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 Þemanám fellur undir efnisþætti náttúrugreina og samfélagsgreina með áherslu á 

reynsluheim og félagsheim. 
 Hæfniviðmið um verklag í náttúrugreinum er fléttað saman við grunnþætti menntunar og 

mynda ramma um kennsluskipulagið í þemanámi. 
 Hæfniviðmiðin eru flokkuð í samþætt viðfangsefni (þemu) sem byggja á efnisþáttum í 

náttúru- og samfélagsgreinum. 
 Á hverri önn er unnið með ákveðið þema sem fléttast inn í flestar kennslustundir 

skóladagsins með umræðum, lestri og fjölbreyttri verkefnagerð.  

 Í Þemanámi fá nemendur tækifæri til að kynnast viðfangsefnum sem tengjast fjölbreyttri 

náttúru, lífsskilyrðum á jörðinni, heilbrigði umhverfisins, sögu og menningu, 
fjölmenningarlegu samfélagi, tækni og vísindum. 

 Kennsluskipulag í Þema tímum tekur mið að því að nemendur fái tækifæri til þess að þjálfa 

félagsfærni sína með fjölbreyttum æfingum í samspili við aðra nemendur. 
 Nemendur fá tækifæri til að átta sig á eigin reynslu og hvernig þeir geti nýtt þekkingu sína á 

ábyrgan hátt í samfélaginu. 

 
Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Samvera og  
Áætlun 

Kl. 8.10 – 9.30 

10 
kennslustund 

Reynsluheimur 
Umhverfi, samfélag, 

saga, menning 
Félagsheimur 

Samskipti 

Umræður og spurningar: 

Í samveru fá nemendur tækifæri til að 
æfa sig í skipulögðum samræðum í 
litlum hóp.  
Verkefnavinna á einstaklingsborðum: 
Lestrarefni gjarnan valið og búið til í 
samhengi við þema. 

Umræðuefni í tengslum við daglegt líf 

og þema hvers tímabils. 

Lestrarspjöld og léttlestur   

 

SÁTT 
4 

kennslustundir 

Lífsskilyrði manna. 
Hugarheimur 

Sjálfsmynd 
Félagsheimur 

Samskipti 

Umræður og spurningar: Hlusta á fróðleik, 

taka þátt í umræðum og vinna verkefni 

sem tengjast viðfangsefninu lífsskilyrðum 

manna í náttúrugreinum. 

Fróðleik miðlað með ýmsum miðlum, 
umræður og verkefnavinna út frá 
markmiðum. 

 
Þema 

2  

kennslustundir 

Að búa á jörðinni. 
Lífsskilyrði manna. 

Náttúra Íslands. 

Heilbrigði umhverfisins. 
Samspil vísinda, tækni og  

þróunar í samfélaginu. 
Reynsluheimur 

Umhverfi, samfélag, 

saga, menning 
Félagsheimur 

Samskipti 

Skapandi verkefni, þrautalausnir, 

tjáning, leitarnám, verkefnavinna: 

Í þemanámi er unnið í litlum hópum á 

stöðvum þar sem unnin eru fjölbreytt 

verkefni í tengslum við viðfangsefnin. 

Einstaklingsmiðuð nálgun í stýringum 
til að styðja við virkni nemenda. 
Unnið með fróðleik í máli og myndum 

út frá námsmarkmiðum.  
Námsgögn: Bækur, internet, sérútbúin 
verkefni, tölvuverkefni og ýmiskonar 
efniviður til listsköpunnar.  

Lykilhæfni 
4 

kennslustundir 

Tjáning og miðlun  
Skapandi og gagnrýnin hugsun  

Sjálfstæði og samvinna  
Nýting miðla og upplýsinga  
Ábyrgð og mat á eigin námi 

Sjálfstæð verkefnavinna: 

Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til 

að velja sér viðfangsefni eftir sínu 

áhugasviði og í tengslum við 

þemanámið. 

Valblað með fjölbreyttum verkefnum. 
Tímaseðlar með myndrænum 
leiðbeiningum skref fyrir skref. 

 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 
Námsmatsaðferðir:  
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá  
Sjálfsmat og jafningjamat 

 Námsmatsaðferðir:  
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá  
Sjálfsmat og jafningjamat 

Vitnisburður 
Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Umsögn um hæfniviðmið  

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af 
öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér hluta af færni og 
dagamunur er á því hvernig færni er 
nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun 
í færni og tækifæri til að nýta hana. 
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Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á lífsskilyrðum í 

heiminum, náttúruauðlindum á jörðinni og 
tækninýjungum. 

Að nemandi öðlist leikni í að 
meta upplýsingar og vinna úr 

þeim á skipulegan hátt. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að taka ábyrga 

afstöðu til samfélags- og umhverfismála. 

