
 

 Íslenska við lok 3. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

● beitt skýrum og áheyrilegum framburði, 

● hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið 
efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

● Átt góð samskipti og áhorf. 

● Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 
ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað 
hefur verið á eða lesið.  

● hlusta á upplestur og lesa 
eigin texta, 

● samræðuaðferð, 

● spurnaraðferð, 

● byrjendalæsi, 

● margmiðlunarefni, 

● sýning fyrir foreldra, 

● leikir, einstaklings-, para - og 
hópavinna. 

● les og fer eftir 
leiðbeiningum, 

● hlustar á eða les texta og 
endursegir í réttri tímaröð, 

● notar ólíkar áherslur og 
blæbrigði við flutning texta, 

● hlustar á aðra og segir frá, 

● notar góðan framburð, les 
hátt og skýrt, 

● horfir og hlustar á flytjanda, 
hugsar um það sem lesið er 
og segir frá. 

Lestur og 
bókmenntir 

● nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið 
í merkingu orðs út frá samhengi, 

● valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið 
sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 
lestrargetu, sér til ánægju og skilnings, 

● beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, 
umhverfi og boðskap, 

● lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, s.s. 
einföldum skýringarmyndum, kortum og 
myndritum, 

● tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess,, 

● lesið ævintýri, sögur og ljóð ætlað börnum, 

● beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og skýr, 

● byrjendalæsi, 

● margmiðlunarefni, 

● gagnvirkur lestur, 

● þátttökulestur, 

● leikræn tjáning, 

● heimalestur, 

● leitarlestur, 

● upplestur, 

● einstaklings-, para- og 
hópavinna, 

● leikræn tjáning, 

● námsspil. 

● fer á bókasafnið og velur sér 
lesefni eftir getu og áhuga 
og kann að fá lánaða bók, 

● lýsir umhverfi og tíma í eigin 
sögugerð,  

● les bækur við hæfi sér til 
yndisauka í skóla og heima, 

● les léttan texta, svarar 
spurningum og  skilur 
innihaldið, 

● talar um og les úr efni sem 
sést á myndum og kortum, 

● les úr algengum myndritum, 



● valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 
ánægju, 

● beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði 
ss. rími, kvæði, vísu og ljóðlínu. 
 

● þekkir og getur notað 
leiðbeiningar t.d. 
myndskreytt sögur, 

● þekkir ljóð og þulur, 

● þekkir rím í ljóðum og áttar 
sig á og skilur hrynjanda 
rímsins og notar 
myndlíkingu, 

● þekkir hugtökin 
sögupersóna, söguþráður og 
boðskapur, 

● þekkir algeng ævintýri og 
þjóðsögur og áttar sig á 
einkennum þeirra og 
uppbyggingu, 

● veit hvað atburðarás er og 
getur rakið hana í eigin 
sögugerð og frásögnum, 

● veit hvað persónulýsing er 
og getur notað hana í eigin 
sögugerð, 

● les að lágmarki 55 orð á 
mínútu að vori, 

● les heima 5 sinnum í viku 
eða oftar. 

 
Ritun 

● nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, s.s. upphafi, meginmáli og niðurlagi, 

● skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu, 

● Samið texta frá eigin brjósti s.s. sögu, frásögn, 
ljóð eða skilaboð, 

● byrjendalæsi, 

● einstaklings-, para-  og 
hópavinna, 

● sögu og ljóðagerð, 

● heima- og skólaskrift, 

● ritunarrammar, 

● skrifar stuttan texta eða 
frásögn og notar 
fjölbreyttan orðaforða, 

● nýtir sér fyrirmyndir í 
sögugerð, 

● skrifar texta á tölvu og getur 
stækkað og breytt leturgerð 



● Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með 
upplestri eða lestri nemenda,  

● beitt einföldum stafsetningarreglum og notað 
tiltæk hjálpargögn við hæfi, 

● dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega,  
 

● vinna með heimildir og 
upplýsingar, 

● skriflegar æfingar, 

● nýta margmiðlun. 

og lit og finnur myndir sem 
passa við textann, 

● notar byrjun þar sem 
kynntar eru persónur, tími 
og umhverfi,  

● horfir til áhorfenda þegar 
lesið er, 

● notar endir, þar sem sagt er 
frá hvað verður um 
persónur og niðurstaða 
kemst í söguna, 

● notar miðju, þar sem a.m.k. 
2-3 atburðir gerast í 
sögunni, 

● semur ljóð og vísur, 

● þekkir og notar einfaldar 
málfræðireglur og stafsetur 
algeng orð rétt, 

● les sögur sínar eða annan 
texta fyrir framan hóp, 

● dregur rétt til stafs og 
skrifar þannig að aðrir geti 
lesið það. 

