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Ágrip 

Verkefnið er samanburður á þrem námskrám, aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 og Next Generation Science Standards út frá eðlisfræði, 

efnafræði og stjörnufræði innihaldi. Verkefnið felst í því að greina þessar námskrár og 

finna þau viðmið sem tengjast þessum fræðigreinum, athuga hvernig þessi viðmið eru 

tengd aldursstigum í þessum námskrám. Í niðurstöðum má sjá samanburð á því hvernig 

viðmið námskránna eru tengd allnokkrum undirflokkum eðlis-, efna- og stjörnufræði, 

raðast á aldursstig og hvar og hvernig þessi viðmið birtast. Ákveðinn listi af hugtökum 

var notaður við þessa rannsóknarvinnu. Listinn er valinn út frá hugtökum sem birtast í 

námsbókum í íslenskum grunnskólum. Helstu niðurstöður eru að það er greinilegur 

munur á viðmiðum í þessum þrem námskrám. Sérstaklega má sjá mun milli aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/13 og hinna tveggja, NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. NGSS er 

mun stærra rit og þar eru viðmið fyrir nemendur frá 6 ára til 18 ára og eru því sum viðmið 

fyrir unglingastig á hærra stigi en í íslensku námskránum og er þar farið ítarlega í hvern 

bekk í grunnskóla og skilgreind viðmið í eðlis, efna og stjörnufræði. Það er einnig mikill 

munur á uppsetningu þessara viðmiða í íslensku námskránum og má sjá hvernig 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 fer ítarlegra í sín viðmið og á móti eru viðmið í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 mun færri, sum óljósari og greinunum ekki gerð 

nægjanlega vel skil.  
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Abstract 

Comparison of physics, chemistry, and astronomy subjects in Icelandic curricula from 

1999 and 2013 and in "Next generation science standards" 

This project is a comparison between three curriculums, Icelandic national curriculum 

for compulsory school 1999, Icelandic national curriculum for compulsory school 2013 

and Next Generation Science Standards. The idea is to analyze these curriculums and 

look for concepts about physics, chemistry, and astronomy. The project's goal is to 

analyze these curriculums and compare the performance expectations in physics, 

chemistry, and astronomy. This assignment will mostly cover the official curriculums and 

the history of Icelandic curriculums. In the end results there will be final thoughts about 

the comparisons and how they are listed, presented and if the concepts are viable. There 

were chosen key concepts that are found in Icelandic textbooks, from there the project 

began. The main results are that there is a considerable difference between these 

curriculums, especially Icelandic national curriculum for compulsory school 2013 which 

is lacking some of the concepts that are presented in NGSS and Icelandic national 

curriculum for compulsory school 1999. There is a difference in the structure where NGSS 

and Icelandic national curriculum for compulsory school 1999 are more detailed, and 

Icelandic national curriculum for compulsory school 2013 is vaguer and more limited in 

its scope. NGSS is the largest of them all and students range from 6 years old to 18 years 

old, and some of the expectations for older students more complex than the Icelandic 

ones, also there is a detailed chapter for each class and performance expectations are 

well explained. 
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1 Inngangur  

Á Íslandi hafa verið nokkrar námskrár og hafa þær verið mismunandi eftir því hvað var 

talið vera mikilvægt í námi hverju sinni, þessar námskrár hafa verið endurskoðaðar og 

eru í raun stöðugar deilur um þjóðarnámskrána (Meyvant Þórólfsson, 2015). Í 

aðalnámskrá grunnskóla (1999), (2013) og National Generation Science Standards (2013) 

eru skilgreind ákveðin viðmið sem nemendur eiga að ná að námi loknu. Íslenskar 

námskrár eru gefnar út af Mennta- og menningarmálaráðuneyti og birtir menntastefnu 

stjórnvalda. Aðalámskrá grunnskóla (2013) á að tryggja nemendum gott nám sem í 

samræmi við menntastefnu og gildandi lög. Með þessu á aðalnámskrá að tryggja 

samræmi og samhæfingu í skólastarfi. Aðalámskrá er rammi fyrir skólastarf, þar má finna 

leiðbeiningar varðandi skipulag, framkvæmd og mat á skólastarfi. Aðalnámskrá (2013) á 

að veita nemendum og forráðamönnum upplýsingar um skólastarf og hver eru helstu 

viðmið sem starfsemi skólanna er byggð á. 

Hér í þessu verkefni er verið að skoða náttúrufræði hluta námskránna og þá sérstaklega 

eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði viðfangsefni tveggja opinbetra íslenskra námskráa 

það er Aðalnámskrá grunnskóla 1999, Aðalnámskrá grunnskóla 2013 og ein bandarísk 

námskrá National Generation Science Standards (NGSS) frá 2013. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla (2013) þurfa Íslendingar að læra náttúrufræði. Það er margt 

gagnlegt sem telur til náttúrugreina. Mannleg áhrif á jörðina ásamt því að kynnast tækni 

og framtíðarsýn jarðar. Undirgreinar náttúrufræða eru fjölmargar og má m.a. nefna 

eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt. Nemendur eiga að vera vísindalæsir 

og mikilvægt að vinna að jákvæðu viðhorfi til náttúrugreina hjá báðum kynjum. 

Hér á hins vegar aðeins að fjalla um eðlisfærði, efnafræði og stjörnufræði. Markmiðið er 

að athuga hvernig viðmiðin birtast og hversu ítarleg þessi viðmið eru sem falla undir 

þessar þrjár undirgreinar og hvernig þessi viðmið birtast í aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 og National Generation Science Standards (NGSS). 

Verkefnið er rannsóknarvinna sem felst í því að greina þessar námskrár og skoða hvernig 

viðmið tengd eðlis-, efna- og stjörnufræði birtast í þessum námskrám, til að skilja betur 

þessi viðfangsefni. Markmiðið er að skoða hvernig þessi viðmið birtast í þessum 

námskrám, til að skilja betur þessi viðfangsefni. Sjálfur kenni ég þessar greinar og lendi 

stundum í vandræðum með viðmið í aðalnámskrá. Einnig hafa komið upp umræður um 

það að aðalnámskrá 2013 sé ekki nægilega nákvæm og að það séu fá viðmið tengd 

þessum viðfangsefnum um eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Til viðmiðunar var 

ákveðið að nota aðalnámskrá grunnskóla 1999, sem er eldri námskrá og til að finna 
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erlendan samanburð var ákveðið að velja NGSS sem er mikið notuð í Bandaríkjunum. 

Sjálfur hef ég áhuga á þessu efni þar sem ég kenni náttúrufræði á unglingastigi og finnst 

mér oft vanta viðmið sem tengjast náttúrufræðinámsefninu á þessu stigi  

Vinnan hér fólst í því að greina þessar námskrár út frá hugtökum sem voru valin. Hugtökin 

sem voru valin koma fram í námsefni náttúrugreina í grunnskólum á Íslandi. Vandamál 

var að velja þau hugtök og viðfangsefni sem á að leita eftir. Hér væri eðlilegt að skoða 

hvaða hugtök og viðfangsefni almennt hefur verið talið nauðsynlegt að fjalla um í 

eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Ég ákvað að nýta þau hugtök sem verið er að kenna 

á unglingastigi í grunnskóla hér á landi. Ég fór í gegnum námsbækur, Efnisheiminn, 

Eðlisfræði 1, 2, og 3 auk námskránna. Sumar kennslubækur eru þýddar úr sænsku og 

endurspegla það sem er kennt er í Svíþjóð, en hugtök hér eru valin ekki aðeins vegna þess 

að þau eru í kennslubókum, heldur eru þetta mikilvæg hugtök í eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði. Í greiningu er hugtökum svo skipt eftir tengslum við eðlisfræði, efnafræði 

eða stjörnufræði. Greint er hvar þessi viðmið birtast eftir aldursstigum.  

 

NGSS er sérstök að því leyti á unglingastigi miðast aldursbilið við 14 – 18 ára, hins vegar 

eru nemendur á unglingastigi 13 – 16 ára á Íslandi. Það má því vera smá skekkja milli 

viðmiða þessara stiga í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2013 og NGSS. 

Þrátt fyrir að vera ólíkar hafa þessar námskrár sama tilgang. Það er margt gott að finna í 

þessum námskrám þrátt fyrir að þær séu ólíkar að upplagi. Markmiðið hér er skoða 

þessar námskrár hvað varðar eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði.  

Hér í framhaldinu verður fyrst fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, farið yfir 

mikilvægi námskráa og þá sérstaklega yfir náttúrufræði námskrár, fjallað um námskrár 

og örlítið um sögu íslenskra námskráa. Síðan eru rannsóknarspurningarnar settar fram 

og fjallað um aðferðirnar sem farnar voru til að svara þeim. Í niðurstöðukaflanum er fyrst 

greint frá almennum samanburði á námskránum þremur og síðan samanburði á 

einstökum undirsviðum eðlis-, efna- og stjörnufræða og er í þeirri umfjöllun stutt 

samantekt um hvert undirsvið, að lokum er samantekt á niðurstöðunum. Í lok 

ritgerðarinnar eru niðurstöður ræddar í víðara samhengi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Margvíslegar mismunandi hugmyndir eru um hlutverk og gildi námskrár auk þess 

námskrárhugtakið nær yfir vítt svið og hægt er að líta á námskár frá margskonar 

sjónarhóli og má þar nefna ætluðu námskránna, kenndu námskránna, lærðu námskránna 

og núll námskránna, en í þessu verkefni verður sjónum einkum beint að opinberum 

námskrám (Meyvant Þórólfsson, 2013). Meyvant þórólfsson hefur fjallað ítarlega um 

sögu náttúrufræði námskráa á Íslandi og hefur framlag hans nýst mér vel við undirbúning 

þessa verkefnis.  

