
 
 
 

 

Náttúrufræði/samfélagsfræði  16. nóvember-17. febrúar 2021 
 
Unnið með sögurammann Reikistjörnurnar 
Aðferð: Söguaðferðin 
Mikil samþætting er í verkefninu milli námsgreina eins og upplýsingatækni, samfélagsfræði og íslensku.  
Námbækur og annað ítarefni: Auðvitað - Jörð í alheimi, Geimurinn, fræðibækur og netsíður sem tengjast efninu, myndbönd og gögn frá kennurum.  
 
Kennsluhættir og námsmat 
Lögð áhersla á þjálfun í fjölbreyttum vinnubrögðum, samvinnu, sköpunargleði, framsögn, ritun á fjölbreyttum texta og margt fleira. 
Námsmatið verður  fjölbreytt þannig að það gefi heilstæða mynd af hæfni nemandans. Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti 
reglulega fyrir sér námi sínu með kennaranum. Mikilvægt er að nemandinn viti til hvers er ætlast og séu virkir í sínu námsmati. 
 
 
Helstu markmið eru að nemendur: Geri sér grein fyrir mikilvægi lofthjúpsins. Geti leitað í margs konar heimildum og skráð upplýsingar. Lögð er áhersla á 
þjálfun í fjölbreyttum vinnubrögðum, samvinnu, sköpunargleði, draga ályktanir, rökstyðja, leikræn tjáning, framsögn, ritun og margt fleira. 
Hlustað á bókina Blái hnötturinn eftir Andra Snæ Magnason. Vinnubók útbúin með ýmsum upplýsingum sem tengjast verkefninu. 
 
 

Tími 
16. nóv.-17. 
feb.  

Hæfniviðmið 
 

Námsþættir og leiðir Matsviðmið og námsmat 

1. áfangi 
 

Að nemendur geti 
- áttað sig á reikistjörnum sólkerfisins og 

helstu einkenni þeirra 
-  nefnt reikistjörnur í sólkerfi okkar 
- Kynnt niðurstöður sínar fyrir öðrum 
- Unnið heimildaritgerð, beitt 

viðurkenndri uppsetningu og skráningu 
heimilda  

 
 
  

 
Upplýsingaöflun  
Útdrættir um reikistjörnurnar 
Veggmynd af himingeimnum og líkön af 
reikistjörnunum  

 
Glærusýning/stuttmynd um reikistjörnur 
Kynning  
 
 
Heimildaritgerð 

2. áfangi Að nemendur geti  Íbúar reikistjarnanna búnar til út frá 
aðstæðum á hverri reikistjörnu fyrir sig.  

Hópavinna  
 



Við vinnu þessarar námsáætlunar hefur verið tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 
Ásdís Rós Clark, Elísabet Sveinsdóttir, Ragnheiður Gísladóttir 
 
 
 
 

- áttað sig á skilyrðum fyrir lífi. 
- Viti hvað þarf til að líf geti kviknað og 

þróast 
- kynnt sér hugmyndir um líf á öðrum  

reikistjörnum 
- Unnið í hóp við hönnun umhverfis, hluti 

og kerfi 

Samskiptakerfi íbúa reikistjarnanna.  

3. áfangi Að nemendur þekki 
- stjörnumerki og ýmsar hugmyndir 

varðandi þau. 
 

Spáð í stjörnumerki   

4. áfangi Að nemendur geti 
- metið og brugðist við ólíkum skoðunum 

og upplýsingum á fordæmalausan  
hátt  

- gert sér grein fyrri  sérkenni jarðarinnar. 
 

Alheimsráðstefna á jörðinni. 
Öllum „íbúum“ reikistjarnanna er boðið á 
ráðstefnu til jarðarinnar.  
 

Vinnubók  
 

5. áfangi Að nemendur geti  
- gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og 

líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri  
- sýnt samferðafólki sínu tillitssemi , 

umhyggju og kurteisi 
 

Undirbúið foreldrakvöld.  Próf  
 