Málfræði ● raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir 
notagildi þess við leit og skipulag, 

● gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki 
nafnorða, lýsingarorða og sagnorða, 

● leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, s.s. 
margræðni orða og fundið kyn og tölu. 

● Búið til málsgreinar og ráðið við að greina 
málsgreinar í eigin texta, 

● byrjendalæsi, 

● einstaklings-, para- og hópavinna, 

● námsleikir og spil, 

● verklegar æfingar, 

● skriflegar æfingar, 

● nýta margmiðlun. 

● þekkir einkenni sérnafna, 
skrifar þau með stórum staf 
og getur fundið þau í texta,  

● þekkir einkenni nafnorða og 
til hvers þau eru notuð og 
getur fundið þau í texta, 

● notar stafrófið til að leita í 
orðabókum og á bókasafni, 



● greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og 
beint á þau í eigin texta. 

● beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og 
ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir 
þroska, 

● leikið sér með orð og merkingu s.s. með því að 
ríma og fara í orðaleiki, 

● þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo 
sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 
málsgrein. 

● þekkir einkenni lýsingarorða 
og til hvers þau eru notuð 
og getur fundið þau í texta, 

● þekkir einkenni sagnorða og 
til hvers þau eru notuð og 
getur fundið þau í texta, 

● þekkir andheiti og samheiti 
og getur nefnt dæmi um 
þau, 

● þekkir algeng orðatiltæki, 
málshætti og orðtök, 

● þekkir kyn nafnorða og 
getur flokkað þau eftir því, 

● þekkir sérhljóð og 
samhljóða og muninn á 
þeim, 

● þekkir tölu nafnorða og 
getur fundið eintölu og 
fleirtölu þeirra, 

● rímar með fjölbreyttum 
orðum og myndum, 

● færir rök fyrir máli sínu og á 
uppbyggjandi samtöl við 
bekkjarfélaga og starfsfólk. 

 

 

 

 

 



Stærðfræði við lok 3. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Hugmyndir að matsviðmiðum 

Nemandi: 

Að geta spurt og 
svarað með 
stærðfræði 

● sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld 
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og 
myndrit sem tengjast umhverfi hans og 
daglegu lífi, 

● leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri 
til að beita innsæi, notað áþreifanlega 
hluti og eigin skýringarmyndir. 

● unnið með stærðfræðiþrautir og 
leiki, 

● rökræður, 

● teikna skýringarmyndir, 

● vinna með tíðnitöflur og útfæra á 
myndrænan hátt. 

● leysir þrautir og orðadæmi 
með því að nota kubba, 
vasareikni og eigin 
skýringarmyndir, 

● setur fram, skilur og túlkar 
talnalínur, 

● setur fram, skilur og túlkar 
einfaldar teikningar og aðrar 
skýringarmyndir, 

● setur fram, skilur og túlkar 
myndrit s.s. súlurit, línurit og 
stöplarit. 

Að kunna að 
fara með 
tungumál og 
verkfæri 
stærðfræðinnar 

● notað myndmál, frásögn og texta 
jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar og 
unnið með innbyrðis tengsl þeirra, 

● notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikni og tölvur, til rannsókna á 
stærðfræðilegum viðfangsefnum, 

● túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
þ.m.t. tölur og aðgerðarmerki og tengt 
þau við daglegt mál, 

● tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg 
verkefni. 

● búa til dæmi út frá myndum með 
tölum og texta, 

● nota ýmis hjálpargögn/verkfæri, 

● þjálfist í að nota hugtök 
stærðfræðinnar. 

● vinnur með og ræðir við 
félaga um niðurstöður og 
úrvinnslu á þrautum og 
orðadæmum, 

● kann að búa til dæmi út frá 
myndum, 

● kann að nota vasareikni. 

