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Áfangalýsing 
 

 
 
Maður og náttúra er náttúrufræði og efnafræði tengt þema sem fjallar um þróun mannsins og náttúrunnar og samspil þeirra. Þemað er kennt í 10 vikur og 
notast verður við kennslubókina Maður og náttúra, ásamt efni á netinu. Verkefni úr kennslubók og frá kennara eru unnin í stílabók eða laus blöð og skilað 
í plastmöppu. 
 
Kennsluaðferðir: Leitast er við að hafa fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsverkefni og hópavinnu. Spurningar úr kennslubókum og verkefni sem fela í 
sér beinar aðgerðir. 
 
Námsmat: Leiðsagnarmat verður í hverjum tíma þar sem nemendur, en auk þess eru öll verkefni nemenda og þátttaka þeirra í tímum og 
verkefnaskil metin. Lokamat byggir hæfniviðmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla 
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 



Vika Dagsetning Mín Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 13 

Mán 13. nóv 40 
Nemendur fá kennslubókina Maður og 
náttúra í hendurnar og byrja að lesa 1. 

kafla.  

Náttúrufræði 
Nemandi geti: 

 tekið eftir og rætt atriði í 
umhverfi sínu, gert grein fyrir 
áhrifum þeirra á lífsgæði og 
náttúru, sýnt umhverfinu 
umhyggju og rökrætt eigin 
skoðun á því. 

 skoðað og skráð atburði eða 
fyrirbæri sem snerta samspil 
manns og umhverfis, í framhaldi 
tekið virkan þátt í gagnrýnni 
umfjöllun um málið og gert 
tillögur um málið og tillögur um 
aðgerðir til bóta 

 rætt af skilningi eigin lífssýn og 
ábyrgð innan samfélags og tekið 
dæmi úr eigin lífi 

 tekið þátt í að skoða og skilgreina 
stöðu umhverfismála á heimsvísu 
og rætt um markmið til umbóta. 

 lýst hringrás efna og flæði orku í 
náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og 
bruna og gildi þeirra 

 
Lesskilningur 
Nemandi geti: 

Lokamat byggir á 
hæfniviðmiðum úr 

Aðalnámskrá 
grunnskóla. 

 
Ætlast er til að 
nemendur taki 

virkan þátt í 
tímum, umræðum 

og verkefnum. 
Nemendur eiga 

að skila 
þemamöppum í 

lok þema. 

Þrið 14. nóv 40 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 15. nóv 60 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Föst 17. nóv 80 

Nemendur velja sér hugtak til að vinna 
með. Finna myndbönd sem skýra 

hugtakið betur.  
Umræður í hópum. 

Vika 14 

Mán 20. nóv 40 Myndbönd úr 1. kafla 

Þrið 21. nóv 40 
Fara yfir svörin við sjálfsprófum í 1. 

kafla í hópum. 

Mið 22. nóv 60 
Könnun úr 1. kafla.  

Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Föst 24. nóv 80 
Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Leikir – fæðukeðjan ofl. 

Vika 15 

Mán 27. nóv 40 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 28. nóv 40 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 29. nóv 60 Skipulagsdagur 



Föst 1. des 80 Myndbönd úr 2. kafla  Lesið og skilið margsvíslega texta 
sem innihalda algengan 
orðaforða og fjalla um daglegt líf 
og kunnuglegar aðstæður.  

 Skilið megininntak í nokkuð 
algengum frásögnum fjöl-, net og 
myndmiðla  

 Leitað og fundið aðgengilegar 
upplýsingar í texta og greint 
helstu aðalatriði textans og nýtt 
sér við verkefnavinnu  

 
Samskipti 
Nemandi geti:  

 Haldið uppi almennum 
samræðum um efni sem hann 
þekkir, beitt eðlilegum framburði 
og nýtt sér lykilorðaforða daglegs 
máls og kurteisisvenjur.  

 Tekið þátt í samræðum og átt 
skoðanaskipti um það sem unnið 
er með í kennslustofunni 

 
 
 
 
 
 

Vika 16 

Mán 4. des 40 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 5. des 40 
Fara yfir svörin úr sjálfsprófum í 2. 

kafla 

Mið 6. des 60 
Könnun úr 2. kafla 

Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 

Föst 8. des 80 

Hópaverkefni – hvaðan koma hlutirnir 
í kringum okkur og úr hverju eru þeir? 

Hvað verður um þá þegar við erum 
hætt að nota þá? 

Vika 17 

Mán 11. des 40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 12. des 40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 13. des 60 
Lokapróf úr 1. og 2. kafla 

Milli skil á þemamöppu – ath. mappan 
þarf að vera sett upp á ákveðinn hátt. 

Föst 15. des 80 Hópaverkefni framhald 

Vika 18 

Mán 18. des 40 Myndbönd úr 3. kafla 

Þrið 19. des 40 Hópaverkefni - kynning 

Mið 20. des 60 Jólaball 

Vika 1 Mið 3. jan 40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 



Föst 5. jan 80 
Rannsóknarvinna og umræður um 

loftslagsmál 

Vika 2 

Mán 8. jan 40 Lesa 3.kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 9. jan 40 
Könnun úr 3. kafla 

Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 10. jan 60 Skipulagsdagur 

Föst 12. jan 80 Einstaklingsverkefni um loftslagsmál 

Vika 4 

Mán 15. jan 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 16. jan 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 17. jan 60 Myndbönd úr 4. kafla 

Föst 19. jan 80 Einstaklingsverkefni um loftslagsmál 

Vika 5 

Mán 22. jan 40 
Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Skila einstaklingsverkefni 

Þrið 23. jan 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 24. jan 60 Könnun úr 4. kafla  

Föst 26. jan 80  
Lokapróf úr 3. og 4. kafla 

Hugarkort úr Maður og náttúra 

 


