á þekkingu og 
gagnrýna sýn á tímabil, atburði, 
persónur, menningartengsl og 
þróunarferla á ýmsum tímum, 
sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðunni. 

- 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. 

- gefið skýringar á og rökrætt ferð 
og þróun íslensk þjóðfélags í ljósi 
innlendra og alþjóðlegra 
áhrifaþátta. 

Mið 14. feb 60 Öskudagur 

Fim 15. feb 80 Sjónvarpsfréttir 

Föst 16. feb 80 Sjónvarpsfréttir – fréttin - dagbók 

Vika 9 

Mán 26. feb 40 
Lesa 8. kafla og svara spurningum á 

bls. 93 

Þrið 27. feb 40 
Lesa 9. kafla og svara spurningum á 

bls. 103 

Mið 28. feb 60 
Lesa 10. kafla og svara spurningum á 

bls. 115 

Fim 1. mars 80 Netfréttir 

Föst 2. mars 80 Netfréttir – hluturinn - dagbók 

Vika 10 

Mán 5. mars 40 

Hvað finnst mér merkilegast við 20. 
öldina – nemendur kynna sér ákveðið 

viðfangsefni nánar og búa til stutt 
myndband um það 

Þrið 6. mars 40 Hvað finnst mér merkilegast? 

Mið 7. mars 60 Samræmd próf 

Fim 8. mars 80 Samræmd próf 



Föst 9. mars 80 Samræmd próf - greint afmarkaða efnisþætti 
stórrar eða smárrar sögu, 
nálægrar eða fjarlægrar. 

- útskýrt með dæmum hvernig 
sagan birtist í textum og munum, 
hefðum og minningum. 

- útskýrt hlutverk helstu stofnanna 
samfélagsins og uppbyggingu 
stjórnkerfis og formleg tengsl 
Íslands við umheiminn. 

- útskýrt og rökrætt hugmyndir 
um velferðarsamfélagið og tengsl 
þess við stjórnmál, atvinnulíf og 
hugmyndastefnur.  

- greint hvernig stjórnmál og 
samfélagsgerð tengjast lífi 
einstaklinga. 

- komið þekkingu sinni og 
viðhorfum á framfæri með 
fjölbreyttum og markvissum 
hætti, einn sér og í samstarfi við 
aðra. 

- sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og 
virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga 

  

Vika 11 

Mán 12. mars 40 Uppbrotsdagur í unglingadeild 

Þrið 13. mars 40 Skíðaferð  

Mið 14. mars 60 Skíðaferð 

Fim 15. mars 80 Skíðaferð 

Föst 16. mars 80 Skíðaferð 

Vika 12 

Mán 19. mars 40 

11. kaflinn – einstaklingsverkefni. 
Nemendur skrifa sjálfir 11. kaflann í 

sögubókina 2011-2017. Gæta þarf að 
geta heimildia þar sem það‘ á við 

 

Þrið 20. mars 40 11. kaflinn 

Mið 21. mars 60 11. kaflinn 

Fim 22. mars 80 
Sami atburður ólíkar minningar. 

Skil á myndbandinu um það sem þér 
fannst merkilegast við 20. öldina. 

Föst 23. mars 80 
Skil á 11. kafla og þemamöppu. Horft 

á myndbönd. 

 

  



Nánari útskýring á verkefnum: 

Þemamappa – nemendur safna saman öllum verkefnum í þema og skila í snyrtilegri möppu. Í möppunni á að vera: 

  Forsíða, 

  Svör við spurningum úr kennslubók 

  Dagbók með úrklippum úr fréttablöðum 

  Aðrar úrklippur og/eða ljósrit 

  Fréttir sem nemandi skrifaði 

  Önnur verkefni 

 

Fréttablað, útvarpsfréttir, sjónvarpsfréttir, netfréttir – nemendur skrifa fréttir sem tengjast námsefni vikunnar og setja 

fréttirnar upp í ólíkt form. Ritstjórn sér um að setja fréttirnar saman svo úr verði góð heild. 

 

Fréttin – nemendur fá eða finna fréttir af nýliðnum atburðum sem þeir þurfa að vinna með. Vinnan getur verið í formi skrifa, 

umræður eða stuttir leikþættir. Nemendur eru hvattir til að koma sjálfir með hugmyndir að fréttum til að fjalla um, eitthvað sem skiptir 

þá máli.  

 

Dagbók – nemendur þurfa að skrifa stutta dagbók um námsefni vikunnar. Þeir eru hvattir til að reyna að tengja það við atburði 

líðandi stundar. Dagbækur eru ekki til birtingar, en kennari les þær. Ekki er nauðsynlegt að geta heimilda þó slíkt sé alltaf gott. 

Uppsetning er frjáls. 

 



Hluturinn – nemendur koma með hlut að heiman sem tengist sögunni sem fjallað er um í námsefninu á einhvern hátt. Nemendur 

þurfa að sýna hlutinn og segja frá. Kynningin á ekki að vera lengri en 4 mínútur. 

 

Hvað finnst mér merkilegast? – nememndur kynna sér ákveðinn þátt í sögunni sem fjallað er um í námsefninu nánar og 

gera stutt myndband um það af hverju þeim finnst það merkilegt og segja frá því nánar. Myndbandi á að vera 3-4 mínútur. 

 

11. kaflinn – nemendur skrifa næsta kafla í sögubókina, það er að segja um sögu Íslands frá 2011 – 2017. Fjalla þarf um minnst 3 

atburði sem gerðust á þessum tíma og huga að því hvernig fyrri kaflarnir í bókinni eru skrifaðir. Mikilvægt er að geta allra heimilda. 


