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NÁTTÚRUGREINAR

SEL Náttúrufræði 10. bekkur

Kennarar: Valgerður Johnsen 10

Lýsing

Nemendur í náttúrufræði í 10. bekk hefja skólaárið á því að kynnast ýmsum myndum orkunnar (rafmagn, hljóð, ljós, 
kjarnorka). 

Þá verður farið í grunnatriði erfðafræðinnar þar sem nemendur kynnast helstu kenningum mannerfðafræðinnar ásamt 
ýmsum aðferðum erfðatækninnar. Loks læra nemendur helstu hugtök vistfræðinnar og áhrif mannsins á ólík 
vistkerfi/náttúruna. Áhersla er lögð á að nemendur geri sér grein fyrir samspili manns og náttúru ásamt mikilvægi 
náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar. 

Markmið:

Í náttúrufræði í 10. bekk er megin áhersla lögð á að nemendur tileinki sér hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla er varða:

 mismunandi myndir orkunnar.

 raforkuframleiðslu.

 erfðafræði/erfðatækni.

 hringrásir efna og orku.

 vistkerfi jarðar.

 samspil manns og náttúru og heilbrigði umhverfisins.

Auk þess er rík áhersla lögð á lykilhæfni Aðalnámskrár sem reyna helst á fjölbreytt vinnubrögð og verkefni og hæfni 
nemenda til sköpunar, samvinnu, gagnrýnnar hugsunar og fjölbreyttrar og ábyrgrar upplýsingaöflunar, sem endurspeglast í 
kennsluaðferðum greinarinnar.

Námsefni:

Valdir kaflar úr kennslubókunum Eðlisfræði 1, Eðlisfræði 3 og Maður og náttúra.

Ítarefni frá kennara.

Heimildarmyndir, þættir og kvikmyndir (í heild eða að hluta til) sem eiga við hverju sinni.

Kennsluaðferðir:

Í náttúrufræði er mikil áhersla lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir, vinnubrögð og verkefnavinnu. Nemendur vinna ýmist 
einstaklings- eða hópverkefni. Verkefnavinnan mun reyna á frumkvæði og sköpun nemenda þar sem ætlast er til að 
nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð og beri ábyrgð á eigin námi.
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Námsmat:

Verkefni, kannanir og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá upplýsingar í upphafi 
hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til nemenda. Hæfni nemenda er 
metin jafnt og þétt og matið birtist reglulega á hæfnikorti nemenda á mentor. 

Nemendur vinna lokaverkefni í lok 10. bekkjar sem tengir saman helstu áhersluatriði vetrarins, þ.e hvernig maðurinn hefur 
áhrif á umhverfi sitt með raforku- og/eða auðlindanotkun. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Náttúrugreinar 10.b. 2019 - 2020 - Vinnubrögð og færni

 Lesið texta í náttúrufræði sér til gagns og greint aðalatriði hans. 

 Tekið virkan þátt í samstarfi.

 Borið ábyrgð á eigin námi, gögnum og skilaverkefnum.

 Nýtir kennslustundir vel.

 Túlkað og útskýrt texta, gögn og myndir.

 Tekið virkan þátt í umræðum.

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda.

 Farið eftir fyrirmælum um frágang og úrlausn verkefna.

 Miðlað þekkingu sinni með skýrum hætti.

SEL Náttúrugreinar 10.b. 2019 - 2020 - Líffræði - Erfðafræði

 Skilji að erfðir ráðast af genum.

 Geti beitt algengum hugtökum og heitum erfðafræðinnar. 

 Skilji algeng hugtök og heiti erfðafræðinnar. 

 Greint algengar aðferðir erfðatækninnar, kosti þeirra og galla.

SEL Náttúrugreinar 10.b. 2019 - 2020 - Eðlisfræði - Orka

 Skilji/geti beitt algeng hugtök og heiti í eðlis- og efnafræði í tengslum við mismunandi myndir orkunnar.

 Lýst hvernig orka breytir um mynd.

 Lýst bylgjuhreyfingum í tengslum við hljóð og ljós.

 Lýst uppbyggingu frumeinda út frá lotukerfinu.
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 Lýst hvernig framleiðsla, dreifing og nýting orku/auðlinda hefur áhrif á umhverfið. 

 Útskýrt mismunandi aðferðir við orkuframleiðslu.

 Útskýrt mismunandi gerðir geislunar og notkun þeirra.

SEL Náttúrugreinar 10.b. 2019 - 2020 - Líffræði - Umhverfið okkar

 Útskýrt mikilvægi náttúruverndar.

 Gert grein fyrir mikilvægi sjálfbærrar þróunar í tengslum við orku/auðlindir.

 Lýst og tekið gagnrýna afstöðu til áhrifa mannsins á umhverfi og náttúru.

 Skilið/beitt algeng hugtök varðandi umhverfismál og náttúruvernd.

 Sett fram tillögur um úrbætur í umhverfismálum á Íslandi og á heimsvísu.

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

SEL Náttúrugreinar 10.b. 2019 - 2020 - Líffræði - Vistkerfi og hringrásir 

 Skilji algeng hugtök og heiti tengd hringrásum efna og orku í náttúrunni.

 Útskýrt innbyrðis tengsl lífvera og lífvana þátta í vistkerfum. 

 Geti beitt algengum hugtökum og heitum tengd hringrásum efna og orku í náttúrunni.

 Þekki hringrásir efna og orku í náttúrunni, t.d. ljóstillífun og bruna.

 Útskýrt hugmyndir um náttúruval og aðlögun.

 Skilji/geti beitt algengum hugtökum og heitum í tenglsum við vistkerfi. 

 Lýst mikilvægi líffræðilegs fjölbreytileika.