Andri Ísakson (1983) segir að námskrá sé ætlað að aðstoða nemendur, kennara og 

skólastjórnendur og sé mikið gagn af þeim í kennslu. Námskrár eiga að vera notaðar í 

öllum skólum og er ætlast til að skólar fylgi þeim. Þar sé að finna margs konar fróðleik og 

viðmið um hvert fag fyrir sig. Námskrá sé áætlun sem skólar notfæra sér og fara eftir. Þar 

kemur fram hvað eigi að kenna hverju sinni og hvernig sé hentugast að kenna. Í námskrá 

koma fram markmið og viðmið fyrir hvert aldursstig í grunnskóla. Að fylgja námskrá 

stuðlar að betri kennslu, sparar tíma og orku og auðveldar skipulag. Námskráin hefur með 

sér marga kosti.  

2.1 Námskrár í grunnskólum 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er þar að finna sameiginleg markmið og 

kröfur sem eiga við alla starfsmenn, skólastjórnendur, kennara og nemendur. Að 

Aðalnámskrá sé viðmiðun um námsmat í grunnskólum, mat á skólastarfi, leiðarljós í 

námskrágerð og grundvöllur skólanámskrágerðar. Aðalnámskrá sé einnig fyrir foreldra, 

en þar má finna upplýsingar, viðmið og starfshætti skólans, einnig veitir aðalnámskrá 

margs konar upplýsingar um skólastarf.  

Marsh (2009) fjallar um námskrárgerð og bendir á að það séu margir sem taka þátt í að 

búa til nýja námskrá, á Marsh þá við námskrá í víðum skilning þess hugtaks. Starfsmenn 

í skólum, þ.m.t. kennarar og skólastjórnendur, einnig eru fræðimenn, stjórnmálamenn, 

menntamálastofnun o.fl. sem taka þátt í mótun nýrrar námskrár. Það er margt sem þarf 

að fara yfir og er þetta mikið verk. Það þarf að fara vel yfir námsbækur og námsefni í 

skólum og skoða viðmið og markmið. 

Sú námskrá sem á að skoða þessu verkefni er opinbera námskráin. Opinbera námskráin 

er sú námskrá sem opinber stjórnvöld gefa út en hér á landi er það Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti sem gefur hana út. Hér á landi er ætlast til þess að hver skóli 
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móti síðan sína eigin skólanámskrá í samræmi við aðalnámskrána (Meyvant Þórólfsson, 

2015). 

2.2 Skipting námskráa 

Í doktorsritgerð Meyvants (2013) er fjallað um hina opinberu námskrá. Opinbera 

námskráin er sú námskrá sem skólar hér á landi eiga að fylgja. Sú námskrá er leiðarvísir 

fyrir skóla og kennara. Námskráin er notuð í þeim tilgangi að búa til skólanámskrár sem 

kennara nýta í kennslu. Eins og kom fram hér að ofan eru fleiri námskrár notaðar í skólum, 

t.d. kennda, núll, lærða og dulda námskráin til að nefna nokkrar. Dulda námskráin (e. 

hidden curriculum) vísar til þess sem nemendur læra í skólaumhverfi án þess að það séu 

yfirlýst markmið skólastarfsins, þetta geta verið bæði jákvæðir og neikvæðir hlutir. Núll 

námskráin er hins vegar það sem kennarinn, skólastjórnendur eða yfirvöld menntamála 

ákveða að kenna ekki og nemendur fá þau skilaboð að þessi þekking er óþarfi eða ekki 

mikilvæg. 

Samkvæmt Cuban (1995) hafa námskrár mismunandi tilgang í skólakerfinu og má segja 

að það séu fjórar í umferð hverju sinni. Opinbera námskráin er sú sem við eigum að fylgja 

eftir en það koma fleiri fram í almennri kennslu. Kennda námskráin er það sem kennarar 

ákveða að kenna í kennslustundum. Lærða námskráin er það sem nemendur 

raunverulega læra í kennslustundum í skólanum. Fjórða og síðasta námskráin er prófaða 

námskráin, hér er átt við allt það sem kemur fram í verkefnum eða prófum, það sem á að 

prófa úr.  

Í grein eftir Colin J. Marsh (2009) um námskrár má sjá svipaða skiptingu á námskrám. Þar 

er fjallað um ætluðu námskránna (e. planned curriculum), virku námskránna (e. enacted 

curriculum) og námskrá í raun (e. experienced curriculum). Ætlaða námskráin inniheldur 

það sem er mikilvægt, öll helstu viðmið og markmið og hvaða viðfangsefni eigi að kenna 

í skólum. Virka námskráin er það sem nemendur læra í kennslustofunni og það sem 

kennarar kenna. Námskrá í raun er það sem nemendur læra í raun og veru í kennslustund, 

allt það sem gerist í kennslustofunni. 

2.3 Breytingar milli ára 

Námskrár breytast milli ára og gerist það einnig hér á Íslandi. Í doktorsritgerð Meyvants 

Þórólfssonar (2013) má sjá að gegnum tíðina hafa verið gerðar verulegar breytingar á 

aðalnámskrá grunnskóla og hefur markmiðið hverju sinni væntanlega verið að bæta 

kennslu í skólum landsins. Með því að breyta aðalnámskrám er verið að bregðast við 
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vandamálum sem eru til staðar. Einnig er verið að finna nýjar leiðir í námi og kennslu fyrir 

nemendur og kennara. Oft koma fram nýjar stefnur eða nýjar hugmyndir sem eiga að 

betrumbæta nám barna. Það kemur fyrir að ákveðinn hluti sé tekinn sérstaklega fyrir og 

á að breyta og bæta, t.d. að einni námsgrein sé breytt í þeim tilgangi að bæta kennslu. 

Þessar breytingar hafa minni áhrif en þegar allri námskránni er umturnað. Breytingar á 

námskrám hefur samt sem áður áhrif á flesta sem tengjast skólakerfinu, hvort sem það 

eru nemendur, kennarar eða foreldrar. Aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi hefur farið í 

gegnum nokkrar breytingar og verður farið betur yfir þær í sér kafla. 

Samkvæmt Meyvant (2013) hefur náttúrufræðihluti í aðalnámskrá grunnskóla tekið mjög 

miklum breytingum í gegnum tíðina. Ný almenn sjónarmið og nýjar hugmyndir í 

náttúrugreinum hafi gert það að verkum að þessar breytingar hafi verið gerðar. 

Náttúrufræðikennsla hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Breytingar á 

námsefni, uppsetningu og hugmyndum svo eitthvað sé nefnt. 

Enn fremur kemur fram í doktorsritgerð Meyvants að nám og kennsla þurfi að þróast og 

námskrárbreytingar því nauðsynlegar. Að standa í stað í sé slæmt fyrir skólakerfi landsins. 

Nýjar hugmyndir og áhugaverðar breytingar milli ára geti hjálpa til við að koma fram nýrri 

stefnu í námi. Oft sé ný námskrá nokkuð frábrugðin fyrri, markmiðið sé að breyta og bæta 

árangur. Með þessu komi fram nýjar stefnur og áherslur í hverju fagi. 

Það kemur fyrir að námskrárbreytingar séu flóknar, og bendir Akker (2003) á að of miklar 

væntingar eða stór markmið, jafnvel óraunhæfar kröfur geti gert allt mun erfiðara. Í grein 

Akker (2003) kemur fram að ef lítill tími gefst til að kynna sér nýjar breytingar getur það 

skapað óánægju meðal starfsfólks í skólum. Sem kennari kannast ég við þetta. Ég hef ekki 

starfað lengi og þar af leiðandi ekki upplifað skiptingu yfir í nýja námskrá, en á mínum 

stutta starfsaldri hefur námsmati verið breytt úr einu kerfi í annað, þessar breytingar voru 

tímafrekar og gátu verið erfiðar.  
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2.4 Jafnvægi mikilvægt 

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar 

gerð er ný námskrá. Nauðsynlegt er að hafa 

jafnvægi í námskránni. Námskráin á að vera 

leiðarvísir um hvað eigi að kenna, af hverju 

og skipulag námsefnis og námsmats. Hins 

vegar eru mun fleiri hlutar sem þarf að taka 

tillit til varðandi gerð námskrár. Í grein Akker 

(2003) um námskrár eru nefndir 10 þættir 

sem eiga að hjálpa til við að búa til nýja 

námskrá (mynd 1).  

 

Mynd 1. Köngulóavefur Akker. 10 hlutir við gerð námskráa. 

Viðmiðin sem Akker notar eru eftirfarandi: 

• Rökstuðningur (e. rationale), af hverju eiga nemendur að læra þetta?  

• Markmið (e. aims and objectives), hvaða markmiðum eiga nemendur að ná? 

•  Inntak (e. content), hvað á að læra? 

• Námsathafnir (e. learning activities), það sem nemendur gera til þess að læra. 

• Hlutverk kennara (e. teacher role). 

• Námsgögn, námsaðstaða og aðrar bjargir (e. materials and resources), hvað nota 

nemendur í námi? 

• Námshópar (e. grouping), með hverjum á að læra? 

• Staðsetning (e. locations), hvar á námið sér stað? 

• Tími (e. time), hvernær eiga nemendur að læra? 

• Námsmat (e. assessment), hvernig á að meta nemendur? 

Akker (2003) setur þessi viðmið upp í vef þar sem rökstuðningur er í miðju og önnur 

viðmið allt í kring. Til þess að allt gangi upp þurfa öll þessi hugtök að vinna saman. 

Það getur reynst erfitt að ákveða hvað eigi að hafa í námskrám og enn erfiðara hverju á 

að sleppa. Í grein Akker (2003) má sjá að leitast er eftir því að skapa jafnvægi og búa til 

námskrá sem aðstoðar alla. Það eru þrjú megin viðmið sem þarf að hafa í huga: Þekking 

nemenda, hvað þurfa nemendur að læra og hvað sé mikilvægt fyrir komandi framtíð.  
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2.5 Hugmyndafræði 

Samkvæmt Schiro (2008) eru allar námskrár byggðar á ákveðinni hugmyndafræði sem 

einkennir námskránna. Hugmyndafræði (e. ideology), er samansafn af hugmyndum, 

sjónarmiðum, sjónarhornum og skoðunum á því hvernig skólakerfið eigi að vera. 

