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Foldaskóli 2019-2020  -  6. bekkur 
Námsáætlun – Náttúrufræði 

 
 

• Kennarar: Hafdís Ragnarsdóttir og Sylvía Guðrún Eggertsdóttir 

• Nám og kennsla: 

• Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í  hæfniviðmiðum  Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan.  
Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti, virði náttúru 
og umhverfi og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi 
hugafar í samskiptum og námi. 

• Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju 
sinni. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og vandi vinnubrögð. 

• Kennsluaðferðir:  Kennslan byggist m.a. á innlögn kennara, einstaklings- para eða hópavinnu. Áhersla lögð á jákvæðan og hjálpsaman 
námsfélaga, að hlusta, spyrja, vinna og að skilningur er mikilvægari en hraði. 

• Námsefni:  
Auðvita – Jörð í alheimi, Maðurinn- Hugur og heilsa og þverfagleg sjálfbærniverkefni sem tengja má við Grænfánaverkefnið, 
Heilsueflandi skóla, Barnasáttmála og Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. Fjölbreytt vefefni. 

• Námsmat: 

• Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Nemendur fá að vita hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar í hverju 
verkefni/prófi.  Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er 
gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar 
sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.                          
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Skólaárið 2019-2020  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
Geta til aðgerða 

• Rætt mikilvægi samvinnu í 
samstilltum aðgerðum sem varða 
umhverfið 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

• Lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum 

Vinnubrögð og færni 

• framkvæmt og útskýrt athuganir úti 
og inni 

• Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, 
munnlegum og skriflegum 
leiðbeiningum 

• hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra 

Ábyrgð á umhverfinu 

• Gert grein fyrir eigin lífsýn og skilningi 
á samspili náttúrunnar, mansins og 
heilbrigði eigin líkama 

Að búa á jörðinni 

• Lýst eigin athugunum á jarðvegi, 
veðrun, rofi og himingeimnum 

• lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á 
Íslandi 

  

 
Jörð í alheimi:   

Jörðin og tunglið, myndun Íslands, 

landmótun, innri og ytri öfl, hafið, 

lofthjúpurinn, veðrið, gróðurhúsaáhrif,  

loftslag á Íslandi og sjálfbærni.   

Líkami mannsins:  

beinagrindin, vöðvar, blóð, hjarta, öndun , 

húðin, matur og heilsa, heilinn, skilningarvitin 

og að þroskast. 

 

 

 

 
Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Einstaklings og hópaverkefni, 
virkni, þátttaka, vinnubækur. 
Munnleg og/eða verkleg skil.  
 
.  
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• Útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og 
jarðar og hverning hreyfing þeirra 
tengist árstíða- og dægraskiptum og 
því að tíminn líður 

Lífsskilyrði manna 

• Líst helstu líffærakerfum 
mannslíkamans og starfsem i þeirra  

• Útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem 
borðað er 

• Lýst breytingum sem verða á 
kynþroskanum og gert sér grein fyrir 
mikilvægi gagnkvæmra virðingar í 
samskiptum kynjanna 

• Lýst samspili lífvera og lífvana þátta 
og tengt það við hugmyndir manna 
um uppruna og þróun lífs á jörðu 

Náttúra Íslands 

• Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð 
eða við Ísland 

• Útskýrt hver og af hverju helstu 
náttúrhamfarir verða sem búast má 
við á Íslandi og hvernig viðbrögð við 
þeim eru skipulögð 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í 
samfélaginu 

• Gert grein fyrir næringargildi ólíkrar 
fæðu og hvers konar fæða er 
framleidd á Íslandi 

 

 

 

 

 


