
 

 

Kennsluáætlun haust 2020 

Náttúrugreinar, 7.  bekkur 

 

 

Kennari: Þórunn Alda Gylfadóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   NÁMSEFNI                                 EFNISTÖK ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

Útikennsla  

 

   

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept. 

Kynning á námsefni vetrarins. 

Bækurnar Lífheimurinn og Maður og náttúra  

  

 

 

3.vika 

7. - 11. sept. 

 

4.vika 

14. – 18. sept. 

 

Starfsdagur 

15. sept 

 

5.vika 

21. – 25. sept. 

 

6.vika 

28.sept. - 2.okt. 

 

 

 

 

Maður og náttúra  

Kafli 4 

Erfðir og erfðaefni 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt hvað er erfðafræði.  

 Geta útskýrt hvað litningur, DNA og 

gen eru.  

 Geta útskýrt hvað litningapör eru og 

hvað þau eru mörg og hvað fáum við 

frá föður og móður.  

 Geta útskýrt muninn á XX og XY 

litningum.  

 Geta útskýrt muninn á ríkjandi og 

víkjandi.  

 Geta útskýrt hvað er arfhrein og 

arfblendinn gen.  

 Geta útskýrt hvernig genapróf og DNA 

próf eru notuð. 

 Geta útskýrt kosti og galla 

erfatækninnar.  

Kafli 4.1  

Lykill erfðanna  

 

Kafli 4.2  

Frá kynslóð til 

kynslóðar  

 

Kafli 4.3  

Lögmál erfðanna 

 

Kafli 4.4  

Erfðagallar  

 

Kafli 4.5  

Erfðatækni  

 

Kafli 4.6  

Erfðafræði og matvæli  

Heimildarmynd 

Twinster er heimildamynd um tvíbura sem voru 

aðskildir í fæðingu og ættleitt í sitthvort landið. 

Við fáum að fylgjast með þegar þær hittast og 

hvernig það var. 

 

Maður og náttúra, 4 kafli, 1 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3Ik

lI 

Maður og náttúra, 4 kafli, 2 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85

NI&t=1s 

Maður og náttúra, 4 kafli, 3 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4V

bqE  

 

 

Maður og náttúra, kafli 4 

lesa bls. 87-113 

 

Paraverkefni: 

Nemendur skoða 

frumubyggingu í lauki.  

Einstaklingsverkefni: 

Nemendur þurfa að 

skoða augnlit 

fjölskyldunnar og búa til 

fjölskylduskráningu. 

(ættartré) 

Paraverkefni: 

Ríkjandi og eða 

víkjandi, arfhrein og 

arfblendinn gen  

Hópverkefni:  

Erfðatækni – ógn eða 

tækifæri? 

Kaflapróf 

7.vika 

5. - 9. okt. 

Maður og náttúra  

Kafli 5 

Kafli 5.1 

Þróun  
Maður og náttúra, 5 kafli, 1 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2

Maður og náttúra, kafli 5 

lesa bls. 117-141 

https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3IklI
https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3IklI
https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85NI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85NI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4VbqE
https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4VbqE
https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2bA


 

8.vika 

12. – 16. okt. 

 

9. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 

28. okt. 

 

10. vika 

2. – 6. nóv. 

 

Þórun lífsins 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt þróunarkenningu Darwins.  

 Geta útskýrt hvað er átt við með 

líffræðilegum fjölbreytileika, 

náttúruval og aðlögun lífvera.  

 Geta útskýrt uppruna lífvera á jörðinni 

og hvernig þróun þeirra var.  

 Geta útskýrt uppruna mannsins á 

jörðinni og hverni þróun hans var.  

 

Kafli 5.2  

Upphaf lífsins  

 

Kafli 5.3  

Lífverur nema land  

  

Kafli 5.4  

Uppruni manna  

 

bA 

Maður og náttúra, 5 kafli, 2 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-

ShQ8A 

Maður og náttúra, 5 kafli, 3 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ

6to 

 

 

 

 

 

Verkefni:  

Þróun og 

þróunarkenningin 

Líffræðilegur 

fjölbreytileiki, 

náttúruval og aðlögun 

Verkefni:  

Uppruni lífs og þróun 

þeirra 

Verkefni : 

Uppruni mannsins og 

þróun hans. 

11. vika 

9. – 13. nóv. 

 

12.vika 

16 .- 20. Nóv 

 

Samskiptadagur 

19. nóv. 

 

13.vika 

23. - 27. nóv. 

