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Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Kennslumyndbönd, töflukennsla, umræður og hópverkefni. 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar 
æfingar og dýpri athuganir. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru í skólanum og heima.  
 

 Verkefni úr vinnubók 

 Verkefni frá kennara 
 
 
                                                      
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 



  

Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 
1. kafli – Ljóstillífun og 
bruni bls. 4 - 21 
 
Myndbönd 
 
Sjálfspróf úr 1.kafla 
(1.1-1.3) 

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 

 
Leiðsagnarmat 
 
Þátttaka í 
kennslustundum 
 
Vinnubók 

   
   
2. kafli - Vistfræði 
bls. 23 - 48 
 
Myndbönd 
 
Sjálfspróf úr 2.kafla 
(2.1-2.6) 

 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 

 

 
 
 
Skilaverkefni úr 1. 
og 2. kafla 

   
3. kafli – Umhverfi 
okkar bls. 55 - 81 
 
Myndbönd 
 
Sjálfspróf úr 3.kafla 
(31.-3.7) 
 

 lesið og skilið margvíslega texta sem innihalda algengan 
orðaforða og fjalla um daglegt líf og kunnuglegar aðstæður.  

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

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

 
 
 
 
 
 



 

4. kafli – Erfðir og 
erfðafræði bls. 87-110  
 
Myndbönd 
 
Sjálfspróf úr 4.kafla 
(4.1-4.6) 
 

  
Skilaverkefni úr 3. 
og 4. kafla 

5. kafli – Þróun lífsins 
bls. 117-138 
 
Myndbönd 
 
Sjálfspróf úr 5. kafla 
(5.1-5.4) 
 

  


