
	  
	  

Jörð í  hættu 
 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 

Verkefnið Jörð í hættu!? 

 
Hæfniviðmið sem eiga við öll þemu: 

 
Náttúrufræði 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Nýsköpun og hagnýting þekkingar 
-tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að hanna 
umhverfi, hlut eða kerfi. 
 
Gildi og hlutverk vísinda og tækni 
-metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og tækniþróun sé miðlað á skýran 
hátt. 
-unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum náttúrugreina og tekið 
gagnrýna afstöðu til siðferðislegra þátta tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og 
tækni. 
 
Vinnubrögð og færni 
-lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni 
honum tengt. 
-aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum 
málum 

-beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn 
hátt. 
-kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur, netið og 
aðrar upplýsingaveitur. 
-gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum 

-dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar skýringar með því að nota ólík 
sjónarhorn. 

 
Samfélagsgreinar 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Reynsluheimur 
-sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, 
samfélag og umhverfi. 
-fjallað um náttúruferla. 
-útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftlags, vinda og hafstrauma jarðar og 
hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði. 



	  
	  

-greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og 
búsetuskilyrðum. 
-gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvort 
tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun. 
 
Hugarheimur 
-sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði. 
-gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki 
mikilvægi þess. 
-gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki 
mikilvægi þess. 
-sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf á ýmsum stöðum og 
tímum.   
 
Félagsheimur 
-komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum 
hætti, einn og sér og í samstarfi við aðra. 
	  
 
 
Hæfniviðmið sem eiga sérstaklega við Nauðsynjar: 
 

Náttúrufræði 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Að búa á jörðinni 
-skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali 
er varða búsetu mannsins á jörðinni. 
 
Lífsskilyrði manna 
-útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á 
eigin heilsu. 
-útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu 
og hegðun. 
 
Hæfniviðmið sem eiga sérstaklega við Loft: 
 

Náttúrufræði  
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Að búa á jörðinni 
-útskýrt árstíðabundið veðurfar og loftlagsbreyrtingar, ástæður og afleiðingar. 
 
Lífsskilyrði manna 
-lýst hringrás efna og flæði í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi þeirra. 



	  
	  

 

Samfélagsgreinar 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Reynsluheimur 
-sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, 
samfélag og umhverfi. 
-fjallað um náttúruferla. 
-útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftlags, vinda og hafstrauma jarðar og 
hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði. 
-greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og 
búsetuskilyrðum. 
-gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvort 
tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun. 

 
 
Hæfniviðmið sem eiga sérstaklega við Vatn: 
 

Náttúrufræði  
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Lífsskilyrði manna 
-rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun 
og sjó. 

 
 
Hæfniviðmið sem eiga sérstaklega við Rusl: 
 

Náttúrufræði  
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Heilbrigði umhverfisins 
-rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna. 
-útskýrt forsendur vistvænnar hönnunar 
	  
Hæfniviðmið sem eiga sérstaklega við Getu til aðgerða:  
 

Náttúrufræði 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Geta til aðgerða 
-greint stöðu mála í eigin umhverfi, í framhaldi skipulagt þáttöku í aðgerðum sem 
fela í sér úrbætur. 



	  
	  

-tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi 
bregðast við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt 
óvisst og flókið. 
 
Ábyrgð á umhverfinu 
-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 þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um aðgerðir 
til bóta. 
-sýnt fram á getu til að vinna að umbótum. Tekið þátt í að skoða og skilgreina 
stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um markmið til bóta. 

 
Samfélagsgreinar 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 
 
Reynsluheimur 
-skýrt hugmyndir um lýðræði og framkvæmd þess. 
 
Félagsheimur 
-tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 
-vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og 
réttsýnan hátt. 
-rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, 
sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum. 
-ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna 
eða aðgerðarleysis 

-tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt og beitt sér í málefnum sem varða 
almannaheill. 
 
	  
	  


