
 

Námskrá í náttúrufræði 1.-10. bekkur 
Samvinnuverkefni skólaþjónustu Árnesþings og grunnskóla á svæði 

skólaþjónustunnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unnið á vormisseri 2016  

Halla S. Bjarnadóttir, Flúðaskóla, Garðar Geirfinnsson, Grunnskólanum í Þorlákshöfn, Unnur 

Bjarkadóttir, Flóaskóla, Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir, Flóaskóla, Dóra Matthíasdóttir, 

Bláskógaskóla Laugarvatni, Ragna Björnsdóttir, Kerhólsskóla og Hallur Hróarsson, 

Grunnskólanum í Hveragerði. 

 



2 

 

Formáli 

Á fundi skólastjóra og skólaþjónustu Árnesþings í desember 2014 kom fram sú hugmynd að 

mynda starfshópa kennara til þess að móta námskrá fyrir hverja námsgrein. Í starfshópnum  

koma saman sterkir faggreinakennarar úr hverjum skóla og setja saman námskrá byggða á 

Aðalnámskrá grunnskóla og námskrá skólanna sjálfra. Skólarnir getu nýtt vinnuna beint inn í 

sína námskrá með þeim breytingum sem hentar á hverjum stað. Námskráin verður aðgengileg 

í gegnum Mentor fyrir alla skólana. 

Í vinnuhópnum um náttúrufræði  störfuðu sjö kennarar úr þeim átta skólum sem standa saman 

að verkefninu. Hópurinn hittist þrisvar sinnum á vinnufundum. Einn heilan dag og tvo 

dagparta. Auk þess var hópurinn í tölvusamskiptum og vann ákveðna vinnu á milli funda. 

Hópurinn vann afar vel saman, af fagmennsku og áhuga. Þeim kennurum sem tóku þátt í 

vinnunni er hér með þökkuð góð vinna.   

Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi 
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1. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 

fólks. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfssemi mannslíkamans. 

 Útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns. 

 Útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

 Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Fjallað um samspil manns og náttúru. 

 Flokkað úrgang. 

2. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Að lýsa landnotkun í heimabyggð. 

 Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verð til og þekkir einkastaði líkamans. 

 Rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfinu. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 
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 Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Fjallað um samspil manns og náttúru. 

 Flokkað úrgang. 

 Rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Flokkað gerviefni og náttúruleg efni eftir tilurð þeirra.  

 Gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og 

mikilvægi geymsluaðferða. 

3. bekkur 
Að búa á jörðinni 

Nemendur geti: 

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

 Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Rætt fjölbreytni í í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfinu. 

 Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, ljósi og hitastigi og áhrifum 

sólarljóss á umhverfi, hitastig og líkamann og tengt hitastig við daglegt líf. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi.  

 Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðenda. 

 Sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Fjallað um samspil manns og náttúru. 

 Flokkað úrgang. 
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 Sett í samhengi mismunandi ástand efna og eiginleika þeirra. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks aðveldara eða erfiðara, á heimilum og í 

ólíkum atvinnugreinum. 

 Sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum segla. 

4. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfiborði jarðar til að lýsa heimabyggð. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi.  

 Lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, ljósi og hitastigi og 

áhrifum sólarljóss á umhverfi, hitastig og líkamann og tengt hitastig við 

daglegt líf. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

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

við umhverfi. 

 Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu.  

 Útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðenda. 

 Greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi.  

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Fjallað um samspil manns og náttúru. 

 Flokkað úrgang.  

 Gert grein fyrir þjónustu, sem náttúrulegir ferlar veita. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 
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 Lýst eiginleikum hljóðs, ljóss og ýmsum fyrirbærum með tilliti til hljóðs og lita. 

Hugtakalisti 1. -4. bekkur - athugið að listinn er ekki tæmandi 
 

Að búa á 

jörðinni 

Lífsskilyrði 

manna 

Náttúra Íslands Heilbrigði 

umhverfisins 

Samspil 

vísinda, 

tækni og 

þróunar í 

samfélaginu 
Árstíðir 

Hitabreytingar 

Sjálfbærni 

Auðlindir 

Veður 

Setlög 

Veðrun  

Rof  

 

Líffærakerfi 

Vatn, H2O 

Celcíus 

Forstmark 

Líkamshiti 

Smit 

Varnir 

Eitrun 

Skynjun 

Búsvæði 

Atferli 

Frumframleiðendur 

Neytendur 

Orkugjafar (Ísland) 

 

Vistkerfi 

Fæðukeðja 

Kraftur 

Hreyfing 

Viðnám 

Orka 

Hamur efna 

Hringrásir í 

náttúrunni 

Umhverfisvernd 

Auðlindir 

Hitun 

Kæling  

Næringafræði 

Vísindamenn 

Rafmagna 

Þyngdarkraftur 

Hljóð  

Ljós  

Bylgjur 
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5. bekkur 
Að búa á jörðinni 

Nemendur geti: 

 Rætt um hvernig ræktanlegt land er notað. Rætt ýmsar hliðar landnotkunar og verndun 

gróðurs. 

 Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi.  

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir muni á hreinu vatni og menguðu, hvað megi gera til að draga úr 

vatnsmengun. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Lýst reynslu sinni, athugun  og upplifun af lífverum í nátturulegu umhverfi. 

 Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrgðis og 

við umhverfi sitt. 

 Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland.  

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum.  

 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs. 

 Útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

 Lýst kröftum sem hafa áhrif á dalegt líf manna. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Lýst áhrifum tækni á íslenskrar atvinnugreinar 

 Lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra. 

 Lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi. 

6. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Framkvæmt og lýst eigin athugunum á jarðvegi, veðrun, rofi og himingeiminum. 
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 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist. 

 Útskýrt innbyrgðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- 

og dægraskiptum og því að tíminn líður. 

 Notað gervihnattta- og loftmyndir af yfirborði jarðar, til að lýsa heimabyggð, landinu í 

heild og völdum svæðum heimsins. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum. 

 Útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem borðað er. 

 Lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi 

gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Lýst reynslu sinni, athugun  og upplifun af lífverum í nátturulegu umhverfi. 

 Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrgðis og 

við umhverfi sitt. 

 Lýst ólíkum vitkerfum á heimaslóð eða við Ísland.  

 Útskýrt hvar og af hverju helstu náttúruhamfarir verða, sem búast má við á Íslandi og 

hvernig viðbrögð við þeim eru skipulögð. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum.  

 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs. 

 Útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu og hvers konar fæða er framleidd á Íslandi.  

7. bekkur 
Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Útskýrt lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í umhverfinu. 
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 Lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi 

gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Lýst reynslu sinni, athugun  og upplifun af lífverum í nátturulegu umhverfi. 

 Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrgðis og 

við umhverfi 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. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum. 

 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs. 

 Útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

 Gert grein fyrir og nefnt dæmi um efnabreytingar og hamskipti. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

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

og umhverfi. 

 Lýst áhrifum tækni á íslenskrar atvinnugreinar. 

 Lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra. 
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Hugtakalisti 5. -7. bekkur - athugið að listinn er ekki tæmandi.  
 

Að búa á 

jörðinni 

Lífsskilyrði 

manna 

Náttúra Íslands Heilbrigði 

umhverfisins 

Samspil 

vísinda, 

tækni og 

þróunar í 

samfélaginu 
Hafstraumar 

Veður 

Loftslag 

Sjálfbærni 

Ytri og innri 

öfl 

Veðrun 

Sólkerfið 

Flóð/fjara 

sólargangur 

Umhverfisvernd 

Vatn H2O 

Grunnvatn  

Loftslagsbreytingar 

Búseta 

Faraldrar 

Bólusetningar  

Líffærakerfi 

Næringafræði 

Næring/orka 

heilbrigði 

Kynþroski 

Kynhneigð 

Kynheilbrigði 

Sjálfsmynd 

Átraskanir 

 

Plöntur/dýr 

Nærumhverfi 

Fæðupýramídi  

Vistkerfi 

Frumframleiðendur 

Neytendur 

Sundrendur 

Fæðuvefur 

Fæðukeðja 

Einkenni líffvera 

Einfrumungar 

Fjölfrumungar 

Þróun 

Aðlögun  

Atferli 

Hæfni dýra 

Náttúrhamfarir 

Viðbragðsáætlanir 

Fjöldarhjálpastöð 

Almannavarnir 

Gera grein fyrir 

athugunum  

  

Auðlindir 

Jafnvægi/nýting 

Hringrásir efna 

/vatns 

Ljóstillífun 

Flokkun  

Vélar 

Kraftar 

Endurnýting 

Endurvinnsla 

Endurnotkun 

Sýklalyfjaónæmi 

Varmi  

Efnabreytingar 

 

Segull 

Rafmagn 

Bylgjur hljóð 

/bylgjur 

Frumkvöðlar  

Nýsköpun  

Fæðuflokkar – 

íslensk 

framleiðsla sjó 

/land 

Byggingar- 

einingar 

alheimsins 

Efnatákn 

(lotukerfið) 

Rúmmál  

Rafmagn 

Vísindalegar 

aðferðir  
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8. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum. 

 Útskýrt flokka lífvera eftir skyldleika, ein og fjölfrumunga. 

 Útskýra þarfi ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum. 

 Tekið dæmi af útskýrt forvarnir, sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 

 Sagt fyrir um þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

 Nýtt frumeindakenninguna og lotukerfið til að útskýra eiginleika efna, efnabreytingar 

og hamskipti. 

9. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar ástæður og afleiðingar. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Útskýrt hlutverk helstu líffræra og líffærakerfi mannslíkamans, gerð frumna, líffæri 

þeirra og starfsemi. 

 Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og 

hegðun. 

 Útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin 

heilsu. 

 Útskýrt hvernig fóstur veður til og þroskast. Hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt 

eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegur heilbrigði bæði sín og annarra. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 
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 Tekið dæmi af og útskýrt forvarnir, sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara. 

 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Útskýrt mismunandi tegundir geislunar og hvernig þær eru notaðar í fjarskiptum og 

lækningum. 

 Útskýrt einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagns. 

10. bekkur 
Að búa á jöðinni 

Nemendur geti: 

 Skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali er 

varðar búsetu mannsins á jörðinni. 

 Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 

 Útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl þeirra við jarðvegseyðingu og 

orkuframleiðslu. 

 Gert grein fyrir stöðu jarðar í heimingeiminum og áhrifum hennar á líf á jörðu. 

 Rætt um notkun gervihnatta í samskiptum manna, rannsóknir og álitamál þeim 

tengdum. 

Lífsskilyrði manna 

Nemendur geti: 

 Rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun og sjó. 

 Lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi 

þeirra. 

Náttúra Íslands 

Nemendur geti: 

 Útskýrt að erfiðir ráðast af genum og hvernig íslenskar lífverur hafa aðlagast umhvefi 

sínu.  

 Útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika. 

 Lýst ólíkum leiðum við framleiðslu, dreifingu og nýtingu orku á íslandi. 

 Tekið dæmi af og útskýrt fovarnir, sem eru skipulagðar vegna háttúruhamfara. 

Heilbrigði umhverfisins 

Nemendur geti: 
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 Gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruaðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun. 

 Rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna. 

 Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna. 

Samspil vísinda,tækni og þróunar í samfélaginu 

Nemendur geti: 

 Fjallað á gagnrýninn hátt um aukefni í mat og aðferðir til að auka geymslu þol 

matvæla. 

 Útskýrt forsendur vistvænnar hönnunar. 

 Skýrt tengsl mannfjöldaþróunar við framleiðslu og dreifingu matvæla og þátt 

líftækninnar í þeim tenglsum. 
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Hugtakalisti 8. -10. bekkur - athugið að listinn er ekki tæmandi. 

 

Að búa á 

jörðinni 

Lífsskilyrði 

manna 

Náttúra Íslands Heilbrigði 

umhverfisins 

Samspil 

vísinda, tækni 

og þróunar í 

samfélaginu 
Náttúruvernd 

Friðun 

Útrýming 

Líffræðilegur 

fjölbreytileiki 

Þróun 

Hafstraumar 

Veður 

Varmi 

Massi  

rúmmál 

Sjálfbærni 

Ytri og innri 

öfl 

Veðrun 

Möndulhalli 

Vetrarbraut 

Endurnýting 

endurvinsla 

 

Vistkerfi 

Búsvæði 

Skýrslugerð 

Flokkun lífvera 

Plöntufrumur 

Dýrafrumur 

Innri gerð frumna 

Flokkunarfræði 

Grunnþarfir lífvera 

Almannavarnir 

Björgunarsveitir 

Fjöldahjálparstöð 

Umhverfisvernd 

Náttúruvá 

Grunnvatn  

Loftslagsbreytingar 

Faraldrar 

Bólusetningar  

Líffærakerfi 

Næringafræði 

Næring/orka 

heilbrigði 

Kynþroski 

Kynhneigð 

Kynheilbrigði 

Kynlíf 

Sjálfsmynd 

Átraskanir 

Forvarnir 

 

Ljóstillífun 

Brensla 

Fæðupýramídi  

Vistkerfi 

Fæðuvefur 

Fæðukeðja 

Einkenni líffvera 

Einfrumungar 

Fjölfrumungar 

Þróun 

Aðlögun  

Atferli 

Byggingareiningar 

Frumeind 

Sameind  

Hamskipti 

Leysing 

Efnahvörf 

Frumefni 

Efnasambönd  

Ph-gildi 

Hæfni dýra 

Líffélag 

Samlífi 

 

Auðlindir 

Jafnvægi/nýting 

Hringrásir efna 

/vatns 

Ljóstillífun 

Flokkun  

Vélar 

Kraftar 

Endurnýting 

Endurvinnsla 

Endurnotkun 

Sýklalyfjaónæmi 

Rannsóknir  

Efnabreytingar 

Lotukerfið 

Segull 

Rafmagn 

Rafsegulsvið 

Amper 

Volt 

Wött 

Innrigerð 

frumeindar 

Hljóðbylgjur 

Ljósbyglur 

Frumkvöðlar  

Nýsköpun  

Vísindamenn 

Rúmmál  

Orka 

Varðveisla orku 

Vísindalegar 

aðferðir  

Tilraunir 

Raungreinastofan 

Erfðafræði 

DNA 

Dopplerhrif 

Rauðvik 

Blávik 

 

 

 


