
	  

Nauðsynjar 
 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 

Verkefnið Jörð í hættu!? 

 
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 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. 
	  


