
 

Bekkur:  8. bekkur 

Námsgrein:  Náttúrugreinar 

Kennarar:  Hildur Hallkelsdóttir 

Tímafjöldi: 120 mín. á viku (2 x 60 mín.) 

Námsgögn:   Lífheimurinn, Efnisheimurinn, valdir kaflar úr Eðlisfræði 1, Eðlisfræði 2 og Eðlisfræði 3, auk efnis af netinu. 
Lykilhæfni:    
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
 
Verklag - geta til 
aðgerða 
 
 

 
Að nemandi: 
 geti greint hvernig þættir eins og tæknistig, þekking, kostnaður og 

grunnkerfi samfélagsins hafa áhrif á hvaða lausn viðfangsefna er 
valin hverju sinni.     

 
Einstaklingsverkefni, 
hópastarf, töflukennsla, 
umræður, sköpun, 
verklegar athuganir, 
sýndartilraunir, 
skýrslugerð, hugtakakort, 
myndbönd og margt 
fleira. 

 

  
Leitast verður við að nota 
leiðsagnarmat. Nemendur 
safna skriflegum 
verkefnum saman í eigin 
verkefnamöppu (portfolio) 
sem verður svo metin af 
kennara. Kennari safnar 
saman verkefnum 
nemenda sem unnin eru 
með snjalltækjum og metur 
þau. 

Við matið verða lögð fyrir 
fjölbreytt verkefni, skrifleg 
munnleg og verkleg. Einnig 
verða lögð fyrir stutt próf 
og verkefni auk þess sem 
þátttaka í umræðum 
verður metin.  

Lögð verður áhersla á að 
nemendur geti sýnt fram á 
þekkingu sína á 
fjölbreyttan hátt og geti 
haft áhrif á hvernig eða 
hvers konar verkefnum þeir 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



vilja skila til að staðfesta 
þekkingu sína.  

Frammistaða nemenda 
verður færð inn á 
hæfnikort þeirra sem birt 
er á Mentor. 

Til þess að ná tilskilinni 
hæfni þurfa nemendur að 
fá að lágmarki B fyrir hvert 
hæfniviðmið sem fylgir 
verkefni.  

ATH að fleiri en eitt 
hæfniviðmið geta fylgt 
hverju verkefni og geta 
nemendur því fengið 
mismunandi einkunn í 
hvert hæfniviðmið sem 
tengt er við verkefnið. 

 
Verklag - nýsköpun 
og hagnýting 
þekkingar 
 
 

  
 geti gert grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa haft áhrif á 

tækni og atvinnulíf í nánasta umhverfi og samfélagi og hvernig þær 
hafa ekki haft áhrif.    

 geti tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við 
að hanna umhverfi, hlut eða kerfi.     

 geti dregið upp mynd af því hvernig menntun, þjálfun, starfsval og 
áætlanir um eigið líf tengjast breytingum á umhverfi og tækni .    
 

   

 
Verklag - gildi og 
hlutverk vísinda og 
tækni 

 
 geti beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins.    

  

 


