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SAMFÉLAGSGREINAR - SAGA

Samfélagsfræði - 9. bekkur H20

Kennarar: Berglind Bragadóttir 9

Lýsing

Á haustönn er kennd saga. Notast er við bókina Styrjaldir og kreppa ásamt ítarefni frá kennara, glærum og myndböndum.

Viðfangsefni

Ágúst

Afhending bóka og kynning á námsefninu

Kafli 1 bls. 4 - 9 Titanic-samfélag í smækkaðri mynd

Efni kaflans er saga hins sögufræga skips Titnic og hver urðu örlög þess. Einnig er fjallað um stéttskiptinguna sem var við lýði 
í samfélögum í byrjun 20. aldar.

September

Kafli 1 bls. 4 - 9 Titanic-samfélag í smækkaðri mynd

Efni kaflans er saga hins sögufræga skips Titnic og hver urðu örlög þess. Einnig er fjallað um stéttskiptinguna sem var við lýði 
í samfélögum í byrjun 20. aldar.

Kafli 2 bls. 16 - 39 Fyrsta nútímastyrjöldin

Fjallað er um fyrri heimstyrjöldina orsakir og afleiðingar stríðsins.

Könnun úr köflunum Titanic-samfélag í smækkaðri mynd og Fyrsta nútímastyrjöldin

Kafli 3 bls. 40 - 61 Stéttabarátta

Í kalanum er sagt frá rússnesku byltingunni orsökum og afleiðingu hennar og hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum. Einnig 
er fjallað um þróun íslensku verklýðshreyfingarinnar á Íslandi frá 1916-1937.

Október

Kafli 3 bls. 40 - 61 Stéttabarátta

Í kalanum er sagt frá rússnesku byltingunni orsökum og afleiðingu hennar og hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum. Einnig 
er fjallað um þróun íslensku verklýðshreyfingarinnar á Íslandi frá 1916-1937.

Kafli 4 bls. 62 - 81 Velmegun og heimskreppa

Í þessum kafla er útskýrt hverjar voru orsakir efnahagskreppunnar í USA sem hófst

Nóvember

Könnun úr köflunum Stéttabarátta og Velmegun og heimskreppa

Kafli 5 bls. 82 - 105 Allt vald til foringjans

Fjallað um atburði sem spretta af hugmyndarfræði fasisma og nasisma og hvernig þessi hugmyndakerfi höfðu áhrif á söguna 
í Evrópu á fjórða áratugnum.

Kafli 6 bls. 106 – 139 Stríðið sem kom við alla

Hér er fjallað um síðari heimsstyrjöldinni og greint frá orsökum og afleiðingum hennar.
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Desember

Kafli 6 bls. 106 – 139 Stríðið sem kom við alla

Hér er fjallað um síðari heimsstyrjöldinni og greint frá orsökum og afleiðingum hennar.

1. vika janúar

Klára vinnubók

Könnun úr köflunum  Allt vald til foringjans og Stríðið sem kom við alla

Námsmat

Vinna í tímum 

Vinnubók

Kaflapróf

Ritgerð 

Í lokin eiga nemendur að geta:

        Leitað að upplýsingum

        Aflað sér og metið ólíkar heimildir

        Vegið og metið mismunandi viðhorf og skoðanir

        Skilið merkingu hugtaka

        Komið skoðunum sínum á framfæri í ræðu og riti

Spjaldtölvur

Í samfélagfræði notum við Ipadinn við  heimildarleit og skráningu. Nemendur vinna vinnubók í Docs. Fyrirmæli fyrir próf og 
verkefni frá kennara eru sett inn á Google Classroom. Einnig er Kahoot appið notað eftir hvern kafla.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

XXXS- Samfélagsfræði - 9.bekkur - Reynsluheimur

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

 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,

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

 gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta, 

XXXS- Samfélagsfræði - 9.bekkur - Félagsheimur

 tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu,                                                                                                     
                                                                                                    

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

 útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til 
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta,

 vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan hátt, 

XXXS- Samfélagsfræði - 9.bekkur - Hugarheimur

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum,  