Vinnubrögð og 
beiting 
stærðfræðinnar 

● tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 
lausnaleiðir, með því m.a. að nota 
hlutbundin gögn og teikningar, 

● undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin 
vinnu með stærðfræði, 

● búa til dæmi út frá myndum, 

● kynna eigin leiðir að lausnum, 

● vinna á hlutbundinn hátt með 
tölur og tengja við 
raunveruleikann, 

● sýnir útreikninga sína á 
hlutbundinn hátt t.d. með 
uppsettu dæmi, teikningu., 

● útskýrir úrlausnir dæma fyrir 
félaga, 



● notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu 
lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi 
peninga, 

● kannað og rannsakað með því að setja 
fram tilgátur og gera tilraunir með 
áþreifanlegum gögnum, 

● lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, 
þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 

● að tákna tölur á mismunandi 
vegu, m.a. með kubbum og 
peningum, 

● útikennsla. 

● kann að nota talnagrind, 

● kann að setja upp dæmi, 

● túlkar og notar 
stærðfræðitákn s.s. 
plús/samlagningu (+), 
mínus/frádrátt (-), jafnt 
og/samasem (=), margföldun 
(x) og deilingu (:), 

● þekkir peninga, getur talið þá 
og vinnur með þá í leik og 
starfi. 

Tölur og 
reikningur 

● tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem 
byggja á eigin skilningi við að reikna 
samlagningar-,  frádráttar-, margfölduna-
og deilingardæmi, 

● leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 
daglegu lífi og umhverfi, með 
hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum 
og skriflegum útreikningum, 

● notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og 
borið saman, 

● notað tugkerfisrithátt, 

● reiknað með náttúrulegum tölum á 
hlutbundinn og óhlutbundinn hátt,  

● gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 
brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 

● vinna með tölur upp í 1000, 

● vinna á fjölbreyttan með 
samlagningu, frádrátt,  
margföldun og deilingu, 

● nota smáforrit og vefslóðir, 

● stærðfræðisögur/orðadæmi. 
 

● skiptir tölum í tugasæti, 

● skráir tölur inn í 
hundraðtöfluna, 

● reiknar tvöfalt meira og 
helmingi minna, 

● skrifar tölur í rétta talnaröð og 
eftir stærð þeirra, 

● þekkir einkenni sléttra talna 
og oddatalna. 

Algebra • fundið lausnir á jöfnum með óformlegum 
aðferðum og rökstutt lausnir sínar, t.d. 
með því að nota áþreifanlega hluti, 

• kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 
talnamynstrum og öðrum mynstrum á 
fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um 

● vinna með einföld talnamynstur, 

● útskýra hvernig ákveðið mynstur 
er búið til, 

● óþekkt stærð fundin. 

● vinnur með 
talnamynstur/talnarunur og 
útskýrir lausnir sínar, 

● reiknar og finnur óþekkta 
þáttinn (45+_=70). 



framhald mynsturs með því að nota líkön 
og hluti. 

Rúmfræði og 
mælingar 

● áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. 
lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig 
með óstöðluðum og stöðluðum 
mælitækjum og notað viðeigandi 
mælikvarða, 

● speglað og hliðrað flatarmyndum við 
rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn, 

● gert óformlegar rannsóknir á tví- og 
þrívíðum formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og hlutum í 
umhverfi sínu. 

● vinna með tví- og þrívíð form á  
hlutbundinn hátt, 

● spegla og hliðra einföldum 
myndum, 

● hanna rúmfræðileg mynstur, 

● vinna með flatarmál, ummál, 
horn og tímann. 

• kann að lesa á klukku (bæði á 
hefðbundna og stafræna), 

• reiknar stærð flatar með því 
að telja reiti, 

• kann að mæla með reglustiku, 
• kann að skrá og finna reiti í 

rúðuneti eftir fyrirmælum, 
• þekkir og kann að nota m og 

cm, 
• kann að spegla myndir og 

finna spegilás, 
• þekkir gleið, hvöss og rétt 

horn og muninn á þeim, 
• þekkir hring, ferning, 

ferhyrning, þríhyrning (einnig 
rétthyrndan), samsíðunga og 
rétthyrninga, 

• þekkir píramída, sívalning, 
kúlu, ferstrending og tening,  

• þekkir samsíða línur, 
• leggur saman með því geyma 

eða nota hugarreikning, 
• kann að margfalda með því að 

nota endurtekna samlagningu 
og margföldunartöflur,  

• kann að deila með því að 
skipta jafnt á milli og nota 
margföldun,  

• kann að námunda að næsta 
tug og hundraði, 



• kann að teikna samhverfu 
mynda, 

• þekkir hugtakið rúmmál og 
getur talið hvað margir kubbar 
komast í kassa og hve marga 
kubba vantar til að fylla í 
kassa, 

• veit að það eru 24 
klukkustundir í heilum 
sólarhringi og skráir tvær 
tímasetningar eftir því. 