Schiro (2008) fjallar um hugmyndafræði námskráa í Curriculum theory: Conflicting visions 

and enduring concerns. Samkvæmt Schiro (2008) hafa fræðimenn deilt í áraraðir um 

hvernig eigi að skipuleggja námskrár og átök hafi verið á milli fjögurra hugmyndafræða í 

Bandaríkjunum. Þessi ágreiningur milli fræðimanna hefur bæði hjálpað skólum að bæta 

nám en einnig valdið deilum sem hafa hamlað framvindu námskráa. Þrátt fyrir deilur 

hefur samkeppni milli fræðimanna skapað margar öflugar námskrár sem bæta nám 

nemenda. Hins vegar hefur þetta leitt til erfiðleika fyrir skóla og almenning, þar sem 

fræðimenn eru ekki sammála um hvernig eigi að kenna, hvað eigi að kenna, hvað sé 

mikilvægt í kennslu og hvernig eigi að meta nemendur. 

Eins og kemur fram í bók eftir Schiro (2008) er átök milli fjögurra hugmyndafræða en þær 

eru samfélagsmiðuð námskrá (e. Social Efficiency Ideology), fræðileg/akademísk 

námskrá (e. Scholar Academic Ideology), nemendamiðuð námskrá (e. Learner Centered 

Ideology), og endurreisnarmiðuð námskrá (e. Social Reconstruction Ideology).  

Fræðilega/akademíska námskráin er byggð á hugmyndafræði um sögulega menningu. Í 

gegnum árin hefur ákveðin fræðileg þekking sem telst vera mikilvæg ratað í skóla og nám. 

Nemendur læra alla þá uppsöfnuðu þekkingu sem hefur verið til staðar í aldaraðir. 

Samfélagsmiðuð námskrá er byggð á hugmyndafræði sem aðhyllist því að mæta þörfum 

samfélagsins. Hér á að mennta einstaklinga eftir þörfum samfélagsins, mennta 

einstaklinga í stöður og stéttir þar sem vantar til að viðhalda virku samfélagi.  

Nemendamiðuð námskrá er byggð á hugmyndafræði sem beinir athyglinni að 

nemandanum sjálfum. Hér er ekki endilega verið að fylgja þörfum samfélagsins. 

Nemandinn er í forgrunni. Námið á að vera ánægjulegt og nemandinn að njóta sín. 

Nemandinn á að þróast náttúrulega í námi eftir eigin áhuga og þörfum. Hæfni og gáfur 

nemandans eiga að skína skært og fær hann að vaxa og dafna eftir eigin höfði. 

Endurreisnarmiðuð námskrá er byggð á hugmyndafræði sem fjallar um það að hægt sé 

að nýta skólakerfið til að gera betur í samfélaginu. Sú stefna sem er í gildi sé ekki nægilega 

góð. Samfélagið er ekki í góðum málum og það þarf að koma í veg fyrir enn meiri skaða. 

Þetta felur í sér að námskrár eigi að bæta samfélagið. 
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2.6 Umfang námskráa í náttúrufræði 

Almennt virðist tilhneiging til þess að umfang náttúrufræði námskráa aukist. 

Undirgreinar í náttúrufræði eru margar og greinarnar og viðhorf til þeirra tekið miklum 

breytingum á síðustu áratugum. Nýjar upplýsingar hafa komið í ljós og þarf þá að lagfæra 

og breyta. Þetta hefur kallað á breytingar á náttúrufræðihluta í opinberum námskrám. 

Einnig hafa áherslur verið mismunandi í gegnum tíðina. Það sem talið var mikilvægt hefur 

mögulega minna vægi í næstu námskrá þar sem annað er talið mikilvægara. Þar sem 

undirgreinar í náttúrufræði eru margar, eru einnig mörg námsmarkmið eða viðmið. Í 

gegnum tíðina hefur verið tilhneiging til að viðmiðum í náttúrufræði fjölgað. Stinner og 

Williams (2003) fjalla um náttúrufræði viðmið og kemur fram að höfundar námskráa eiga 

það til að bæta við viðmiðum, en fjarlægja ekki á móti og þar af leiðandi verða ávallt fleiri 

og fleiri viðmið. Þetta hefur að einhverju leiti átt við á Íslandi þó varð gríðarlegur 

niðurskurður á umfangi greinabundnum námskránum með nýrri aðalnámskrá 

2011/2013, þar með talið náttúrufræðihluta námskrárinnar. 

2.7 Námskrár á Íslandi 

Á Íslandi hafa verið nokkrar námskrár í gegnum tíðina. Núgildandi námskrá var gefin út í 

tveimur hlutum, fyrst almennur hluti árið 2011, og svo greinasvið í mars árið 2013. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti sér um að gefa út Aðalnámskrá grunnskóla hér á 

landi. Í samantekt eftir Meyvant Þórólfsson (2015) má finna upplýsingar um sögu íslensku 

aðalnámskránna. Hér fyrir neðan verður fjallað stuttlega um hverja námskrá fyrir sig.  

Á Íslandi hefur verið gefin út opinber námskrá frá árinu 1960, þó hafa rit verið gefin út 

sem má telja sem opinberar námskrár, má þá nefna Lýðmenntun eftir Guðmund 

Finnbogason sem var gefin út árið 1903. Hin opinbera námskrá hefur verið gefin út og 

endurskoðuð alloft og eru stöðugar deilur hverju sinni. Námskrár sem hafa verið gefnar 

út fyrir skyldunám á Íslandi eru frá árunum 1960, 1976, 1989, 1999 og 2011/13 (Meyvant 

Þórólfsson, 2015). 

Árið 1960 var gefin út fyrsta formlega þjóðarnámskrá á Íslandi fyrir nemendur í 

skyldunámi. Þessi námskrá var byggð á lögum um kennslu og fræðslu barna. Hlutverk 

þessarar námskrár var að leiðbeina kennurum og skólastjórnendum í kennslu og gefa 

þeim hugmyndir um námsefni. Þessi námskrá var ekki hugsuð sem allsherjar 

kennsluplagg fyrir skóla heldur sem meðalvegur og áttu skólar að skipuleggja sitt nám út 

frá markmiðum og námsefni úr námskránni. Fram komu hugmyndir um námsgögn, áhöld 

og hjálpargögn. Þessi námskrá var í gildi fram að árinu 1976 (Meyvant Þórólfsson, 2015). 



   
 

18 

Árið 1976 var kynnt ný námskrá. Hér voru nýjungar í viðmiðum og var notað nýtt 

flokkunarkerfi námsmarkmiða. Með þessu flokkunarkerfi var auðveldara að setja fram 

sundurgreind og mælanleg viðmið. Þessi námskrá bar heitið Aðalnámskrá grunnskóla og 

var hún 465 blaðsíður í 10 heftum. Námskráin var gefin út árið 1976 og 1977 og einnig 

var gefið út nýtt námsefni á öllum sviðum vegna nýrrar lagasetningar (Meyvant 

Þórólfsson, 2015). 

Árið 1989 var aftur gefin út ný námskrá. Á áttunda áratugnum spruttu upp nýjar 

hugmyndir um nám og kennslu. Hugmyndir um opnar skólastofur, nemendamiðað nám, 

skapandi skólastarf, tengsl við daglegt líf og samþætting námsgreina komu upp á 

yfirborðið. Ný námskrá átti að vera opin og án námsmarkmiða. Nýjar stefnur í námi höfðu 

það í för með sér að afnema samræmd próf og minnka áherslu á lokamat, þar af leiðandi 

fækka prófum og vera með leiðsagnarmat. Það sem einkennir þessa námskrá er að hér 

eru ekki sundurgreind námsmarkmið eins og í fyrri námskrá, einnig var nemandinn og 

þarfir hans miðpunktur alls skólastarfs. Hér átti að stuðla að alhliða þroska nemandans, 

og samþætta námsgreinar. Einnig var að finna áhugaverða kafla um aðra námsþætti t.d. 

mannréttindi, umhverfismál, jafnrétti o.fl. (Meyvant Þórólfsson, 2015). 

Tíu árum seinna, árið 1999, var gefin út ný námskrá. Fyrri námskrá hafði verið gagnrýnd 

fyrir að vera ekki nógu skýr varðandi námsmarkmið í námsgreinum. Nú var vilji til þess að 

hafa hlutlægar mælingar, samræmt námsmat og samkeppni í námi. Þetta var í samræmi 

við menntamálaumræðu á vesturlöndum. Námskráin var með markmið í þrem flokkum 

lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. Nú fengu samræmd próf aukið vægi í 

námi, en hins vegar var ekki skylda að taka samræmd próf. Tekið er fram að þeir sem 

velja að taka samræmd próf eiga meiri rétt á framhaldsskólanámi. Þetta er í samræmi við 

námskrána sem leggur áherslu á hlutlægt mat (Meyvant Þórólfsson, 2015). 

Það getur reynst erfitt að skipta um námskrá, sérstaklega eftir margra ára kennslu. Það 

að taka upp nýja siði er ekki auðvelt, hvað þá þegar mikil breyting er á milli námskráa. 