Náttúrugreinar 
Hæfniviðmið um verklag skiptast í: 

Grunnþættir menntunar 

Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar Læsi  - Heilbrigði og velferð 

 Komi auga á þarfir og vandamál í 

umhverfi sínu. 

 Fái þjálfun í að vinna eftir verkferli 

nýsköpunar, þ.e. leitað að þörfum í 
daglegu umhverfi fólks, fundið lausn, 
hannað afurð. 

 Nýti sjónræn fyrirmæli til sjálfstæðis 

 Geti aflað upplýsinga með ólíkum miðlum. 

 Njóti þess að læra um nýja hluti 

 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

 Geti útskýrt hvernig tækni nýtist í 

daglegu lífi þeirra. 
 Geti notað einföld hugtök úr náttúru 

vísindum í einföldum skýrslum. 
 Geri sér grein fyrir hvernig maðurinn er 

hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans 
byggist á samspilinu við hana 

Geta til aðgerða Sjálfbærni - Sköpun  

 Þjálfist að taka frumkvæði við öflun 

upplýsinga. 
 Þjálfist í að skoða tiltekið málefni frá 

ýmsum sjónarhornum. 
 Sýni virkni og láti sig varða nánasta 

umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því. 

 Geti farið á viðeigandi vinnusvæði. 

 Geti  fylgt skipulagi kennslustundar. 
 Geti beðið um aðstoð. 

 Geti unnið einstaklingslega. 

 Geti unnið í hóp. 

 

Vinnubrögð og færni 

 Sýni áhuga á að afla sér upplýsinga er 
varða náttúruna. 

 Þjálfist í að skrá og útskýra atburði og 

athuganir, s.s. með ljósmyndum, 
teikningum, eigin orðum (munn – og eða 
skriflega). 

 Þjálfist í að hlusta á og ræða hugmyndir 

annarra. 

Efling ábyrgðar á umhverfinu Lýðræði og mannréttindi  - Jafnrétti 

 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 

sínu, sýnt félögum og náttúru alúð. 

 Hafi skoðað og skráð dæmi um áhrif af 

gjörðum mannsins á náttúru og 
manngert umhverfi í heimabyggð. 

 Ræði eigin lífssýn og gildi, gert sér grein 

fyrir samspili náttúru og manns. 
 Tekið þátt í að skoða, greina og bæta 

eigið umhverfi og náttúru. 

 Er virkur þátttakandi  

 Geti tekist á við breytingar  
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Hæfniviðmið náttúrugreina 
Viðfangsefni 

Reynsluheimur: 
Hæfni nemenda til að skilja veruleikann 

Félagsheimur: 
Hæfni nemenda til að mynda og 

þróa tengsl við aðra 
Að búa á jörðinni: 
 Geti tekið þátt í og sagt frá einföldum 

athugunum á jarðvegi, veðrun og rofi. 
 Kynnist helstu tegundum steina. 

 Geti fylgst með og skráð upplýsingar 

um veður í heimabyggð og í heiminum. 
 Geti lýst breytingum á náttúru eftir 

árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 

fólks. 
 Átti sig á tímamismun á milli landa. 

 Átti sig á hlutverki landakorta og 

notagildi þeirra. 

Heimabyggð: 
 Geti sagt frá einkennum og sögu 

heimabyggðar. 
 Geti lýst nærumhverfi sínu í 

máli/myndum. 
 Geti sagt frá gerð og mótun íslensks 

samfélags fyrr og nú. 

 Kynnist lífsháttum fyrr á öldum. 

 Kynnist húsakostum, mataræði og 

heimilislífi. 
 Kynnist klæðaburði, siðum og venjum. 

 Þekki höfuðborg landsins. 

 Viti hvað forsetinn heitir og hvar hann 

býr. 
 Átti sig á að lönd heimsins tilheyra 

mismunandi heimsálfum. 
 Átti sig á tímamismun á milli landa. 

 Geti notað kort og gröf til að afla  

sér upplýsinga. 

Heimsálfur: 
 Átti sig á ólíkum lífsskilyrðum í 

heiminum. 
 Átti sig á ólíkri menningu, 

siðum og venjum í heiminum. 
 Geti tengt saman land og fána 

þess. 

 Geti tengt kennileiti við 

heimsálfur/lönd. 

Þema: Samþætting náttúru- og samfélagsgreina 

Árstíðir 
Útivist og 

náttúruskoðun 
Veður og 

veðurathuganir 
Heimabyggðin 

Heimsálfur Fánar Matur og menning Fjöll, steinar og ár 

Heimsmarkmið SÞ Íslenskir þjóðhættir Húsakostur Klæðnaður 
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Hæfniviðmið náttúrugreina 
Viðfangsefni 

Reynsluheimur: 
hæfni nemenda til að skilja veruleikann 

Félagsheimur: 
Hæfni nemenda til að mynda og þróa 

tengsl við aðra 

Lífsskilyrði manna: 
 Geti útskýrt á einfaldan hátt 

byggingu og starfsemi 
mannslíkamans. 

