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Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 var höfð að leiðarljósi við gerð námskrár 3. 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“ (bls. 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 yfir tækni. 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem eiga að fléttast saman Viðmiðin eru annars vegar um verklag og hins vegar valin viðfangsefni.  

Hæfniviðmið um verklag skiptast í:  

• Geta til aðgerða.  
• Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar.  
• Gildi og hlutverk vísinda og tækni.  
• Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum.  
• Efling ábyrgðar á umhverfinu.  

Hæfniviðmið um viðfangsefni skiptast í:  

• Að búa á jörðinni.  
• Lífsskilyrði manna.  
• Náttúra Íslands.  
• Heilbrigði umhverfisins.  
• Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu. 
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Geta til aðgerða 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

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

 

 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-í máli og myndum miðla hugmyndum sem tengjast náttúruvísinum. 

-gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana. 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni. 

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

-hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

-tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og kynningu á niðurstöðum. 

-notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga. 

-aflað sér upplýsinga er varða náttúruna. 

-útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð. 

-rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir samspili náttúru og manns. 

-tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru. 

-nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum. 

 

Vinnubrögð og færni 

Ábyrgð á umhverfinu 


