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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 -2023 

 

Námsgrein: Náttúrugreinar 

Árgangur: 8 

Tímar á viku: 3 

Kennari: Sigrún Erna Geirsdóttir og Sólveig Baldursdóttir.  



 

 

 

 

Markmið - hvað ætlum við að læra? 

Í Aðalnámskrá er fjallað um mikilvægi vísindalæsis, að nemandinn geti lesið texta í 
náttúrufræði, notað hugtök sem þar koma fram og setja þau í samhengi við náttúruna, 
tækni, samfélagið og manngerð fyrirbæri.  
Í vetur tökum við fyrst  fyrir námsefni er fjallar um áhrif mannsins á náttúrun út frá 
mörgum sjónarhornum. Síðari hluta vetrar tökum við fyrir mannslíkamann, líffærakerfin,   
heilbrigt líferni, kynlíf og kærleik, áhrif fíkniefna á líkamann, lífið sjálft og virðingu fyrir 
okkur sjálfum.  
Skapandi hugsun og frumkvæði eru mikilvægir þættir í allri vinnu í náttúrugreinum. 
Áhersla er lögð á að nemandi geti notað þekkingu og leikni í verklegri sem bóklegri vinnu, 
dregið  ályktanir, sýnt áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 
röksemdarfærslum. Nemendur þjálfast í að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 
leiðsögn  
Fjölbreyttar námsleiðir og forvitnileg verkefni verða á vegi okkar í vetur. Umfram allt 
lærum við að bera virðingu fyrir okkur sjálfum og náttúrunni í kringum okkur.  
„Lífið er náttúra og náttúra er lífið“.  

Námsefni - hvaða bækur og gögn notum við? 

Rafbækur, hljóðbækur, prentaðar bækur sem stuðst er við: Maður og náttúra og 
Mannslíkaminn. 
Fræðslumyndir: Ýmis myndbönd frá Námsgagnastofnun og víðar, reynt að setja allt inn 
classroom. Sjónvarpsefni er einnig nýtt þegar við á. 
Spjaldtölva/ljósrit: Námsbók og verkefni verða sett inn jafnóðum þannig að nemendur 
geti unnið í spjaldtölvu. Einstaka sinnum ljósrit. 
Aukaefni, glósur og annað er aðgengilegt á sameiginlegu drifi í classroom. 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

Fyrirlestrar, samtöl, umræður, kynningar, jafningjafræðsla, horft á fræðsluefni, tilraunir, 
útikennsla, hópavinna, paravinna, einstaklingsvinna og margskonar athuganir.  
Verklegar æfingar/tilraunir: Lögð er áhersla á verklega vinnu í náttúrufræði með lesefninu. 
Nemendur hvattir til sjálfstæðis og nákvæmni í vinnu. Tilraunir, athuganir og 
skýrslugerð/skil. 
Vettvangsferðir: Ferðir verða settar inn á áætlun um leið og dagsetningar eru ljósar og 
aðstæður leyfa. Nærumhverfið nýtt til athugana. 
Heimanám: Nemendur lesa námsefnið jafnóðum og vinna stöku sinnum verkefni heima 
eða klára það sem ekki tekst að klára í tíma. Upplýsingar um heimanám og verkefni 
hverrar viku á að nálgast inn á mentor.  Hver og einn er ábyrgur fyrir sínu námi og skilum á 
verkefnum. 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

Skilaverkefni, hópverkefni, paraverkefni, einstaklingsverkefni, próf, kannanir, 
tilraunir/athuganir og skýrslugerð. Virkni nemenda og áhugi í samstarfi er mikilvægur 
þáttur. 
Jafningamat með fyrir fram ákveðnu formi sem kennari og nemendur vinna að saman. 



Kennari áskilur sér rétt til breytinga 