Sem dæmi má nefna námskrárnar 1989 og 1999. Sú fyrri leggur áherslu á að fækka 

prófum og vinna með leiðsagnarmat meðan námskráin 1999 leggur áherslu á hlutlægt 

mat og samræmd próf.  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti sér um að gefa út aðalnámskrá grunnskóla hér á 

landi. Almennur hlut núgildandi aðalnámskrá grunnskóla var gefin út árið 2011 og 

greinasvið í mars árið 2013. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Aðalnámskrá grunnskóla er 

byggð á lögum um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, en hér verður fjallað um það 

sem á við um grunnskóla. Aðalnámskrá er rit um skólastarf á Íslandi og birtir heildarsýn 
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á menntun og menntastefnu. Aðalnámskrá er ætluð starfsfólki í skólum, þar á meðal 

skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki. Námskráin er einnig fyrir nemendur og 

aðstandendur og gefur þeim hugmynd um starfsemi og tilgang skóla. Samkvæmt 

aðalnámskrá er „aðalnámskrá samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hlutverk aðalnámskrá grunnskóla er að birta 

menntastefnu stjórnvalda. Þar á að koma fram námsframboð og námskröfur í skólum 

landsins. Námskráin á að hjálpa starfsmönnum grunnskóla að skipuleggja nám og hanna 

skólanámskrár. Á sama tíma hjálpar þetta mennta- og menningarmálaráðuneytinu að 

annast yfirstjórn og hafa eftirlit með skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Námskrár fela í sér hvað eigi að meta og hvað sé hentugast fyrir hvert aldursstig. 

Tilgangur þess er að sjá hvernig nemendur standa sig í námi og hvernig þeim tekst að 

takast á við þau viðmið sem námskráin setur fram að hverju sinni. Námskrár hafa breyst 

í gegnum tíðina og þar af leiðandi ekki alltaf sömu áherslur (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að nemendur á Íslandi þurfa að vera 

meðvitaðir um tækni, mannlegar ákvarðanir og margt fleira sem hefur áhrif á jarðarbúa, 

bæði nú og í framtíð. Nemendur þurfa að öðlast hæfni og þekkingu í náttúrufræði. Nám 

í náttúrufræði á að aðstoða nemendur og bæta vitneskju þeirra á ýmsum viðfangsefnum. 

Lögð er áhersla á verklega vinnu og verklega færni í námi. Með þessu á að styrkja 

félagsfærni og frumkvæði og ábyrgð nemenda. Náttúrufræði byggist einnig á sköpun, 

upplifun og ímyndunarafli þar sem nemendur kynnast vísindalegri þekkingu. Mikilvægt 

er að vekja áhuga allra nemenda á náttúrufræði og vinna út frá jákvæðum viðhorfum. 

Íslensk náttúra hefur svo margt upp á að bjóða og mörg námstækifæri.  

2.8 Mikilvægi náttúrufræðikennslu 

Af hverju á að kenna náttúrufræði? Þessi spurning vaknar af og til og velta sumir fyrir sér 

hvers vegna eigi að kenna öllum náttúrufræði. Eflaust hafa flestir kennara fengið þá 

spurningu “af hverju þarf ég að læra þetta”. Hins vegar er náttúrufræði einstaklega 

mikilvæg fyrir alla nemendur.  

Osborne (2010) nefnir margvísleg rök fyrir nytsemi náttúrugreina fyrir nemendur og 

samfélagið almennt, þær stuðli að hugsunarhætti sem hjálpar nemendum að bjarga sér 

við ýmsar aðstæður og leysa alls konar vandamál. Vísindin geta leyst ýmis verkefni og án 

náttúrufræðináms í skólum væru eflaust færri vísindamenn. Framfarir í vísindum eru 

mikilvægar fyrir samfélagið og þróun þess í rétta átt. Að kenna náttúrugreinar eru 
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grunnur fyrir marga nemendur sem kjósa að fara í framhaldsnám tengt vísindum og 

tækni. Einnig kemur fram að það sé mikilvægt fyrir nemendur að kynnast vísindum og 

tækni í skyldunámi til að vekja áhuga þeirra á vísindum. Osborne (2010) telur 

náttúrufræði vera gagnlega öllum, margt sem við gerum er á einn hátt eða annan tengt 

vísindum. Hins vegar kemur fram að samfélagið er orðið svo tæknivætt að maðurinn þarf 

sífellt minna að stóla á þekkingu í náttúrufræði eða vísindum, tæknin leysir vandamálið 

en slíkt kallar auðvitað á menntað tæknifólk og vísindamenn. Samkvæmt Osborne (2010) 

þarf samfélagið á vísindamönnum að halda til að viðhalda efnahagslegum gildum. 

Samkeppni milli landa í vísindum eykur framfarir . Afrek innan vísinda séu mikils metin 

og kemur fram að þau geti verið partur af menningu landa. Oftast þegar farið er yfir sögu 

vísinda koma aðeins fram sigrar og árangursríkar uppgötvanir. Hins vegar er minna fjallað 

um vandræði og misheppnaðar tilraunir.  

Osborne (2010) fjallar um kennslu náttúruvísinda, hvort það eigi að kenna nemendum að 

meta vísindi og þróa skilning á því hvað felst í vísindum eða náttúrugreinum. Nemendur 

ættu einnig að geta rætt um umdeild atvik innan náttúrufræðinnar, t.d. 

loftslagsbreytingar og orkunotkun manna. Í umsögn um tillögur að breytingum á 

viðmiðunarstundarskrá grunnskóla eftir Hauk Arason, Hrefnu Sigurjónsdóttur, Kristínu 

Norðdahl og Meyvant Þórólfsson (2020), koma fram staðreyndir varðandi mikilvægi 

náttúrugreina. Mikilvægi náttúruvísinda í nútíma samfélagi hefur sjaldan verið meiri en 

nú. Framtíðar þegnar þurfa að geta tekist á við vandamál sem varða heiminn, nú er 

heimsfaraldur sem þarf að takast á við og eru ýmis önnur vandamál sem hafa verið 

viðvarandi í marga áratugi, sem enn hafa áhrif á mannkynið. Samkvæmt Hauki o.fl. (2020) 

er færni og þekking nemenda hér á landi í náttúruvísindum ekki á pari við önnur 

sambærileg lönd. Eitthvað þarf að gerast í náttúrufræðimenntun nemenda hér á landi. 

Verkleg kennsla hefur oft reynst vel og hafa nemendur almennt gaman af verklegri vinnu 

og skapar hún jákvætt viðhorf til náttúruvísinda. Leiðir eins og útikennsla, þar sem 

nemendur kynnast nánasta umhverfi eða tengja hversdagslíf nemenda við vísindi, efla 

skilning og vísindalæsi, og kynna fyrir nemendum vandamálin sem þarf að takast á við á 

heimsvísu. Haukur o.fl. (2020) telja það mikilvægt fyrir komandi nám nemenda að auka 

náttúrufræðikennslu í grunnskólum. Með því á að styrkja stöðu kennara og bæta 

aðstöðu. Árangur nemenda í náttúrufræðum hér á landi í samanburði við aðrar þjóðir er 

slakur samkvæmt könnun PISA, einungis 4,3% ná afburðarárangri í samanburði við önnur 

lönd t.d. Finnland 14%, Svíþjóð 8,3% og Noreg 8,1%. Hins vegar er náttúrufræðikennsla í 

samanburðarlöndum meiri en á Íslandi, t.d. á Finnlandi er u.þ.b. tvöfalt meiri kennsla í 
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tímum talið. Með því að auka náttúrufræðikennslu er mögulega hægt að bæta árangur 

og færni nemenda náttúruvísindum.  

Í kafla eftir Osborne (2010) og umsögn um tillögur að breytingum á 

viðmiðunarstundarskrá grunnskóla eftir Hauk Arason, Hrefnu Sigurjónsdóttur, Kristínu 

Norðdahl og Meyvant Þórólfsson (2020) koma fram upplýsingar um gagnsemi 

náttúrugreina, ekki aðeins í skólum heldur einnig í samfélaginu, Þessu má skipta í fjóra 

hluta:  

• hagnýtt gildi (e. the utilitarial argument),  

• hagrænt gildi (e. the economic argument),  

• menningarlegt gildi (e. the cultural argument),  

• lýðræðislegt gildi (e. the democratic argument).  

Hagnýta gildið færir rök fyrir því að náttúruvísindi birtist víða í daglegu lífi allra. 

Fæðuöflun, sjúkdómar, umhverfisvitund, o.fl. þekking okkar á þessum viðfangsefnum 

tengist náttúruvísindum.  

Hagrænt gildi er fyrir þjóðfélagið. Þjóðfélagið þarf á menntuðum einstaklingum að halda 

á sviðum vísinda og tækni. Það er mikilvægt að börn kynnist náttúruvísindum, og vekja 

áhuga þeirra á tæknistörfum.  

Menningarlegt gildi í vísindum á við uppfinningar og uppgötvanir. Merkir atburðir í 

vísindum eiga heima í menningu okkar og allir eiga rétt á því að kynnast atburðum innan 

vísinda og tækniþróunar.  

Lýðræðislegt gildi felur í sér samfélagslega þekkingu. Almenn þekking í náttúruvísindum 

hjálpar þjóðfélagsþegnum að taka ákvarðanir sem eru byggðar á áreiðanlegum 

upplýsingum.  

Eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði eru og hafa verið mikilsverðir þættir í náttúrufræði 

námi hérlendis og erlendis og markmiðið í þessu verkefni er að kanna íslenskar námskrár 

og bandaríska námskrá og sjá hvernig hugtök og fyrirbæri tengd þessum greinum birtast 

í viðmiðum í þessum námskrám.  
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3 Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningin sem á að svara er:  

Hver er munurinn á náttúrufræðihlutum íslensku aðalnámskránna fyrir grunnskóla frá 

1999 og frá 2013 og bandarísku námskránni Next Generation Science Standards hvað 

varðar eðlisfræðileg, efnafræðileg og stjörnufræðileg viðfangsefni? 

Undirspurningnar:  

Hvaða hugtök og viðfangsefni tengd þessu greinum eru tilgreind, hvernig er þeim raðað 

niður á aldurshópa? 

