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Í kennslustundum er lögð áhersla á vinnusemi í víðu samhengi þ.e. að nemendur öðlist skilning á námsefninu í lestri, ritun og með umræðum. Vinnan er í 
takt við uppsetningu námsefnisins, þar sem kaflar eru lesnir, spurningum svarað, viðfangsefni rædd og stundum glósað. Tilraunir/athuganir framkvæmdar 
þegar við á. Lögð er sérstök áhersla á að nemendur geti leyst verkefni í samvinnu við aðra. Mikilvægt er að nemendur séu virkir í kennslustundum. 
Námsmat: 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). þar sem nemendur fá nám sitt metið í bókstöfum sem endurspeglar þá vinnu sem þeir 
hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er 
hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn.  

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: viðfangsefni Námsmat 

• gert grein fyrir einkennum, gagnsemi og 
skaðsemi baktería og veira  

• greint frá hinum ýmsu tegundum 
þörunga  

• lýst helstu einkennum frumdýra bæði 
gagnsemi og skaðsemi þeirra  

• lýst uppbyggingu, fjölgun, næringaröflun 
og gagnsemi og skaðsemi sveppa og 
fléttna   

Lífheimurinn 
 

 
Verkefni 
Kannanir 
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• lýst uppbyggingu, fjölgun, næringaröflun 
og nýtingu plantna   

• gert greinarmun á hryggleysingjum og 
hryggdýrum út frá megineinkennum 

• gert greinarmun á ýmist jafnheitum og 
misheitum hryggdýrum  

• útskýrt þróun dýra frá lífi í vatni til lífs á 
landi 

• lýst helstu einkennum svampdýra og 
holdýra   

• lýst helstu einkennum lindýra, skrápdýra 
og orma lýst helstu einkennum 
krabbadýra og liðdýra  lýst helstu 
einkennum froskdýra og skriðdýra  

• lýst helstu einkennum fiska  
• lýst helstu einkennum fugla  
• lýst helstu einkennum spendýra  

 
Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: viðfangsefni Námsmat 
• Skilið/beitt algengustu hugtökum 

efnafræðinnar.  
• Greint milli frumefna, efnasambanda og 

efnablanda.  
• Útskýrt eiginleika sem aðgreina efni, s.s. 

eðlismassa, bræðslumark og suðumark.  
• Lýst uppbyggingu frumeinda út frá 

lotukerfinu.  
• Þekkt mismunandi ham efna.  
• Greint milli efnabreytinga s.s. efnahvarfa, 

leysinga og hamskipta  

Lífheimur 
Efnisheimurinn 
 
 
 

Verkefni  
Kannanir 
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• Framkvæmt og útskýrt tilraunir og 
athuganir, skv. hinni vísindalegu aðferð.  

• Útskýrt uppbyggingu lotukerfisins. 
• Þekki efnatákn frumefna, algengar 

sameindir og skilji efnaformúlur. 
 

 