 Geti útskýrt mikilvægi hreyfingar, 

hreinlætis, hollrar fæðu og svefns. 

 Geti rætt um hvernig vatn er nýtt á 

heimilum og í umhverfinu. 
 Geti bent á skaðleg efni og hvernig 

ýmsir sjúkdómar og sýklar eru 
smitandi. 

 Geti útskýrt á einfaldan hátt hvernig 

barn verður til og þekki einkastaði 

líkamans. 
 Geti lýst breytingum sem verða við 

kynþroskaaldur. 
 Geri sér grein fyrir mikilvægi 

gagnkvæmrar virðingar í samskiptum 
kynjanna. 

 Geti útskýrt hvernig fóstur verður til 

og þroskast. 
 Geti útskýrt hvað felst í ábyrgri 

kynhegðun. 

Fjölskyldan: 

 Þekki hugtakið ætt og átti sig á 

uppruna sínum, heimabyggð 
fjölskyldunnar. 

 Þekki helstu tengsl innan 

fjölskyldunnar og geri sér grein fyrir 

ólíkum fjölskyldugerðum.  

 Geri sér grein fyrir ólíkum 

hlutverkum fjölskyldumeðlima og 
mikilvægi jákvæðra samskipta.  

 Geti sagt frá sjálfum sér með 

hliðsjón af búsetu, uppruna, 
fjölskyldu, siðum og venjum. 

 Átti sig á að til eru önnur 

trúarbrögð, lífsviðhorf, siðir og 
venjur eftir menningarsvæðum. 

 Geti áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi viðhorfum, siðum og 

venjum. 

 Geti bent á dæmi um lýðræðislega 

þætti í nærsamfélaginu. 

 Átti sig á gildi samhjálpar í 

samfélaginu. 

 Þekki hlutverk mikilvægra stofnana 

samfélagsins s.s. sjúkrahús, 
lögregla, félagsþjónusta, 
trúarstofnanir, líknarfélög, bankar. 

 Geti varast hættur á heimili sínu, 

skóla og í nágrenninu. 

 Geti lýst kostnaði vegna eigin neyslu 

og átti sig á ýmsum tilboðum sem 
hvetja til útgjalda og neyslu. 

Félagsfærni: 
 Geri sér grein fyrir ólíkum 

hlutverkum í fjölskyldum. 
 Geri sér grein fyrir mikilvægi 

jákvæðra samskipta.  
 Geti sýnt ábyrgð í samskiptum. 

 Geri sér grein fyrir hlutverki 

líkamstjáningar í samskiptum. 

 Þekki muninn á einkarými og 

almannafæri og hvað er viðeigandi á 
hverjum stað.  

 Átti sig á hvar og hvernig má snerta 

aðra.  

 Átti sig á að jákvæð sjálfsmynd 

stuðlar að vellíðan. 

 Átti sig á réttindum sínum og 

skyldum í nærsamfélaginu. 
 Fái kynningu á  Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og sáttmála SÞ 

um réttindi fatlaðs fólks. 

 Þroski með sér tillitssemi og 
nærgætni gagnvart ólíkum siðum og 

venjum. 

 Geti rætt viðvangsefni sem snerta 

trú, lífsviðhorf og siðferði í samhengi 
við atburði daglegs lífs. 

Þema: Samþætting náttúru- og samfélagsgreina 

Mannslíkaminn Heilsa og vellíðan Skyndihjálp Kynfræðsla 

Fjölskyldan Réttindi og skyldur Þjónustustofnanir 
Siðir og venjur í 

daglegu lífi 
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Hæfniviðmið náttúrugreina 
Viðfangsefni 

Reynsluheimur:  
hæfni nemenda til að skilja 
veruleikann 

Félagsheimur: 
Hæfni nemenda til að mynda 

og þróa tengsl við aðra 

Náttúra Íslands: 

 Upplifi tengsl við náttúruna og mikilvægi þess 

að ganga vel um umhverfið. 
 Þekki íslensku húsdýrin og afkvæmi þeirra. 

 Veiti fuglum, skordýrum og villtum dýrum 

athygli. 
 Kynnist helstu fuglum og þekki helstu einkenni 

þeirra. 
 Þekki helstu líkamsheiti fugla s.s. goggur, stél, 

vængir. 

 Þekki muninn á staðfuglum og farfuglum. 

 Þekki lífríkið í hafinu. 

