
          Hlíðaskóli  

Helga Snæbjörnsdóttir    

Náttúrugreinar – Lotuskipting 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið, nemandi getur: Kennsluhættir Matsviðmið við lok 10. bekkjar 

1.  lota Vistfræði 
1.og 2. kafli Maður og náttúra 
Ljóstillífun og bruni 
 

8 vikur Lýst hringrás efna og flæði orku í 
náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna 
og gildi þeirra  
Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum 
vistkerfum með hliðsjón af vistkerfi 
Öskjuhlíðar.  
Tekið þátt í skipulagi og unnið eftir 
verk- og tímaáætlun hóps við að 
hanna umhverfi eða vistkerfi. 

Nemendur vinna líkan 
af vistkerfi Öskjuhlíðar 
í bakka ásamt 
veggspjaldi sem 
útskýrir tengsl lífvera 

Útskýrt og rætt á gagnrýninn hátt afstöðu sína og niðurstöður 
af aðgerðum er varða náttúru og samfélag. 
Framkvæmt mjög vel og útskýrt athuganir úti og inni.  
Gefið greinagóðar skýringar og rökrætt valið efni úr 
athugunum og heimildum. 

2. lota Eðlisfræði 
1. og 2. kafli Eðlisfræði II 
 

4 vikur Útskýrt krafta sem verka í daglegu 
lífi manna  
Gefið skýringar á og rökrætt valið 
efni úr athugunum og heimildum, 
Dregið ályktanir af gögnum og gefið 
ólíkar skýringar með því að nota ólík 
sjónarhorn. 

Hringekja þar sem 
hugtök eins og kraftu 
og hreyfing eru kynnt í 
gegnum verklegar 
æfingar, samræður ofl. 

Greint og útskýrt á sjálfstæðan og greinagóðan hátt, hvernig 
þættir eins og tæknistig, þekking, kostnaður og grunnkerfi 
samfélagsins hafa áhrif á hvaða lausn viðfangsefna er valin 
hverju sinni. 
Metið og greint á skýran og sjálfstæðan hátt upplýsingar um 
vísinda- og tækniþróun, útskýrt á greinagóðan hátt áhrif þeirra 
á daglegt líf fólks og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra 
þátta tengdum sjálfum sér, einstaklingum, samfélagi, náttúru, 
umhverfi og tækni  

3. lota Vísindaleg aðferð – 
nýsköpun 
 

3 vikur Metið gildi þess að upplýsingum um 
vísinda- og tækniþróun sé miðlað á 
skýran hátt 
Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar 
eða eigin athuganir úti og inni 
Beitt vísindalegum vinnubrögðum, 
s.s. tilraunum og athugunum á 
gagnrýninn hátt, við öflun upplýsinga 
innan náttúruvísinda 
 

Nemendur hanna 
tilraun að eigin vali, 
þar sem vísindaleg 
aðferð er höfð að 
leiðarljósi, mynda 
tilraunina og skila 
nákvæmri skýrslu. 

Dregið skipulega og á skýran hátt ályktanir af gögnum og 
gefið ólíkar skýringar með því að nota ólík sjónarhorn.  
Greint og útskýrt á skýran hátt texta um náttúrufræði, 
umorðað hann, tjáð sig og túlkað á sjálfstæðan hátt myndefni 
sem tengist honum.  
Skipulega og fyrirhafnarlítið unnið eftir verkferli nýsköpunar, 
þ.e. leitað að þörfum í umhverfi fólks, fundið lausn og hannað 
afurð, einn eða með öðrum. hafa áhrif á hvaða lausn 
viðfangsefna er valin hverju sinni 
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Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir Matsviðmið 

4. lota Erfðafræði 
3. kafli maður og náttúra 

4 vikur Þekkt og beitt algengustu hugtökum 
erfðafræðinnar, gen, dna, litningur ofl. 
Útskýrt hvernig erfðir ráðast af genum 
Útskýrt hugmyndir um náttúruval,  
hæfni, aðlögun og arfbundinn 
breytileika. 

Nemendur kynnast eigin 
erfðum í gegnum samræður, 
verkefnavinnu, spurningar, 
glósur, kvikmynd ofl. Í lokin er 
skriflegt próf. 

Greint og útskýrt á skýran hátt texta um 
náttúrufræði, umorðað hann, tjáð sig og túlkað á 
sjálfstæðan hátt myndefni sem tengist honum.  
 

5. lota Þróun 
4. kafli maður og náttúra 

4 vikur Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi 
manna  
Útskýrt hugmyndir um náttúruval,  
hæfni, aðlögun og arfbundinn 
breytileika. 

Samræður um þróun, lestur, 
glósur, verkefnavinna og 
gagnaöflunarverkefni í lokin. 

Metið og greint á skýran og sjálfstæðan hátt 
upplýsingar um vísinda- og tækniþróun, útskýrt á 
greinagóðan hátt áhrif þeirra á daglegt líf fólks og 
tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta 
tengdum sjálfum sér, einstaklingum, samfélagi, 
náttúru, umhverfi og tækni  

6. lota Umhverfið 
3. kafli maður og náttúra 
Hlýnun jarðar 
Endurvinnsla – grænu skrefin 

6 vikur Gert grein fyrir verndun og nýtingu 
náttúruauðlinda í tengslum við 
sjálfbæra þróun.  
Útskýrt og rætt ástæður náttúrverndar. 
Rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, 
flutning og förgun efna, 

Nemendur vinna stórt 
þemaverkefni þar sem hlýnun 
jarðar og endurvinnsla verða í 
forgrunni. 

 
Greint og rökrætt dæmi í umhverfi sínu og gert 
góða grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru. 
Rökrætt af góðum skilningi, eigin lífssýn og ábyrgð 
innan samfélagsins og útskýrt dæmi úr eigin lífi 

 

 

Megintilgangur námsmats er að afla leiðbeinandi upplýsinga um námið og hvernig nemendum gengur að ná settum markmiðum. Með námsmati er fylgst með því hvernig 

nemendum tekst að ná þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í náttúrufræði og lögð áhersla á að bæði kennarar og nemendur fái reglulega upplýsingar um framvindu náms 

og hvort kennslan hafi skilað árangri. Matið þarf að vera í sem besta samræmi við áherslur í skólastarfi og höfða til sem flestra námsþátta. Mikilvægt er að matið sé byggt á 

fjölbreyttum aðferðum og feli í sér traustar heimildir um hæfni og leikni nemenda, auk þess að meta framfarir þeirra. 

 

 