Í hverju er munurinn á þessum námskrám hvað varðar inntak þessara námsgreina?  
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4 Aðferðir 

Verkefnið er rannsóknarskýrsla og er markmiðið að skoða námskrár á Íslandi og námskrá 

í Bandaríkjunum og bera þær saman. Í þessu verkefni eru greindar og bornar saman tvær 

formlegar íslenskar náttúrufræðinámskrár auk einnar bandarískrar hvað varðar 

viðfangsefni á sviði eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Þetta eru Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999, Aðalnámskrá grunnskóla 2013 og Next Generation Science Standard. 

Náttúrufræðihlutar námskránna voru greindir en almennu hlutar þeirra að skoðaðir 

lauslega með það fyrir augum að fjalla um almenna hugmyndafræði að baki hverrar 

námskrár. Náttúrufræðiviðmið eru mismunandi eftir námskrám og er ætlunin að skoða 

þessi viðmið, framsetningu þeirra og þau viðfangsefni eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði sem fram koma og hvaða aldurstigum þau eru tengd. Bera síðan saman á 

milli námskránna, skoða mun á framsetningu og sjá hvaða viðfangsefni koma fram og 

hver ekki meðal annars eftir aldri nemenda.  

Vinnan byrjar á því að greina og flokka þau hugtök og fyrirbæri eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði sem á sérstaklega leita eftir og voru námskrárnar sjálfar lagðar til 

grundvallar ásamt kennsluefni nemenda í 8. – 10. bekk í grunnskóla. Síðan var athugað 

hvort og hvernig og fyrir hvaða aldur þessi hugtök og fyrirbæri koma fram í íslensku 

aðalnámskránum 1999 og 2013, og bandarísku námskránni Next Generation Science 

Standards. Hafa ber þó í huga að mörg viðmið námskránna einkum í íslensku námskánni 

frá 2013 eru víðtæk og/eða óljós og geta eftir atvikum átt við nánast flestar undirgreinar 

náttúrufræðinnar.  

Farið var í gegnum námskrárnar þrjár og til að auðvelda greiningu á þeim var ákveðið að 

litagreina viðmiðin eftir því hvort þau tilheyra eðlisfræði, efnafræði eða stjörnufræði. 

Þetta auðveldar alla úrvinnslu. Litagreiningin er einnig notuð til að aðgreina eðlisfræði, 

efnafræði og stjörnufræði í sundur. Í öllum námskrám eru viðmið skráð eftir 

aldursstigum. Litagreining er aðallega fyrir rannsakanda og auðveldar alla vinnu. Þegar 

búið er að fara í gegnum þessar námskrár þarf að flokka viðmið eftir undirgreinum, 

hugtökum og fyrirbærum og búa til töflu. Mest öll vinnan fer fram í Excel þar sem tvenns 

konar vinna fer fram. Í niðurstöðum verða birtar einfaldar töflur þar sem kemur fram 

hvort ákveðið hugtak komi fram í þessum í þrem námskrám. Í öðru skjali er stærri tafla 

þar sem viðmið eru tekin úr námskrá, skráð hve mörg tengjast ákveðnu hugtaki. Þetta 

einfaldar vinnu þegar á að bera saman viðmið eftir námskrám. Skjalið með viðmiðum er 

aðeins fyrir höfund. Hugtökin þurfa að eiga sérstaklega við hverja undirgrein fyrir sig til 
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þess að teljast með. Þegar þessu er lokið má sjá hvaða viðmið eiga við þessar greinar og 

sjá hvernig þessar undirgreinar birtast með mismunandi hætti í námskránum þremur.  

Hugtökin sem urðu fyrir valinu eru öll í námsbókum nemenda á unglingastigi eða eftir 

atvikum í námskránum þremur. Þetta eru hugtök tengd eðlis-, efna- eða stjörnufræði 

sem hinir ýmsu námsefnis- eða námskrár-höfundar hafa talið mikilvæg og nemendur eiga 

að læra og kunna þegar grunnskóla er lokið. Sum þessara hugtaka er ekki að sjá í 

aðalnámskrám 1999 og 2013, né í NGSS. Markmiðið hér er að skoða hvar þessi hugtök 

eru sjáanleg í námskránum þremur og hvort þar séu viðmið sem eiga sérstaklega við þessi 

hugtök. Meginhugtökin sem voru valin má sjá hér fyrir neðan. 

4.1 Valin hugtök: 

Eðlisfræði: 

Rafmagn, hljóð, varmi/hitastig, veður, ljós, kraftur, hreyfing, þrýstingur, segulmagn, 

orka og afl ,massi, eðlismassi, verklegt/tilraunir, frumeindir, þyngdarlögmálið, 

þyngdarkraftur, Lögmál Newtons og bylgjur. 

 

Stjörnufræði: 

Reikistjörnur, sólkerfið, tungl, stjörnur, vetrarbrautir, þróun alheimsins, jörðin, árstíðir 

og sólin. 

 

Efnafræði: 

Frumefni, efnasambönd, efnablöndur, efnajöfnur/formúlur, frumeindakenning, 

hamskipti, öreindir, frumeindamassi, sætistala, leysni, bræðslumark/suðumark, 

sameindir, lotukerfi samsæta. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Almennt um námskrárnar þrjár 

 

Hér verður gerð grein fyrir samanburði á náttúrufræði hlutum í aðalnámskrá grunnskóla 

2013, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og National Generation Science Standards (NGSS) 

hvað varðar viðfangsefni á sviði eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Íslensku 

námskránum er skipt eftir þremur aldursstigum, yngsta stig (1. – 4. bekk), miðstig (5. – 7. 

bekk) og unglingastig (8. – 10. bekk) en NGSS er skipt í 1, 2, 3, 4, og 5 bekkur, miðstig og 

unglingastig. 1. – 5. bekkur í NGSS verður borin saman við yngsta stig í grunnskóla. 

Nemendur á miðstigi á Íslandi eru 10 – 12 ára en í Bandaríkjunum eru nemendur á 

miðstigi 11 – 13 ára. Vert er að taka fram að unglingastig í NGSS eru nemendur 14 – 18 

ára en á Íslandi 13 – 16 ára. Viðmið á unglingastigi í NGSS geta þar af leiðandi verið 

flóknari en viðmið í íslensku námskránum. Hér á eftir er stutt greining á innihaldi þessara 

þriggja námskráa. Þar má sjá hvað kemur fram í náttúrufræðihlutum og sjá hvað telst 

vera mikilvægt og hvaða áherslur eru í skólastarfi. Þessi umfjöllun er byggð á inngangi 

náttúrufræðihluta námskránna, markmiðum og því sem sagt er vera mikilvægt í 

náttúrufræðinámi nemenda. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 náttúrufræðihluti er partur 

af heildarnámskrá sem var gefin út í 12 heftum og var sér hefti um náttúrufræði. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 er náttúrufræðihluti partur af heildarnámskrá og mun 

styttri en 1999. 

Hér er stutt greining á þessum námskrám og náttúrufræðihlutum þeirra, um er að ræða 

stuttar lýsingar ásamt töflum sem tilgreina hvaða hugtök má finna í viðmiðum. Greiningin 

felst í því að skoða hvert stig og athuga hvort hugtökin sem voru valin komi fram í 

viðmiðum. Einnig má sjá hvað kemur fram undir hverju aldurstigi áður en farið er yfir 

viðmið. Markmiðið í þessu meistaraverkefni er að greina hvernig eðlisfræði, efnafræði 

og stjörnufræði koma fram námskránum þremur. Það á að skoða nokkur lykilhugtök og 

athuga hvort þau komi fram. Listi yfir hugtök má finna ofar í skjali á bls. 24. Markmiðið er 

að sjá hvernig þessi hugtök birtast í viðmiðum og hvort þau séu skýr.  

Hér fyrir neðan eru m.a. settar fram töflur þar sem kemur fram hvort hugtök komi 

sérstaklega fram í viðmiðum í námskránum þremur. Sum viðmið geta verið óljós eða 

víðtæk og ná yfir stóran hluta náttúrufræðinnar, á þetta sérstaklega við um aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. Viðmiðið þarf að tilgreina hugtakið eða tengjast því til þess að teljast 

sem viðmið tiltekinnar undirgreinar. Viðtæk viðmið eru í flestum tilvikum skilin út undan 
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í þessari greiningu enda er hér verið að leita að hugtökum sem passa sérstaklega við 

ákveðin viðmið, þ.e.a.s. hugtak finnist í viðmiði og eigi vel við. Gott dæmi um slíkt viðmið 

sem ekki er hægt að nýta við þessa greiningu er mjög almennt viðmið um hugtakaskilning 

í aðalnámskrá 2013. Viðmið þar sem tilgreint er að nemandi hafi náð tökum á hugtökum 

án þess að hugtökin séu tilgreind segja mjög lítið þegar leitað er eftir viðmiðum um 

ákveðin hugtök eða viðfangsefni. Slík viðmið hefði þurft að brjóta niður í smærri viðmið 

og tengja þau sérstaklega við hverja undirgrein náttúrufræðinnar til þess að þau væru 

tekin með í greiningunni. 

5.1.1 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Náttúrufræði hluti aðalnámskrá grunnskóla 1999 er töluvert lengri en í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. Í inngangi aðalnámskrá grunnskóla (1999) má sjá hvað náttúrufræðin á 

að kenna nemendum í grunnskóla. Náttúrufræði er vítt svið og eru margar undirgreinar. 

Eðliðsfræði, efnafræði og stjörnufræði eru þrjú fög sem ættu að finnast í námskrám. Hér 

verður aðalnámskrá 1999 skoðuð út frá þessum þrem undirgreinum náttúrufræðinnar. 

Námskráin gefur upp þrjú megin fræðasvið í náttúruvísindum, eðlisvísindi, jarðvísindi og 

lífvísindi. Viðmiðum er svo skipt í þrepamarkmið. 

Almenn markmið nemenda eru gefin upp í lista sem má sjá hér að neðan: 

• öðlist breiðan þekkingargrunn og skilning á helstu sviðum náttúruvísinda. 

