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Markmið- hvað ætlum við að læra? 

Nemendur læra að gera athuganir og tilraunir þar sem þeir útskýra ferlið á skýrsluformi. Þá 

fræðast þeir um einkenni andrúmsloftsins og eiga að öðlast skilning á mikilvægi heilnæms 

andrúmslofts. Þá læra nemendur um einkenni frumeinda, sameinda, massa, hreyfiorku og 

rúmmáls ásamt því að þeir öðlist skilning á hugtökunum leysni, varmi, hamskipti og hitastig. 

Út frá því eiga nemendur að átta sig á muninum á frumefni og efnasambandi.  

 

Nemendur læra um heimabyggð og eiga að gera sér grein fyrir hvernig frost, jöklar, vindar 

og fl. hafa mótað líf hér á landi. Þá er farið í helstu orkugjafa Íslands og hvaða þýðingu 

eldvirkni og jarðhræringar hafa fyrir líf hér á landi.  

 

Nemendur læra um og eiga að þekkja líffærakerfi mannsins, gerð og starfsemi. Þá læra þeir 

um mikilvægi ábyrgra og heilsusamlegra lifnaðarhátta fyrir góðri heilsu.   

Nemendur læra um lífríki hafsins. 

Hæfniviðmið 

 

 

 

 

Eðlis- og efnavísindi 

• Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum 

• Lýst hvernig orka í íslensku umhverfi getur breytt um mynd og lýst því hvernig 

rafmagn verður til 

• Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt, hlustað á, 

metið og rætt hugmyndir annarra. 

• Gert grein fyrir og nefnt dæmi um efnabreytingar og hamskipti 

• Beitt vísindalegum vinnubrögðum og framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti 

og inni  

• Bent á algeng efni á heimilum og í samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á heilsu 

manna og umhverfi 



Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 

 

• Auðvitað Heimilið 

• Fræðslumyndir 

 

Kennsla í heimastofu: 

• Innlögn frá kennara 

• Umræður 

• Hópverkefni 

• Einstaklingsverkefni 

• Mælingar og skráning á athugunum 

Vettvangsferðir 

Tilraunir heima 

 

• Hópavinna og hópverkefni (t.d. veggmynd) sem svo er kynnt. 

• Tilraunir 

• Skýrslur 

• Lestur og skilgreining orða 

• Vinnubók 

• Einstaklingsverkefni 

• Virkni í tímum 

• Munnlegt próf 