 

14.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

 

 
 

Maður og náttúra  

Kafli 1 

Ljóstillífun og bruni  

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt ljóstillífun.  

 Geta útskýrt bruna.  

 Geta útskýrt hringrás efna í náttúrunni.  

 Geta útskýrt fræðukeðju og fæðuvef.  

 

 

Kafli 1.1 

Orka sólar er beisluð í 

ljóstillífun  

 

Kafli 1.2  

Bruni losar orku úr 

læðingi  

 

Kafli 1.3  

Hringrásir efna og 

orkuflæði  

 

 

 

 

 

Maður og náttúra 1 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=fq2t5v6pfw

U&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZ

U6zfqi  

Maður og náttúra 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=PEQouknP

3mQ&index=2&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZf

f9W11X7mZU6zfqi  

Ljóstillífun  

https://www.youtube.com/watch?v=GiQSGypB

XzE  

Ljóstillífun  

https://www.youtube.com/watch?v=g78utcLQrJ

4  

Fæðukeðjan  

https://www.youtube.com/watch?v=CZhE2p46v

Jk  

 

Lesa kafla 1, bls. 5-21  

 

Paraverkefni:  

Unnið með hugtökin 

ljóstillífun og bruni  

Hópverkefni:  

Nemendur gera verkefni 

um fæðukeðju og 

fæðuvef.  

 

 

 

15.vika 

7.-11. des. 

 

16.vika 

14.-18. des. 

 

17.vika 

4. jan. -8. jan. 

 

Maður og náttúra  

Kafli 2 

Vistfræði  

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt vistkerfi, stofn og líffélög.  

 Geta útskýrt aðlögun dýra að 

vistkerfinu og samkeppni á milli þeirra.  

Kafli 2.1  

Samspil í náttúrunni  

 

Kafli 2.2  

Skógar á Íslandi  

 

Kafli 2.3  

Helstu gróðurlendi  

 

Maður og náttúra, 1 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=6hGW_bT3

q3E&index=3&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff

9W11X7mZU6zfqi  

Maður og náttúra, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=zm_kFHB4

OK8&index=4&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff

9W11X7mZU6zfqi  

Maður og náttúra, 3 hluti  

Lesa kafla 2, bls. 22-53 

 

Lífríki í kóralrifum 

Paraverkefni  

Vistkerfið  

Hópverkefni   

Gróðurlendi á Íslandi  

Hópverkefni  

Hafið og stöðuvötn 

https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2bA
https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-ShQ8A
https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-ShQ8A
https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ6to
https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ6to
https://www.youtube.com/watch?v=fq2t5v6pfwU&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=fq2t5v6pfwU&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=fq2t5v6pfwU&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=PEQouknP3mQ&index=2&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=PEQouknP3mQ&index=2&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=PEQouknP3mQ&index=2&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=GiQSGypBXzE
https://www.youtube.com/watch?v=GiQSGypBXzE
https://www.youtube.com/watch?v=g78utcLQrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=g78utcLQrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=CZhE2p46vJk
https://www.youtube.com/watch?v=CZhE2p46vJk
https://www.youtube.com/watch?v=6hGW_bT3q3E&index=3&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=6hGW_bT3q3E&index=3&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=6hGW_bT3q3E&index=3&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=zm_kFHB4OK8&index=4&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=zm_kFHB4OK8&index=4&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi
https://www.youtube.com/watch?v=zm_kFHB4OK8&index=4&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi


Starfsdagur 4. 

jan. 

 

18.vika 

11. jan. -15. jan. 

 

 

 

 

 

 Geta útskýrt helstu gróðurlendur á 

Íslandi fyrir og eftir landnám.  

 Geta útskýrt muninn á mólendi og 

votlendi og hverskonar gróðurfar og 

dýralíf er þar að finna.  

 Geta útskýrt lagskiptingu í 

stöðuvötnum.  

 Geta útskýrt vistkerfi í hafinu og 

lagskiptingu þess.  

 Geta útskýrt sjávarnytjar Íslendinga og 

hvaða fiskitegundir þeir eru helst að 

veiða.  

 Geta útskýrt kóralrif og hvaða lífríki er 

þar helst að finna.  