 Læri heiti nokkurra nytjafiska  

 Þekki heiti líkamshluta fiska s.s. sporður, uggar, 

roð og hreistur.  
 Þekki ýmsar sjávarlífverur aðrar en fiska s.s. seli, 

hveli, skeljar, kuðunga og krabba. 
 Veiti jurtum, blómum, trjám og steinum athygli. 

 Þekki heiti algengra plantna og trjáa. 

 Þekki helstu hluta á plöntu (rót, stöngul, 

laufblöð, blóm). 
 Kynnist ræktunaraðferðum. 

 Geti sagt frá náttúruhamförum sem búast má 

við á Íslandi. 

Náttúruskilyrði: 

 Geti áttað sig á hvernig loftslag 

hefur áhrif á gróður. 
 Geti sýnt skilning á mikilvægi þess 

að bera virðingu fyrir öllu lífi á 
jarðríki.  

Samfélagsreglur: 

 Geti rætt um valin 

samfélagsleg og  
siðferðileg málefni. 

 Geti tjáð þekkingu sína og 

viðhorf með ýmsum hætti. 
 Geti rætt um eigin athafnir 

og afleiðingar þeirra. 

 Geti rætt reglur í 

samskiptum fólks og tekið 
þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur 
með öðrum. 

 

Þema: Samþætting náttúru- og samfélagsgreina 

Húsdýr Villt dýr Fuglar Tré og plöntur 

Lífríkið í hafinu Orkugjafar Náttúruhamfarir Samfélagsreglur 
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Hæfniviðmið náttúrugreina 
Viðfangsefni 

Reynsluheimur:  
hæfni nemenda til að skilja 
veruleikann 

Félagsheimur: 
Hæfni nemenda til að mynda 

og þróa tengsl við aðra 

Heilbrigði umhverfisins: 
 Kynnist flokkun og endurvinnslu á sorpi. 

 Geti útskýrt tilgang flokkunar úrgangs. 

 Kynnist notkun og verndun manna á auðlindum. 

 Kynnist jörðinni og himinhnöttum í sólkerfinu. 

 Kynnist hvernig hreyfing jarðar hefur áhrif á dag 

og nótt, árstíðir. 

Sjálfbærni: 
 Geti aflað sér og nýtt vitneskju 

um samfélagsmálefni í 
námsgögnum og miðlum. 

 Geti gert sér grein fyrir nýtingu 

og vernd auðlinda og umhverfis. 
 Átti sig á hvernig hver 

einstaklingur getur lagt sitt af 
mörkum til verndar. 

Lýðræði og gagnrýnin 
hugsun: 
 Geti tekið þátt í 

lýðræðislegu samstarfi  

og samræðu. 
 Geti borið virðingu fyrir 

ólíkum skoðunum í orði og 
verki. 

 Geti áttað sig á gildi 

jafnréttis í daglegum 

samskiptum. 

Þema: Samþætting náttúru- og samfélagsgreina 

Endurvinnsla og flokkun Sjálfbærni Auðlindir Efni og eiginleikar 

Atvinnulíf Uppgræðslustarf Himingeimurinn Samfélagsleg ábyrgð 
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Hæfniviðmið náttúrugreina 
Viðfangsefni 

Reynsluheimur:  
hæfni nemenda til að skilja 
veruleikann 

Félagsheimur: 
Hæfni nemenda til að mynda 

og þróa tengsl við aðra 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 
 Geti bent á algeng efni á heimilum og í 

samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á heilsu 

manna og umhverfi. 
 Geti rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks 

auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum 
atvinnugreinum. 

 Geti lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum 

segla og notkun þeirra. 

 Geti útskýrt mismunandi tegundir geislunar og 

hvernig þær eru notaðar í fjarskiptum og 
lækningum. 

 Geti gert grein fyrir hvernig holl fæða er 

samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og 
mikilvægi við geymsluaðferðir. 

 Geti gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu 

og hvers konar fæða er framleidd á Íslandi. 

Umhverfi og mannlíf 
 Geti bent á dæmi um áhrif tækni 

og framkvæmda á mannlíf og 

umhverfi. 
 Geti fylgt ferli orsaka og 

afleiðinga af gerðum manna og 
bent á leiðir til úrbóta. 

Borgaralegar skyldur 
 Geti tjáð þekkingu sína og 

viðhorf með ýmsum hætti. 

 Geti rætt um eigin athafnir 

og afleiðingar þeirra.  
 Geti sýnt sanngirni, 

sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu 
við aðra. 

 Geti rökrætt um ólík málefni 

af samfélagslegum og 
siðferðilegum toga. 

 

Þema: Samþætting náttúru- og samfélagsgreina 

Tækni og vísindi Holl næring Uppfinningar í sögunni Nýsköpun 

Bílar Flugvélar Skip Mótorhjól 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 