• nái valdi á mikilvægum hugtökum innan helstu sviða. 

• þjálfist í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum aðferðum við greiningu 

viðfangsefna. 

• öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu, túlkun og framsetningu. 

• þroski með sér lífssýn sem byggist á sjálfsskoðun og skilningi á heilbrigði eigin 

líkama og eigin ábyrgð innan samfélagsins. 

• geri sér grein fyrir þætti náttúruvísinda í menningu þjóða og hvernig þekking á 

fyrirbærum og lögmálum náttúrunnar hefur þróast í gegnum aldirnar samhliða 

heimsmynd mannsins. 

• geri sér grein fyrir takmörkunum við söfnun og túlkun vísindalegra gagna. 

• þjálfist í að taka virkan þátt í gagnrýninni umfjöllun um málefni er snerta náttúru, 

umhverfi mannsins og samspil vísinda, tækni og samfélags. 

• búi yfir nægu sjálfstrausti til að nýta til fullnustu þekkingu sína og hæfni, í 

áframhaldandi námi, á áhugasviðum og á starfsvettvangi. 

(Aðalnámskrá grunnskóla bls. 15, 1999). 
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Hér fyrir neðan má sjá skiptingu eftir aldri og sjá hvað kemur fram á hverju aldursstig í 

grunnskóla. 

5.1.1.1 Nemendur í 1. – 4. Bekk grunnskóla 

Börn hefja nám 6 ára gömul og hafa yfirleitt áhuga á umhverfi sínu. Börn þekkja nokkrar 

dýrategundir og líklegast einhver blóm. Þau ná að tengja saman dýr og plöntur eftir 

árstíðum og hitastigi. Þetta tengist daglegum veruleika barna, en þau vantar skilning og 

orðaforða til þess að skilgreina hugmyndir sínar og byggja ofan á núverandi þekkingu. 

Fram koma nokkur atriði sem má finna í námskrá sem þarf a hafa í huga varðandi 

náttúrufræðikennslu: 

• að verkefnavinna í náttúrufræði kallar oft á nána samvinnu við heimilin. 

• að börnin fái að vera þátttakendur í vali á viðfangs efnum og þar sé komið til móts 

við ólíka einstaklinga af báðum kynjum. 

• eðlilega og nauðsynlega samþættingu við önnur námssvið og greinar sem 

kenndar eru á yngsta stigi. 

(Aðalnámskrá grunnskóla bls. 17, 1999). 

Í þessum kafla koma fram nokkur lykilorð fyrir yngsta stig og hvernig má vinna úr mörgum 

efnisþáttum. Þessi lykilorð eru: forvitni, leit, leikur, upplifun, spurningar, umræður, 

vettvangskannanir, ákveðin ferli og fyrirbæri í nánasta umhverfi barnsins, algeng hugtök 

og ákveðin vinnubrögð. Einnig koma fram nokkrar hugmyndir um ýmis konar 

þemaverkefni. Námsmatið er í formi símats þar sem kennari fylgist vel með 

námsframvindu og framförum nemenda. 

 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur x Frumefni   

Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 

Varmi/hitastig   Tungl x Efnablöndur   

Veður x Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur   

Ljós x Vetrarbrautir   Frumeindakenningin   

Kraftur x Þróun alheimsins   Hamskipti x 

Hreyfing x Jörðin x Öreindir   

Þrýstingur x Árstíðir x Frumeindamassi   

Segulmagn x Sólin x Sætistala   

Orka og afl x   Leysni x 

Massi     Bræðslumark/suðumark   

Eðlismassi x   Sameindir   
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Verklegt/tilraunir x   Lotukerfi   

Frumeindir     Samsæta   

Þyngdarlögmálið         

Þyngdarkraftur       
Lögmál Newtons       

Bylgjur       

Tafla 1. Hugtök úr aðalnámskrá grunnskóla 1999, 1. – 4. bekkur. 

Hér má sjá töflu 1. og hvaða hugtök koma fram í viðmiðum í 1. – 4. bekk í grunnskóla í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999. Viðmið fyrir 1. – 4. bekk eru vel skilgreind og má sjá góðar 

útskýringar fyrir hvert viðmið. Það eru mun fleiri eðlisfræði viðmið sem koma fram í 

samanburði við efnafræði og stjörnuvísindi. Í framhaldi eiga nemendur að bæta ofan á 

núverandi þekkingu. Þó að mörg þessara hugtaka séu flókin þá eru viðmiðin í samræmi 

við aldur. 

5.1.1.2 Nemendur í 5 – 7. Bekk í grunnskóla. 

Nemendur á miðstigi eiga að byggja ofan á fyrri þekkingu. Áfram á að byggja á þekkingu 

út frá náttúru Íslands og nánasta umhverfi. Nemendur eiga að tengja náttúrufræðina 

raunveruleikanum og vinna áhugaverð verkefni sem fela í sér athuganir, úrvinnslu og 

túlkun á niðurstöðum. Nemendur eiga að finna fyrir ábyrgðartilfinningu gagnvart náttúru 

og umhverfi. Nemendur eru að ganga í gegnum miklar breytingar á þessum aldri og þarf 

námið að henta þörfum þeirra og vera áhugavert. Nú þurfa nemendur að sýna 

sjálfstæðari vinnubrögð. Verkefni eiga vera af ýmsum toga og hafa verklega nálgun. 

Á miðstigi koma fram nokkur lykilorð fyrir nemendur, t.d. forvitni, tjáning, 

hugtakaskilningur o.fl. Námsmat er áfram símat, en hér er einnig verkleg vinna og 

sjálfsmat nemenda 

Hér fyrir neðan er tafla 2 þar sem kemur fram hvort viðmiðin innihaldi ákveðin hugtök 

sem koma fram á lista eða hvort þetta viðmið tengist t.d. efnafræði, eðlisfræði eða 

stjörnufræði sérstaklega. Viðmið þarf að tilgreina hugtakið eða tengjast því til að teljast 

sem viðmið tiltekinnar undirgreinar. Sérstaklega er verið að leita eftir viðmiðum sem eiga 

nákvæmlega við hverja undirgrein. 

 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur x Frumefni x 

Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 

Varmi/hitastig x Tungl x Efnablöndur x 

Veður x Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur   



 

29 

Ljós x Vetrarbrautir   Frumeindakenningin x 

Kraftur x Þróun alheimsins   Hamskipti x 

Hreyfing x Jörðin x Öreindir   

Þrýstingur   Árstíðir x Frumeindamassi   

Segulmagn x Sólin x Sætistala   

Orka og afl x   Leysni x 

Massi     Bræðslumark/suðumark x 

Eðlismassi     Sameindir x 

Verklegt/tilraunir x   Lotukerfi   

Frumeindir     Samsæta   

Þyngdarlögmálið         

Þyngdarkraftur       
Lögmál Newtons       

Bylgjur x     

Tafla 2. Hugtök úr aðalnámskrá grunnskóla 1999, 5. – 7. bekkur. 

Hér má sjá hugtök í töflu 2. sem koma frá í viðmiðum í 5. – 7. Bekk í grunnskóla í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999. Hér bætast við nokkur hugtök í greinunum frá síðasta 

aldursstigi og jafnframt eru viðmiðin stærri og flóknari. Nemendur eiga að byggja ofan á 

fyrri þekkingu og halda áfram að vaxa í námi. Hér má sjá fleiri viðmið í efnafræði og eru 

nemendur byrjaðir á flóknari verkefnum og verklegri vinnu. 

5.1.1.3 Nemendur í 8 – 10. Bekk grunnskóla. 

Á unglingastigi eru viðmiðin flóknari og krefjast meiri þekkingar í náttúrufræði. Sértæk 

þekking er í auknum mæli ásamt almennri grunnþekkingu. Hér á að tengja þekkingu við 

raunveruleikann og áhugasvið beggja kynja. Nemendur eiga að fá fjölbreytt nám, 

vettvangsferðir, gesti í skóla og fá tækifæri til þess að tengjast atvinnulífi og umhverfi í 

sinni heimabyggð. Sérstaklega skal hafa í huga að flétta saman undirgreinum 

náttúrufræðinnar og kenna nemendum lögmál um hreyfingu hluta og einkenni 

rafsegulbylgna. Nemendur eiga að taka þátt í umræðum og skoða efnið út frá ólíkum 

sjónarhornum til þess að dýpka þekkinguna.  

Hér fyrir neðan er tafla 3 þar kemur fram hvort viðmiðin innihalda ákveðin hugtök sem 

koma fram á lista eða hvort þessi viðmið tengist t.d. efnafræði, eðlisfræði eða 

stjörnufræði sérstaklega. Viðmið þarf að tilgreina hugtakið eða tengjast því til þess að 

teljast sem viðmið tiltekinnar undirgreinar.  

 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur x Frumefni x 
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Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 

Varmi/hitastig x Tungl x Efnablöndur x 

Veður   Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur x 

Ljós x Vetrarbrautir x Frumeindakenningin   

Kraftur x Þróun alheimsins x Hamskipti   

Hreyfing x Jörðin x Öreindir   

Þrýstingur x Árstíðir x Frumeindamassi   

Segulmagn x Sólin x Sætistala x 

Orka og afl x   Leysni   

Massi x   Bræðslumark/suðumark x 

Eðlismassi x   Sameindir x 

Verklegt/tilraunir x   Lotukerfi x 

Frumeindir x   Samsæta x 

Þyngdarlögmálið x       

Þyngdarkraftur x     
Lögmál Newtons x     

Bylgjur x     

Tafla 3. Hugtök úr aðalnámskrá grunnskóla 1999, 8. – 10. bekkur. 

Hér má sjá að á unglingastigi birtast flest hugtök í viðmiðum. Veður kemur ekki fram á 

unglingastigi. Öll hugtökin í stjörnufræðinni koma fram í viðmiðum á einn hátt eða annan. 

