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Námsefni:  
Líffræði 
Efnafræði 
Í kennslustundum er lögð áhersla á vinnusemi í víðu samhengi þ.e. að nemendur öðlist skilning á námsefninu í lestri, ritun og með umræðum. Vinnan er í 
takt við uppsetningu námsefnisins, þar sem kaflar eru lesnir, spurningum svarað, viðfangsefni rædd og stundum glósað. Tilraunir/athuganir framkvæmdar 
þegar við á. Lögð er sérstök áhersla á að nemendur geti leyst verkefni í samvinnu við aðra. Mikilvægt er að nemendur séu virkir í kennslustundum. 
Námsmat: 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). þar sem nemendur fá nám sitt metið í bókstöfum sem endurspeglar þá vinnu sem þeir 
hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er 
hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn.  

 

 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: viðfangsefni Námsmat 

• útskýrt og rætt ástæður 
náttúruverndunar.  útskýrt breytingar á 
landnotkun og tengsl þeirra við 
jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu.  

• útskýrt árstíðabundið veðurlag og 
loftslagsbreytingar, ástæður og 
afleiðingar. rökrætt umhverfismál frá 
ólíkum sjónarhornum er tengjast vatni, 
vatnsnotkun og sjó.  

• aflað sér upplýsinga úr heimildum og 
kynnt fyrir öðrum. 

• útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, 
aðlögun og arfbundinn breytileika.  

Maður og náttúra 
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• lýst hringrás efna og flæði orku í 
náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna 
og gildi þeirra,  útskýrt þarfir ólíkra lífvera 
í ólíkum vistkerfum og útskýrt hvernig 
íslenskar lífverur hafa aðlagast umhverfi 
sínu.  

 

 
Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: viðfangsefni Námsmat 
• Útskýrt hlutverk helstu líffæra og 

líffærakerfa mannslíkamans, gerðir 
fruma, líffæri þeirra og starfsemi 

• Útskýrt hvernig einstaklingur getur 
stuðlað að eigin velferð með ábyrgri 
neyslu og hegðun   

• Skýrt með dæmum hvernig 
náttúruvísindi, tækni, menning og 
náttúran hafa áhrif hvert á annað  

• Tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk 
og tímaáætlun hóps  

• Tekið rökstudda afstöðu til málefna og 
komið með tillögur um breytingar  

• Beitt algengustu hugtökum og heitum 
náttúrufræðinnar   

• Útskýra vel og rökstyðja svör  
• Unnið sjálfstætt  

Mannslíkaminn kaflar 1-5 
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