
Námsmat byggist á eftirfarandi þáttum: 
 
Virkni, þátttaka og frumkvæði 
Hugtök og framsetning 
Vinnubók (einstaklingsvinna) 
Kannanir 
Verkefni (einstaklingsvinna / samvinna) 
 

  Þemayfirlit 10. GP 
  Maður og náttúra 

Þriðja þema skólaársins hefur yfirskriftina Maður og náttúra sem nær frá 13. 
nóvember og lýkur 5. maí. Í þemanu fræðast nemendur um ljóstillífun og bruna og  
hvernig grænar plöntur skapa lífsskilyrði fyrir aðrar lífverur sem lifa á jörðinni. Næst 
er tekin fyrir vistfræði þar sem fjallað er um tengsl mismunandi lífvera og umhverfi 
þeirra. Unnið verður með umhverfismál og þróun  þeirra, allt frá staðbundnum 
vandamálum til hnattrænna. Fjallað verður um erfðafræðina og helstu hugtök     
hennar. Að lokum skoðum við þróun lífsins á jörðinni.  
Námið fer að mestu fram með fyrirlestrum, umræðu- og verkefnatímum. Unnin 
verða tvö til þrjú stærri verkefni í þemanu. 

 

Nafn ____________ 

 

 

 Kynnist ferli ljóstillífunar og bruna 

 Öðlist heildarsýn yfir hringrás efna og orkuflæði 

 Læra hvernig náttúran spilar saman til að halda jafnvægi sínu 

 Átti sig á að hafið er stærsta vistkerfi jarðarinnar og hvaða áhrif árstíðirnar hafa á hafið 

 Fræðist um gróðurhúsaáhrifin og hvað hægt er að gera til að sporna við þeim 

 Fái innsýn í erfðir og erfðaefni 

 Geri sér grein fyrir hvernig erfðafræðin hefur áhrif á matvælaframleiðslu 

 Viti tilgang klónunar og stofnfrumurannsókna ásamt siðfræðispurningum á bak við þær 

 Þekki til þróunar lífs á jörðinni 

 Geri sér grein fyrir uppruna mannsins 

 Læri að búa til og svara rannsóknarspurningum 

 Geti fundið og unnið úr upplýsingum tengt námsefninu 

 Kunni að lesa ættartré og rakið ættir sínar aftur í tímann  

Helstu þekkingarmarkmið með þemanu eru að nemendur: 

Grunnlesefni: Maður og náttúra Litróf náttúrunnar 

Hluti þemans felst í upplýsingaleit á 
internetinu.  

Vefsíður: 

Hljóðbók 

https://www.mms.is/namsefni/madur-og-nattura-hljodbok


 

 

 
Á þessu ári verða teknir upp nýjir kvarðar við námsmat. 

 

 
 

Notast verður við bókstafi þegar hæfnieinkunn er gefin. Matsviðmið í B eru byggð á hæfni- 
viðmiðum í aðalnámskrá og framsetning þeirra er með þeim hætti, að gera má ráð fyrir að þorri 
nemenda nái þeirri hæfni sem þar er tilgreind. A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og C fá 
þeir sem ekki standast fyllilega þær kröfur sem gerðar eru í B viðmiðum. Ekki eru nein viðmið fyrir 
D, því sá vitnisburður er notaður þegar nemandi uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru í C 
viðmiðum. Skóli gerir þá sérstaka grein fyrir hæfni viðkomandi nemanda. 

      

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
 
Eftirfarandi hæfniviðmið aðalnámskrár eru lögð til grundvallar viðfangsefnum í þemanu Maður og 
náttúra. 
 
Vinnubrögð og færni: 
 

 Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 
 Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum. 
 Kannað áreiðanleika heimilda með því að nota fræðibækur, netið og aðrar upplýsingaveitur.  
 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.  
 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni: 
 

 Metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og tækniþróun sé miðlað á skýran hátt. 
 Beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigsins. 
 Skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning, heimsmynd mannsins og náttúran 

hafa áhrif hvert á annað. 
 Unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum náttúrugreina og tekið gagnrýna af-

stöðu til siðferðilegra þátta tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og tækni. 
 
Lífsskilyrði manna: 
 

 Rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum er tengjast vatni, vatnsnotkun og sjó. 
 Líst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun, bruna og gildi þeirra. 
 

Að búa á jörðinni: 
 

 Skipulagt, framkvæmt og  gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali er varða 
búsetu mannsins á jörðinni. 

 Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 
 Útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl þeirra við jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu. 
 Útskýrt árstíðabundið veðurlag  og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. 

 
Heilbrigði umhverfis: 
 

 Gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun. 
 Rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna.  
 Sagt fyrir um þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

 
 
 
  
 