 

Kafli 2.4  

Stöðuvötn  

 

Kafli 2.5  

Hafið – stærsta 

vistkerfið  

 

Kafli 2.6  

Ósnortin náttúra í 

hættu  

https://www.youtube.com/watch?v=lfBpc3SqzII

&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU

6zfqi&index=5  

Vistkerfi  

https://www.youtube.com/watch?v=DKwr6TzL

03U  

Vistkerfi  

https://www.youtube.com/watch?v=xk4h52lzEu

U  

Mólendi  

https://www.youtube.com/watch?v=5_YyDOHd

tQ8  

Votlendi  

https://www.youtube.com/watch?v=8Kx2GFcb

6O8  

 

 

Maður og náttúra 

Kafli 3 

Umhverfi okkar  

 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt hvað er jarðefnaeldsneyti.  

 Geta útskýrt hvað eru endurnýjanlegir 

orkugjafar.  

 Geta útskýrt hvernig 

gróðurhúsalofttegundir eru að hafa 

áhrif á hlýnun jarðar.  

 Geta útskýrt ósonlagið og hvaða hættu 

stafar af eyðingu þess.  

 Geta útskýrt loftmengu og hvað veldur 

henni.  

 Geta útskýrt muninn á ósonlagi í 

heiðarhvolfinu og óson við jörð.  

 Geta útskýrt hvað er átt við með 

ofauðgun í höfum og vötnum og hvaða 

afleiðingar það hefur fyrir lífríkið.  

 Geta útskýrt hvað umhverfiseitur er og 

hvernig það safnast upp í lífverum.  

Kafli 3.1 

Vistkerfi mannsins  

 

Kafli 3.2  

Gróðurhúsaáhrifin 

valda hlýnun jarðar  

 

Kafli 3.3  

Ósonlagið  

 

Kafli 3.4  

Loftmengun  

 

Kafli 3.5  

Ofauðgun vatns og 

lands 

 

Kafli 3.6  

Umhvrfiseitun og 

útgangur  

 

Kafli 3.7  

Lausnir í sjónmáli  

 

Heimildamynd  
Before the flood er um gróðurhúsaáhrif. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQ

ho4Y  

Maður og náttúra, 3 kafli, 1 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=PnwHuxCC

6Y4  

Maður og náttúra, 3 kafli, 2 hluti  

https://www.youtube.com/watch?v=eHzhsmEw

2zM  

Lesa kafla 3, bls, 54-85 

  

Einstaklingsverkefni: 

Viðtöl við afa eða ömmu 

um þær veðurbreytingar 

sem hafa orðið í okkar 

bæjarfélagi frá því að 

þau voru ung.  

Einstaklingsverkefni:  

Sjálfbærni  

Paraverkefni:  

Nemendur vinna með 

jarðefnaeldsneyti og 

orkugjafa 

Paraverkefni:  

Ósonlagið og 

loftmengun 

Hópverkefni: 

Rafbók um 

gróðurhúsalofttegundir 

og loftslagsbreytingar. 

Umhverfiseitrun og 

ofauðgun í höfum og 

vötnum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfBpc3SqzII&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lfBpc3SqzII&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lfBpc3SqzII&list=PLEOdx3sN9CBmJCfhZff9W11X7mZU6zfqi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DKwr6TzL03U
https://www.youtube.com/watch?v=DKwr6TzL03U
https://www.youtube.com/watch?v=xk4h52lzEuU
https://www.youtube.com/watch?v=xk4h52lzEuU
https://www.youtube.com/watch?v=5_YyDOHdtQ8
https://www.youtube.com/watch?v=5_YyDOHdtQ8
https://www.youtube.com/watch?v=8Kx2GFcb6O8
https://www.youtube.com/watch?v=8Kx2GFcb6O8
https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZFmVRsQho4Y
https://www.youtube.com/watch?v=PnwHuxCC6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=PnwHuxCC6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=eHzhsmEw2zM
https://www.youtube.com/watch?v=eHzhsmEw2zM


 Geta útskýrt hvað felst í hugtakinu 

sjálfbærni.  

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Námsmat:  

Maður og 

náttúra   

Verkefni  Hæfniviðmið  Lykilhæfni  

Kafli 4,  lesa bls. 

87-113 

 

 

Paraverkefni: 

Nemendur skoða frumubyggingu í lauki.  

Einstaklingsverkefni: 

Nemendur þurfa að skoða augnlit 

fjölskyldunnar og búa til fjölskylduskráningu. 

(ættartré) 

Paraverkefni: 

Ríkjandi og eða víkjandi, arfhrein og 

arfblendinn gen  

Hópverkefni:  

Erfðatækni – ógn eða tækifæri? (kostir og 

gallar erfðatækninnar). 

Paraverkefni:  

Hvaða hlutverki gegna litningar, gen og 

DNA.  