Tölfræði og 
líkindi 

• tekið þátt í umræðum um tilviljanir og 
líkur s.s. hvað er líklegt að muni gerast og 
hvað er tilviljunum háð, 

• talið, flokkað og skráð, lesið úr 
niðurstöðum sínum og sett upp einföld 
myndrit. 

● safna og flokka gögn, 

● vinna með myndrit. 
 

• getur rætt um tilviljanir og 
líkur, 

• safnar og flokkar gögn með 
talningarstrikum, setur upp 
einföld myndrit og les úr 
þeim, 

• þekkir og notar einföld 
almenn brot, 

• leysir viðfangsefni með 
hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum 
útreikningum, 

• telur upp í 1000 og skrifar 
tölustafina, 

• kann frádrátt og samlagningu 
með tveggja og þriggja stafa 
tölum, 

• kann frádrátt með því að taka 
til láns eða nota 
hugarreikning. 

 



Samfélagsgreinar við lok 3. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Hugmyndir að matsviðmiðum 

Nemandi: 

Reynsluheimur 
Umhverfi, samfélag, 
saga, menning: 
Hæfni nemanda til 
að skilja 
veruleikann. 

● gert sér grein fyrir nokkrum 
einkennum þess að náttúrufar 
breytist vegna ytri áhrifa, 

● borið kennsl á gildi, svo sem virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju 
og sáttfýsi, 

● gert sér grein fyrir gildi náttúru og 
umhverfis og mikilvægi góðrar 
umgengni 

● umræðu- og spurnaraðferðir, 

● einstaklings-, para- og 
hópvinna, 

● hlutverkaleikir, námsleikir og 
leikræn tjáning, 

● upplýsingaöflun í gegnum 
rafræna miðla og uppflettirit. 

● áttar sig á og lýsir breytilegu 
náttúrufari Íslands, 

● bendir á og ræðir um breytingar 
á umhverfinu af mannavöldum, 

● notar og þekkir hugtökin 
sjálfsvirðing, umhyggja og 
sáttfýsi, 

● ber virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi og gengur vel um þau, 

Hugarheimur 
Sjálfsmynd: Hæfni 
nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og 
öðrum. 

● gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu, hvíld, hreyfingu og 
hreinlæti, 

● gert sér grein fyrir hvar styrkur hans 
liggur, 

● gert sér grein fyrir að í 
umhverfinu eru margvísleg áreiti, 
jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á 
líf hans, 

● sett sig í spor annarra jafnaldra, 

● skoðanaskipti og rökræða, 

● sjálfsskoðun, 

● þjálfa gagnrýna hugsun, 

● klípusögur og verkefni sem 
reyna á siðferðileg gildi, 

● skoða staðalmyndir í 
fjölmiðlum og netheimum. 

● gerir sér grein fyrir þörf sinni fyrir 
næringu, hvíld, hreyfingu og 
hreinlæti, 

● þekkir styrkleika sína, 

● greinir jákvæð og neikvæð áreiti í 
umhverfi sínu, 

● setur sig í spor annarra jafnaldra, 

Félagsheimur 
Samskipti: Hæfni 
nemanda til að 
mynda og þróa 
tengsl sín við aðra. 

● áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum 
samskiptum, 

● tekið þátt í samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi, 

● hlustað á og greint að, ólíkar 
skoðanir, 

● sýnt tillitssemi og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra, 

● áttað sig á ýmiss konar afleiðingum 
athafna sinna, 

● umræður um jafnrétti, 
samskipti og skoðanir fólks, 

● klípusögur,  

● verkefni sem reyna á 
siðferðileg gildi. 

● áttar sig á gildi jafnréttis í 
samskiptum, 

● tekur þátt í hópastarfi og 
umræðum og sýnir tillitssemi og 
virðingu, 

● hlustar á aðra og virðir ólíkar 
skoðanir,  

● þekkir og getur rætt um 
Barnasáttmála sameinuðu 
þjóðanna, 



● rætt um valin samfélagsleg og 
siðferðileg málefni, 

● sýnt að hann virðir reglur í 
samskiptum fólks, skráðar og 
óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar 
reglur. 

