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Bekkjarnámskrá 5. bekkjar í náttúrugreinum
Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 var höfð að leiðarljósi við gerð námskrár 5. bekkjar Ölduselsskóla en Aðalnámskráin byggir á lögum um grunnskóla (nr.
91/2008).
„Íslendingar þurfa, sem hluti af samfélagi þjóða, að vera meðvitaðir um að tækni, mannlegar ákvarðanir og gjörðir hafa áhrif á sameign allra jarðarbúa, nú og
til framtíðar. Allir eiga að geta tekið virkan þátt í samfélagi, þar sem umræður og ákvarðanir hversdagsins grundvallast á upplýstum og gagnrýnum viðhorfum.
Í náttúrugreinum þarf þekkingu, leikni og hæfni til að svo geti orðið“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 167). Undir náttúrugreinar í grunnskóla heyra m.a. náttúrufræði,
eðlisvísindi, jarðvísindi, lífsvísindi og umhverfismennt.
Hæfni í náttúrugreinum felst í þekkingu og leikni, en einnig í viðhorfum til náttúru, tækni, samfélags og umhverfis. Jafnframt er nemendum gert kleift að greina
eigin stöðu og hæfni, efla eigið læsi, siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt. Nám í náttúrugreinum stuðlar að því að nemendur viti hvað þeir vita og hvað
þeir geta, og viti hvernig best er að beita vitneskju sinni, þekkingu og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það.
Áhersla er lögð á að nemendur séu vísindalæsir. Í því felst að þeir geti lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns, notað hugtök úr náttúrugreinum í daglegu lífi
og skilið náttúruleg og manngerð fyrirbæri. Auk þess geri þeir sér grein fyrir samspili manns og náttúru og valdi mannsins yf ir tækni.
Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem eiga að fléttast saman Viðmiðin eru annars vegar um verklag og hins vegar valin viðfangsefni.

Verklag
• Geta til aðgerða.
• Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar.
• Gildi og hlutverk vísinda og tækni.
• Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum.
• Efling ábyrgðar á umhverfinu.
Valin viðfangsefni
• Að búa á jörðinni.
• Lífsskilyrði manna.
• Náttúra Íslands.
• Heilbrigði umhverfisins.
• Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti (2013). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 167-169
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Verklag
Geta til aðgerða
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að nemendur skoði og meti samspil manna og lífvera í nánasta umhverfi og í víðara samhengi og læri að nota mismunandi hjálpartæki til að
rannsaka lífverur og lífsskilyrði þeirra.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum íbúa og umhverfi þeirra, • Greint þarfir fólks í nánasta
umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir, • Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varða eigið umhverfi,
• Tekið
afstöðu til málefna sem varða heimabyggð með því að vega og meta ólíka kosti.

Nýsköpun og hagnýt þekking
Áherslur og megintilgangur námsþáttar: Nemendur hanni hlut/afurð sem hefur þann tilgang að leysa þörf eða vandamál í
umhverfi sínu.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Fjallað um þekktar tækninýjungar eða vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, umhverfi og ná ttúru, • unnið
undir leiðsögn eftir verkskiptri tímaáætlun við að hanna umhverfi, hlut eða kerfi, • fjallað um hvernig ólík hæfni nýtist í störfum nútímans.

1

Gildi og hlutverk vísinda og tækni
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að nemendur þjálfist í að vinna á mismunandi námsstöðvum og hópum. Þeir læri einnig að afla sér upplýsinga í náttúruvísindum og miðla þeim
á skýran og einfaldan hátt.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri, • lesið og skrifað um hugtök í náttúruvísindum, • útskýrt áhrif tækni
og vísinda á líf fólks, • tengt þekkingu og beitingu vinnubragða í náttúrufræðinámi við lausn annarra verkefna og útskýrt hugsanleg áhrif nýjustu
tækni og vísinda á vísindalega þekkingu.

Vinnubrögð og færni
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Lögð verður áhersla á þekkingu, viðhorf og samvinnu. Nemendur lesa fjölbreyttan texta í tengslum við námsefni hverju sinni og þeir fá einnig
þjálfun í skoða og meta mismunandi heimildir m.a. rafrænt efni á Alnetinu. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, einstaklings- og hópverkefni þar
sem þeir þurfa að beita mismunandi námsaðferðum og tækni.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni, • útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gangs og farið eftir einföldum, munnlegum og
skriflegum leiðbeiningum, • aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr efni á öðru tungumáli en íslensku, • beitt vísindalegum vinnubrögðum við
öflun einfaldra upplýsinga innan náttúruvísinda og útskýrt ferlið, • kannað áreiðanleika heimilda með því að nota bækur, Netið og aðrar
upplýsingaveitur, •sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt, • hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra.
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Ábyrgð á umhverfinu
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að greina og skoða lífríki náttúrunnar í nánasta umhverfi nemenda og hugleiða umgengni og áhrif mannsins á vistkerfi.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa, • lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru
og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá hugsanlegri þróun í framtíðinni, • tekið þátt í sýnt hæfni í samvinnu er lýtur að umbótum
í heimabyggð, • gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á samspili náttúrunnar, mannsins og heilbrigði eigin líkama, • tekið þátt í að skoða,
skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Valin viðfangsefni
Að búa á jörðinni
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að nemendur átti sig á jarðsögu Íslands og veðurfari, geri athuganir í heimabyggð og verði færir um að setja fram einfaldar skýrslur um efnið.
Áhersla verður lögð á samþættingu við stærðfræði.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Framkvæmt og lýst eigin athugunum á jarðvegi, veðrun, rofi og himingeimnum, • útskýrt hvernig Ísland byggðist upp, hvernig landslag þess og
jarðvegur breyttist, • rætt um hvernig ræktanlegt land er notað og ýmsar hliðar landnotkunar og verndunar gróðurs • lýst veðri í heimabyggð og
loftslagi á Íslandi, • útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- og dægraskiptum og því að tíminn líður, •
notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar, til að lýsa heimabyggð, landinu í heild og völdum svæðum heimsins.
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Lífsskilyrði manna
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að nemendur þekki eigin líkama og starfsemi hans og geri sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis og svefns. Unnið verði með nálgun, verkefni og
námefni í samvinnu við skólahjúkrunarfræðing.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:

• lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum • útskýrt tengsl heilbrigði og þess sem borðað er, • útskýrt
lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í umhverfinu, • lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi
gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna, • gert grein fyrir muni á hreinu vatni og menguðu, hvað megi gera til að draga úr vatnsmengun,
• lýst samspili lífvera og lífvana þátta og tengt það hugmyndum manna um uppruna og þróun lífs á jörðu.

Náttúra Íslands
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að skoða skordýr í sínu náttúrulega umhverfi. Geta útskýrt helstu einkenni þeirra og kynnt fyrir öðrum.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:

• lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi, • lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl
þeirra innbyrðis og við umhverfið sitt, • lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland, • útskýrt hvernig aðlögun lífvera að umhverfinu gerir
þær hæfari til að lifa af og fjölga sér, • lýst og útskýrt hvernig orka í íslensku umhverfi getur breytt um mynd, • útskýrt hvar og af hverjum helstu
náttúruhamfarir verða, sem búast má við á Íslandi og hvernig viðbrögð við þeim eru skipulögð.
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Heilbrigði umhverfisins
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að flokka úrgang.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið:
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum, • dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs, • Geti gert grein fyrir og nefnt dæmi um
efnabreytingar og hamskipti, • lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna.

Samspil, tækni og þróunar í samfélaginu
Áherslur og megintilgangur námsþáttar:
Að nemendur átti sig á flóknu samspili manna, tækni og náttúru í nútíð og framtíð með eigin athugunum og lestri valins námsef nis.
Námsefni: Auðvitað – Á ferð og flugi, Landafræði - Náttúruöflin, ýmis verkefni frá kennurum.
Hæfniviðmið
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
Bent á algeng efni á heimilum og í samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á heilsu manna og umhverfi, • lýst áhrifum tækni á íslenskar atvinnugreinar,
• lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi, • lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra,
• gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu og hvers konar fæða er framleidd á Íslandi.
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Leiðir að hæfniviðmiðum

Viðfangsefni/Efnisval

Námsmat

Nemendur í 5. bekk fá u.þ.b. 240 mínútur á viku í
náttúrugreinum í 14 vikur af 38. Hlutfall
kennslustunda samfélags- og náttúrufræðigreina
eru 5/2. Námsgreinin er gjarnan samþætt
íslensku, samfélagsgreinum og upplýsinga- og
tæknimennt.

Helgi Grímsson. (2013). Auðvitað - Á ferð
og flugi. Námsgagnastofnun. Reykjavík.

Námsmati er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir
nemendur til að ná settu marki.

Landafræði – Náttúruöflin (2019).
Skólavefurinn. Reykjavík.
Hörður Kristinsson (2001).
Plöntuhandbókin. Mál og menning.
Reykjavík.

Kennari leggur inn einstaka námsþætti,
nemendur ræða hugtök sem koma fyrir, áhersla
er á að útvíkka skilning nemenda á
Katrín Ragnarsdóttir og Svala Ágústsdóttir
náttúruvísindum.
(2005). Könnum kortin.
Námsgagnastofnun. Reykjavík.
Nemendur vinna með fyrri þekkingu sína um það
efni sem er til umfjöllunar hverju sinni. Lögð er
áhersla á að efla hugtakaskilning til að dýpka Ýmis gögn af Alnetinu s.s. myndbönd og
glærur og annað efni frá kennara.
þekkingu og stuðla að aukinni hæfni.

Leiðsagnarmat.
Símat.
Sjálfsmat.
Kynningar nemenda á eigin verkum og vinnu.
Kannanir.
Vinnuhefti.
Einstaklings- og hópverkefni.

Með
fjölbreyttum
kennsluaðferðum
er
nemendum gefinn kostur á að tileinka sér ýmis Kennslugögn frá skólahjúkrunarfræðingi.
konar vinnuaðferðir og nærumhverfið er notað til
athugana og skoðunar.
Nemendur gera tilraunir af ýmsu tagi og
athuganir.
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