Kaflapróf 

 Geta útskýrt hvað er erfðafræði.  

 Geta útskýrt hvað litningur, DNA og gen eru.  

 Geta útskýrt hvað litningapör eru og hvað þau 

eru mörg og hvað fáum við frá föður og 

móður.  

 Geta útskýrt muninn á XX og XY litningum.  

 Geta útskýrt muninn á ríkjandi og víkjandi.  

 Geta útskýrt hvað er arfhrein og arfblendinn 

gen.  

 Geta útskýrt hvernig genapróf og DNA próf 

eru notuð. 

 Geta útskýrt kosti og galla erfatækninnar.  

 

Kafli 5, lesa bls. 

117-141 

 

 

Verkefni:  

Þróun og þróunarkenningin 

Líffræðilegur fjölbreytileiki, náttúruval og 

aðlögun 

Verkefni:  

Uppruni lífs og þróun þeirra 

Verkefni : 

Uppruni mannsins og þróun hans. 

 Geta útskýrt þróunarkenningu Darwins.  

 Geta útskýrt hvað er átt við með 

líffræðilegum fjölbreytileika, náttúruval og 

aðlögun lífvera.  

 Geta útskýrt uppruna lífvera á jörðinni og 

hvernig þróun þeirra var.  

Geta útskýrt uppruna mannsins á jörðinni og hverni 

þróun hans var. 

 

Kafli 1, lesa bls. 

5-21  

 

Paraverkefni:  

Unnið með hugtökin ljóstillífun og bruni  

Hópverkefni:  

Nemendur gera verkefni um fæðukeðju og 

fæðuvef.  

 Geta útskýrt ljóstillífun.  

 Geta útskýrt bruna.  

 Geta útskýrt hringrás efna í náttúrunni.  

 Geta útskýrt fræðukeðju og fæðuvef.  

 



Kafli 2, lesa bls. 

22-53 

 

Einstaklingsverkefni:  

Lífríki í kóralrifum 

Paraverkefni  

Vistkerfið  

Hópverkefni   

Gróðurlendi á Íslandi  

Hópverkefni  

Hafið og stöðuvötn 

 Geta útskýrt vistkerfi, stofn og líffélög.  

 Geta útskýrt aðlögun dýra að vistkerfinu og 

samkeppni á milli þeirra.  

 Geta útskýrt helstu gróðurlendur á Íslandi 

fyrir og eftir landnám.  

 Geta útskýrt muninn á mólendi og votlendi og 

hverskonar gróðurfar og dýralíf er þar að 

finna.  

 Geta útskýrt lagskiptingu í stöðuvötnum.  

 Geta útskýrt vistkerfi í hafinu og lagskiptingu 

þess.  

 Geta útskýrt sjávarnytjar Íslendinga og hvaða 

fiskitegundir þeir eru helst að veiða.  

 Geta útskýrt kóralrif og hvaða lífríki er þar 

helst að finna.  

 

Kafli 3, lesa bls, 

54-85 

Einstaklingsverkefni: 

Viðtöl við afa eða ömmu um þær 

veðurbreytingar sem hafa orðið í okkar 

bæjarfélagi frá því að þau voru ung.  

Einstaklingsverkefni:  

Sjálfbærni  

Paraverkefni:  

Nemendur vinna með jarðefnaeldsneyti og 

orkugjafa 

Paraverkefni:  

Ósonlagið og loftmengun 

Hópverkefni: 

Rafbók um gróðurhúsalofttegundir og 

loftslagsbreytingar. Umhverfiseitrun og 

ofauðgun í höfum og vötnum 

 

 Geta útskýrt hvað er jarðefnaeldsneyti.  

 Geta útskýrt hvað eru endurnýjanlegir 

orkugjafar.  

 Geta útskýrt hvernig gróðurhúsalofttegundir 

eru að hafa áhrif á hlýnun jarðar.  

 Geta útskýrt ósonlagið og hvaða hættu stafar 

af eyðingu þess.  

 Geta útskýrt loftmengu og hvað veldur henni.  

 Geta útskýrt muninn á ósonlagi í 

heiðarhvolfinu og óson við jörð.  

 Geta útskýrt hvað er átt við með ofauðgun í 

höfum og vötnum og hvaða afleiðingar það 

hefur fyrir lífríkið.  

 Geta útskýrt hvað umhverfiseitur er og 

hvernig það safnast upp í lífverum.  

 Geta útskýrt hvað felst í hugtakinu sjálfbærni.  

 

  

 

 

 


