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Lýsing:
Í áfanganum er rætt um líffræðilega fjölbreytni, lífbelti, orkuflæði í vistkerfum, efnahringrásir,
framvindu, samskipti lífvera, stofna, samfélög, stofnvöxt og stofnmælingaraðferðir. Fjallað er um
áhrif umhverfis á þróun og atferli, íslensk vistkerfi, nytjastofna og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þá er
rætt um þverfræðilegt eðli umhverfisfræðanna, um sjálfbæra þróun, vistspor, þjónustu vistkerfa,
umhverfissiðfræði og umhverfismál svo sem gróðureyðingu, gróðurhúsaáhrif, súrt regn, eyðingu
búsvæða, útdauða tegunda, mengun, mannfjöldaþróun, náttúruvernd og fleira. Umhverfismál sem
eru efst á baugi hverju sinni eru skoðuð sérstaklega. Áhersla er lögð á sjálfbærni í allri umfjöllun.

Þekking, leikni, hæfni:
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 grunnlögmálum og ferlum vistkerfa, efnahringrásum, fæðukeðjum, lífbeltum, líffræðilegum
fjölbreytileika, samskiptum lífvera og nokkrum helstu rannsóknaraðferðum vistfræðinnar
 stofnvexti, stofnvaxtarlíkönum og mannfjöldaþróun
 áhrifum mannsins á umhverfið áður fyrr og nú, bæði hérlendis og erlendis
 þverfræðilegu eðli umhverfismála, flóknu samspili lífkerfis, hagkerfis og samfélags og
hugmyndinni um sjálfbæra þróun
 fjölbreyttum leiðum einstaklingsins til vistvænni lifnaðarhátta
 tengslum umhverfis við heilbrigði og velferð
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 setja fram og túlka einfaldar myndir og línurit
 vinna sjálfstætt við framkvæmd verklegra æfinga og geta útskýrt niðurstöður í máli og skriflegum
skýrslum
 tjá skoðanir sínar og verkefni á skýran hátt og í rökréttu samhengi við námsefnið
 meta áhrif hversdagslegra athafna og ákvarðana á umhverfið
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér
til að:
 beita skipulegum aðferðum og skráningu við úrlausnir verkefna og tilrauna/verklegra æfinga
 sýna sjálfstæði við að miðla upplýsingum um vistfræði og umhverfismál skriflega og munnlega
 leggja mat á og hagnýta upplýsingar sem tengjast umhverfisáhrifum mannkyns og sjálfbærri
þróun í samfélaginu á gagnrýninn hátt átta sig á mikilvægi þess að hugsa hnattrænt og bregðast
við á heimaslóðum.

Námsmat:
Próf 1 15%
Próf 2 15%
Próf 3 10%
Nemendakynningar 10%
Verkefni (c.a. 8 verkefni) 40%
Vettvangsferð/verklegt 10%

Námsgögn:
Vistfræði og umhverfismál, eftir Margréti Auðunsdóttur
Fjölmiðlar (netmiðlar, sjónvarp, útvarp og þeir miðlar sem flytja fréttir um vistfræði nútímans)
Fjölritað efni/greinar frá kennara.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Mikilvægt að hafa alltaf meðferðis kennslubók og vinnubók í tíma, mæta vel og vera virk í
umræðum í tímum sem og vinna vel í verkefnabókinni.
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s- 5.
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12.-16.
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19.-23.
apríl
26.-30.
apríl

Námsþættir

Námsmatsþættir

Kynning á áfanga
1. kafli: Lífhvolf og efnahringrásir vistkerfa
2. kafli: Tengsl lífvera í vistkerfum, frumframleiðendur,
neytendur og sundrendur
2. kafli: Tengsl lífvera í vistkerfum, fæðukeðjur, -píramídar, þrep og lífrænir og ólífrænir umhverfisþættir
3. kafli: Stofnar; umhverfisviðnám, samband bráðar og rándýrs,
félagsskipan.

Verkefni 1
Verkefni 2
Verkefni 3

3. kafli: Stofnstærðarmælingar, útbreiðsla, tegundafjölbreytni

Skóhlífadagar
Próf 1 kaflar 1
2 og 3 (15%)

3. kafli: Stofnar, náttúruval, þróun og atferli

Varða I

4. kafli: Lífbelti og sjálfbær þróun

Vorhlé
Verkefni 4

4. kafli: Sjálfspor og líffræðileg fjölbreytni
5. kafli: Mengun og loftslagsbreytingar
5. kafli: Ósonlagið og gróðurhúsaáhrif
6. kafli: Vistkerfi vatna og hafs

Verkefni 5
Próf 2 kaflar 4
og 5 (15%)
Verkefni 6
Varða II

Páskaleyfi
7. kafli: Vistkerfi vot- og þurrlendis
7. kafli: Vistkerfi vot- og þurrlendis
8. kafli: Náttúruvernd og sjálfbærni

Verkefni 7
Verklegt/vett
vangsferð
(10%)
Próf 3 -kaflar
6 og 7 (10%)

8. kafli: Náttúruvernd og sjálfbærni

Verkefni 8

18

3.-7.
maí

Nemendakynningar

Nemendakynningar
(10%)

19

10.-14.
maí

Nemendakynningar

Kennslu lýkur

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