● þekkir og fylgir reglum í 
samskiptum við fólk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náttúrugreinar við lok 3. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Hugmyndir að matsviðmiðum 

Nemandi: 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til 
aðgerða 

● sýnt virkni og látið sig varða nánasta 
umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því. 

 

● athuganir 

● útikennsla 

● skráning 

● umræður 

● margmiðlunarefni 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

● sýnir og ber virðingu fyrir 
lífverum og umhverfi þeirra, 

Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 

● komið auga á þarfir og vandamál í 
umhverfi sínu. 

• útikennsla, 
• umræður, 
• umhverfisskoðun (inni og úti). 

• greinir þarfir og vandamál í 
umhverfi sínu og leitar lausna, 

Gildi og 
hlutverk vísinda 
og tækni 

● notað einföld hugtök úr náttúruvísindum 
í textaskrifum, 
 

• margmiðlunarefni,  
• samþætting við aðrar 

námsgreinar 

• beitir einföldum hugtökum úr 
náttúruvísindum í texta, orði 
og ritun, 
 

Vinnubrögð og 
færni 

● tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum 
verkefnum og kynningu á niðurstöðum, 

● aflað sér upplýsinga er varða náttúruna, 

● notað ólíkar heimildir við öflun 
upplýsinga, 

● skráð atburði og athuganir s.s. með 
ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og 
sagt frá þeim. 

● útikennsla, 

● umræður, 

● umhverfisskoðun (inni og úti), 

● einstaklings-, para- og hópavinna, 

● leiðarbók, 

● margmiðlunarefni,  

● heimildaöflun, 

● samþætting við aðrar 
námsgreinar 

● vinnur verkefni og skráir 
niðurstöður með 
ljósmyndum, teikningum, 
eigin orðum eða segir frá 
þeim, 

●  notar ólíkar heimildir við 
öflun upplýsinga um 
náttúruna 

Ábyrgð á 
umhverfinu 

● skoðað og skráð dæmi um áhrif af 
gjörðum mannsins á náttúru og 
manngert umhverfi í heimabyggð. 

• útikennsla, 
• vettvangsferðir, 
• umræður, 
• umhverfisskoðun (inni og úti), 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 

• skoðar og gerir sér grein fyrir 
áhrifum mannsins á umhverfi 
sitt. 



• margmiðlunarefni, 
• samþætting við aðrar 

námsgreinar 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á 
jörðinni 

• Tekið þátt í og sagt frá einföldum 
athugunum á jarðvegi, veðrun og rofi. 

● athuganir 

● skráning 

● umræður 

● margmiðlunarefni 

● útikennsla 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

• þekkir mismunandi tegundir 
af jarðvegi og hvernig 
mismunandi veðurfar hefur 
áhrif á jarðveg. 

Lífsskilyrði 
manna 
 

● útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, 

hollrar fæðu og svefns, 

● Umræður 

● margmiðlunarefni 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

● þekkir og getur útskýrt 

mikilvægi hreyfingar, 

hreinlætis, hollrar fæðu og 

svefns. 

 

Nátt
úra 
Íslan
ds 

 

   

 

• Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til 
frumframleiðenda. 

• Útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með 
dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við 
umhverfi, 

• sagt frá náttúruhamförum sem búast má 
við á Íslandi og hvar þær verða, 

● athuganir 

● skráning 

● umræður 

● margmiðlunarefni 

● útikennsla 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

• þekkir fæðukeðjur og hvaðan 
fæðan kemur,  

• áttar sig á einkennum lifandi 
vera og lífskilyrðum þeirra, 

• gerir greinarmun á   
náttúruhamförum á Íslandi, 

Heilbrigði 
umhverfisins 

• Fjallað um samspil manns og náttúru. ● Umræður 

● margmiðlunarefni 

● athuganir 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

• áttar sig á tengslum manns og 
náttúru. 

Samspil vísinda, 
tækni og 
þróunar í 
samfélaginu 

Gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr 
öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við 
geymsluaðferðir. 

● athuganir 

● skráning 

● umræður 

● margmiðlunarefni 

● einstaklings-, para- og hópavinna 

● þekkir fæðuhringinn og 
mismunandi geymsluaðferðir 
matvæla, 

● gerir greinarmun á hollu og 
óhollu fæði. 



 