Það virðast vera aðrar áherslur í efnafræði þar sem sumt sem var kennt á miðstigi kemur 

ekki fram á unglingastigi, sem er eðlilegt. 

5.1.2 Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hlutverk náttúrugreina að efla forvitni og 

búa til áhuga á umhverfi og náttúru. Nemendur á Íslandi eiga að vera vísindalæsir og felst 

það í því að geta lesið sér til gagns um náttúruvísindaleg viðfangsefni. Mikið er af 

hugtökum í náttúrufræði og eru þau misflókin. Markmið er að nemendur skilji þessi 

hugtök og geti notað þau í daglegu lífi. Nemendur kynnast samspili manna og náttúru, 

þessi hæfni eflir skilning á nútímasamfélagi. Með kennslu í náttúrugreinum sé verið að 

undirbúa nemendur fyrir komandi átök í námi, fræða nemendur og kenna þeim sjálfbæra 

þróun og kenna nemendum að rökræða álitamál sem varða náttúrufræðileg viðfangsefni. 

Náttúrugreinar byggist á lýðræðislegum vinnubrögðum. Nemendur vinni verkefni og fái 

tækæri til að framkvæma eigin hugmyndir og vinna að settum markmiðum sem eiga að 

bæta samfélagið. Með þessu læri nemendur rannsóknarvinnu, hvernig eigi að safna 

gögnum og að lokum um úrvinnslu gagna. 
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Hæfniviðmið náttúrugreina skiptast í nokkra flokka, fyrri flokkar eru hæfniviðmið um 

verklag:  

• Geta til aðgerða.  

• Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. 

• Gildi og hlutverk vísinda og tækni.  

• Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum.  

• Efling ábyrgðar á umhverfinu. 

Seinni flokkar eru hæfniviðmið um viðfangsefni og skiptast þau í einnig í fimm flokka:  

•  Að búa á jörðinni.  

• Lífsskilyrði manna.  

• Náttúra Íslands.  

• Heilbrigði umhverfisins.  

• Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er að finna undirkafla um náttúrugreinar1 fyrir grunnskóla 

á Íslandi og er hann mun styttri en umfjöllunin um sömu viðfangsefni í námskránni frá 

1999. Í inngangi má finna upplýsingar um hvað eigi að kenna og hvað sé mikilvægt fyrir 

nemendur að læra í þeim greinum. Áhersla er lögð á tækni og framtíð jarðarbúa, og 

mannlegar ákvarðanir sem séu jörðinni í hag. Undirgreinar í náttúrugreinum eru sagðar 

náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt. Námið á að vera 

blanda af þessum greinum, en á einnig að efla nemendur til ábyrgðar á umhverfinu. Undir 

náttúrugreinum er nýsköpun og vinnubrögð í náttúrugreinum. Nemendur eiga að vinna 

verklegar athuganir til að auka skilning á námsefni (Aðalnámskrá, 2013). 

Náttúrufræði á að vera upplifun, nemendur eiga að fá að vinna skapandi verkefni sem 

ýta undir forvitni og skapa jákvætt viðhorf. Lögð er áhersla á vísindalæsi, þ.e.a.s. getu til 

að lesa sér til gagns og geta notað hugtök náttúrugreina í daglegu lífi.  

 

 
1 Námskráin frá 2011/2013 notar heitið náttúrugreinar og telur náttúrufræði eina af undirgreinum 
náttúrugreina. Venju námskrárinnar verður fylgt í þessari ritgerð þó almennt sé hún ekki til eftirbreyttni. 
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Í þessu verkefni er sjónum beint að viðmiðum út frá eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði. Það verða notuð sömu hugtök sem má finna ofar í skjali. Hér fyrir neðan er 

greining á viðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla 2013 og verður byrjað á 1. – 4. Bekk. 

Það er ekki stuttur inngangur í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eins og í aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er heildartexti fyrir náttúrugreinar 

sameiginlegur fremst í kafla 22, viðmiðin fylgja síðan strax á eftir. 

 

Eðlisfræði 1. - 4. bekkur 5. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur 

Rafmagn x x x 

Hljóð x x   

Varmi/hitastig       

Veður x x x 

Ljós x x x 

Kraftur x x x 

Hreyfing       

Þrýstingur       

Segulmagn x x x 

Orka og afl x x x 

Massi       

Eðlismassi       

Verklegt/tilraunir x x x 

Frumeindir       

Þyngdarlögmálið       

Þyngdarkraftur       

Lögmál Newtons       

Bylgjur       

Tafla 4. Eðlisfræði hugtök í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Hér má sjá töflu 4 um eðlisfræði hugtök. Það er sérstaklega verið að athuga hvort þessi 

hugtök komi fram, hins vegar eru margir gluggar auðir, og eru sum hugtök ekki sjáanleg 

í námskrá. 

 

Stjörnufræði 1. - 4. bekkur 5. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur 

Reikistjörnur       

Sólkerfið     x 

Tungl       

Stjörnur       

Vetrarbrautir       

Þróun alheimsins       
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Jörðin   x x 

Árstíðir x x x 

Sólin   x   

Tafla 5. Stjörnufræði hugtök í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Stjörnufræðin kemur lítið sem ekkert fram í viðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla 2013 

(sjá töflu 5). Sum viðmið eru of víðtæk og gætu átt við, en verið að leita af viðmiðum þar 

sem þessi hugtök birtast. Árstíðir koma fram hjá öllum og jörðin á mið- og unglingastigi.. 

Stjörnufræði viðmið eru nánast ekki sjáanleg. Þrátt fyrir það er stjörnufræði partur af 

kennsluefni í grunnskólum. 

 

Efnafræði 1. - 4. bekkur 5. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur 

Frumefni x x x 

Efnasambönd       

Efnablöndur       

Efnajöfnur/formúlur       

Frumeindakenningin     x 

Hamskipti x x x 

Öreindir       

Frumeindamassi       

Sætistala       

Leysni       

Bræðslumark/suðumark       

Sameindir       

Lotukerfi     x 

Samsæta       

Tafla 6. Efnafræði hugtök í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Efnafræði er einnig nokkuð fátækleg miðað við þessar niðurstöður (sjá töflu 6.). Hér eru 

of margir gluggar auðir og mætti vera mun meira fjallað um efnafræði. Hamskipti og 

frumefni koma fram alls staðar.  

Eðlisfræðin er ekki alveg jafn fátækleg í aðalnámskrá grunnskóla 2013 og hinar tvær 

greinarnar en þó eru margar eyður. Það er því ljóst að það námskráin frá 2013 tekur ekki 

til margra viðfangsefna eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði sem almennt hefur verið 

talið nauðsynlegt að fjalla um í grunnskólanámi barna og unglinga. Jafnframt er auðvelt 

að sjá að í aðalnámskrá 1999 er farið ítarlegar í viðmið sem tengjast þessum þrem 

undirgreinum náttúrufræðinnar.  
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5.1.3 National Generation Science Standards 

Erlenda námskráin sem á að bera saman við íslensku námskrárnar heitir National 

Generation Science Standards (NGSS) og er bandarísk náttúrufræði námskrá. 

Markmið National Generation Science Standard (2013) er að undirbúa nemendur fyrir 

komandi nám í náttúrufræði eða náttúruvísindum (e. science). Nemendur fái góðan 

grunn í gagnrýnni hugsun og læra að leysa ýmis verkefni. Námskráin er skipt eftir 

aldurstigum og koma fram viðmið (e. performing expectations), æfingar (e. practices), 

ákveðnar þverfaglegar gegnumgangandi hugmyndir (e. crosscutting concepts) og 

grunnhugmyndir einstakra fræðasviða (e. core ideas). Í þessu verkefni er sjónum aðallega 

beint að viðmiðum (e. performing expectations). 

Í hluta um viðmið kemur fram að með þeim og öðru efni NGSS sé settur fram leiðarvísir 

að námi og kennslu í náttúrufræðum barna og unglinga. Einnig á námskráin að aðstoða 

kennara í kennslu. Með því að fylgja NGSS geti skólar séð hvernig á að kenna 

náttúrufræði. Ef námskránni sé fylgt vel og vandlega eigi nemendur að öðlast þekkingu í 

náttúrufræði og þekkingu sem hentar mismunandi aðstæðum eða fræðisviðum.  

Námskráin skiptist í nokkur aldursstig, og byrjar hún á nemendum í leikskóla. Íslensku 

námskrárnar 1999 og 2013 eru með viðmið sem eru í lok þriggja aldursstiga, lok 4. 

bekkjar, lok 7. bekkjar og lok 10. bekkjar. NGSS (2013) skiptist í leikskóla, 1. bekk, 2. bekk, 

3. bekk, 4. bekk og 5. bekk. Næst kemur miðstig (e. middle school) sem eru nemendur 11 

– 13 ára, eða sambærilegt við miðstig hér á land. Næst er unglingastig (e. highschool), 

hér eru viðmið flóknari. Nemendur á Íslandi á unglingastigi eru í 8. – 10. bekk, hins vegar 

eru nemendur á unglingastigi (e. highschool) í Bandaríkjunum 14 – 18. ára gömul. Í 

niðurstöðum og greiningu má sjá hvernig sum viðmið á unglingastigi (e. highschool) eru 

á hærra stigi en þau sem koma fram í íslensku námskránum. 

 

Í National Generation Science Standards (NGSS) er stuttur inngangur eða kynning fyrir 

hvern bekk eða stig á því sem koma skal. Hér kemur stutt lýsing úr hverjum kafla. Aðeins 

koma fram upplýsingar sem tengjast efnafræði, eðlisfræði og stjörnufræði. 

5.1.3.1 1. bekkur. 

Nemendur í 1. bekk læra um hljóð, titring og ljós. Við lok 1 bekkjar eiga nemendur að 

skilja samband milli hljóðs og titrings, og að ljós ferðast á milli staða. Nemendur læra að 

framkvæma einfaldar athuganir og skoða gögn. 
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5.1.3.2 2. bekkur. 

Nemendur í 2. bekk læra um mismunandi efni og eiga að geta svarað spurningum 

varðandi efnafræði. Nemendur eiga að geta framkvæmt einfaldar athuganir sem tengjast 

náttúrufræði og rætt saman um niðurstöður. 

5.1.3.3 3. bekkur 

Nemendur í 3. bekk læra um veður og hvernig veður er mismunandi eftir árstíðum. Einnig 

eiga nemendur að læra um krafta og hvernig kraftar hafa áhrif á hluti. Nemendur læra 

um segla og hvernig eigi að nota þá. Nemendur eiga að geta framkvæmt einfaldar 

athuganir og leyst ýmis verkefni. Nemendur eiga að geta rætt um niðurstöður og 

viðfangsefni tengt námsefni. 

5.1.3.4 4. bekkur. 

Nemendur í 4. bekk læra um bylgjur og orku, og hvernig orka er tengd hreyfingu. Einnig 

hvernig á að flytja orku, hvernig hægt er að nota orku til þess að leysa ýmis vandamál. 

Nemendur eiga að geta framkvæmt einfaldar athuganir og rætt um niðurstöður. 

Nemendur eiga að geta leyst ýmis verkefni tengd námsefni. 

5.1.3.5 5. bekkur. 

Nemendur í 5. bekk læra um efni og eðlismassa efna. Einnig hvort hægt sé að blanda 

saman efnum og búa til ný efni. Nemendur læra um ljós og skugga og læra um stjörnur. 

Nemendur eiga að geta skipulagt og framkvæmt athuganir og unnið úr gögnum, rætt 

saman og komist að niðurstöðu. 

 

Hér má sjá töflu 7. þar sem merkt er hvaða hugtök birtast í viðmiðum hjá nemendum í 1. 

– 5. bekk grunnskóla. Í töflu 7. sést að hugtök í efnafræði eru færri en í eðlisfræði og 

stjörnufræði. Það er misjafnt hvar þessi hugtök birtast, þ.e.a.s. hvort þau eigi við 1., 2., 

3., 4., eða 5. bekk í grunnskóla. Oftast koma þessi viðmið fram í 5. bekk. Það kemur ekki 

á óvart að það séu fá efnafræði hugtök að finna á yngsta stigi. Þessi hugtök eru oft 

flóknari og minna fjallað um þau, t.d. er hugtakið ljós mun aðgengilegra hvort sem það 

er á yngsta stig eða unglingastigi, hins vegar er ólíklegt að finna hugtakið öreindir eða 

frumeindamassi á yngsta stigi í grunnskóla. Þessi flóknari hugtök krefjast meiri þekkingu 

frá nemanda. 

 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur x Frumefni x 

Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 
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Varmi/hitastig   Tungl x Efnablöndur x 

Veður x Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur x 

Ljós x Vetrarbrautir   Frumeindakenningin   

Kraftur x Þróun alheimsins   Hamskipti x 

Hreyfing x Jörðin x Öreindir   

Þrýstingur   Árstíðir x Frumeindamassi   

Segulmagn x Sólin x Sætistala   

Orka og afl x   Leysni   

Massi x   Bræðslumark/suðumark   

Eðlismassi x   Sameindir   

Verklegt/tilraunir     Lotukerfi   

Frumeindir x   Samsæta   

Þyngdarlögmálið x     
Þyngdarkraftur x     
Lögmál Newtons x     

Bylgjur x     

Tafla 7. Hugtök 1. – 5. bekkur NGSS. 

5.1.3.6 Miðstig. 

Miðstig eðlisfræði og efnafræði (e. middle shcool physical science). Nemendur á miðstigi 

halda áfram að byggja ofan á fyrri þekkingu. Nemendur á miðstigi eru 11 – 13 ára gamlir 

og má líkja því við miðstig á Íslandi þar sem nemendur er í 5. – 7. bekk eða 10 – 12 ára 

gömul. Hér fá nemendur kennslu í eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Áhersla er lögð 

á skilning nemenda á viðfangsefnum sem tengjast eðlisfræði og efnafræði. Nemendur 

vinna athuganir til að auka skilning. Viðmið hér skiptast í fjóra hluta PS12 sem fjallar um 

efni og samspil þeirra, PS2 sem fjallar um krafta og hreyfingu, PS3 sem fjallar um orku og 

afl og PS4 sem fjallar um bylgjur og notkun þeirra í tækni og flutning gagna. 

Miðstig geimvísindi/stjörnufræði (e. middle school space science). Í þessum flokki eru 

einnig jarðvísindi en hér er aðallega verið að skoða geimvísindi/stjörnufræði. Nemendur 

eiga að byggja ofan á fyrri þekkingu og eiga að geta útskýrt fyrirbæri sem tengjast 

geimvísindum/stjörnufræði en einnig eðlisfræði og efnafræði. Hér framkvæma 

nemendur verkefni sem hjálpa þeim að ná settum markmiðum og bæta þekkingu þeirra 

á viðfangsefninu. Viðmið skiptast í þrjá hluta ESS13 sem fjallar um stöðu jarðar í 

alheiminum, ESS2 sem fjallar um jörðina, þessi hluti tengist frekar jarðfræði, og ESS3 sem 

fjallar um jörðina og mannfólkið, þessi hluti fjallar um áhrif manna á jörð. 

 
2 PS stendur fyrir Physical Science 
3 ESS stendur fyrir Earth and Space Science 
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Tafla 8 sýnir hugtök sem birtast í viðmiðum á miðstigi. Viðmið í eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði eru mörg sjáanleg og má finna flest þeirra á miðstigi. Einnig má taka fram 

að viðmið eins og reikistjörnur og jörðin má finna í viðmiðum á yngsta stigi, en minna er 

um þau á miðstigi. 

 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur   Frumefni   

Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 

Varmi/hitastig   Tungl x Efnablöndur x 

Veður   Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur x 

Ljós x Vetrarbrautir x Frumeindakenningin x 

Kraftur x Þróun alheimsins   Hamskipti x 

Hreyfing x Jörðin   Öreindir x 

Þrýstingur   Árstíðir x Frumeindamassi x 

Segulmagn x Sólin x Sætistala   

Orka og afl x   Leysni x 

Massi x   Bræðslumark/suðumark x 

Eðlismassi x   Sameindir x 

Verklegt/tilraunir x   Lotukerfi   

Frumeindir x   Samsæta   

Þyngdarlögmálið x       

Þyngdarkraftur x     
Lögmál Newtons x     

Bylgjur x     

Tafla 8. Hugtök miðstig NGSS. 

5.1.3.7 Unglingastig. 

Unglingastig eðlisfræði og efnafræði (e. high school physical science). Nemendur halda 

áfram að byggja ofan á fyrri þekkingu og læra hér eðlisfræði og efnafræði. Nemendur 

eiga að geta útskýrt fyrirbæri tengd náttúrufræði og auka þar af leiðandi skilning sinn á 

efninu. Nemendur öðlast þekkingu til að geta útskýrt og skilgreint hugmyndir í 

náttúrufræði. Í þessu felst að geta framkvæmt athuganir, rannsakað viðfangsefni, lesið 

sér til gagns og unnið úr gögnum. Viðmið skiptast í fjóra hluta, PS1 sem fjallar um efni og 

samspil þeirra, PS2 sem fjallar um krafta og hreyfingu, PS3 sem fjallar um orku og afl og 

PS4 sem fjallar um bylgjur og notkun þeirra í tækni og flutning gagna. 

Unglingastig geimvísindi/stjörnufræði (e. high school space science). Þessi hluti fjallar 

einnig um jarðvísindi en hér er aðallega verið að skoða stjörnufræði/geimvísindi. 

Nemendur halda áfram að byggja ofan á fyrri þekkingu. Hér fá nemendur að dýpka 



   
 

38 

skilning sinn á efninu og læra nýjar leiðir til þess að öðlast þekkingu í stjörnufræði. 

Nemendur framkvæma athuganir og vinna verkefni til þess að ná settum markmiðum. 

Viðmið skiptast í þrjá hluta ESS1 sem fjallar um stöðu jarðar í alheiminum, ESS2 sem fjallar 

um jörðina, þessi hluti tengist frekar jarðfræði, og ESS3 sem fjallar um jörðina og 

mannfólkið, þessi hluti fjallar um áhrif manna á jörð. 

Tafla 9 sýnir þau hugtök sem birtast í viðmiðum á unglingastigi í grunnskóla. Vert er að 

taka fram að unglingastig í NGSS eru nemendur á aldrinum 14 – 18 ára. Hugtök í 

eðlisfræði eru flest til staðar, hins vegar fækkar hugtökum í stjörnufræði, en sum þessara 

hugtaka sem vantar í stjörnufræði koma fram í viðmiðum á yngri stigum. Fjöldi hugtaka í 

efnafræði eru svipuð og á miðstigi. Sumt er áfram, en einnig koma fram ný hugtök og 

önnur hverfa. 

Eðlisfræði   Stjörnufræði   Efnafræði   

Rafmagn x Reikistjörnur   Frumefni x 

Hljóð x Sólkerfið x Efnasambönd x 

Varmi/hitastig x Tungl   Efnablöndur x 

Veður   Stjörnur x Efnajöfnur/formúlur x 

Ljós x Vetrarbrautir   Frumeindakenningin x 

Kraftur x Þróun alheimsins x Hamskipti   

Hreyfing x Jörðin   Öreindir x 

Þrýstingur   Árstíðir   Frumeindamassi x 

Segulmagn x Sólin x Sætistala   

Orka og afl x   Leysni   

Massi x   Bræðslumark/suðumark   

Eðlismassi x   Sameindir x 

Verklegt/tilraunir x   Lotukerfi x 

Frumeindir x   Samsæta x 

Þyngdarlögmálið x       

Þyngdarkraftur       
Lögmál Newtons x     

Bylgjur x     

Tafla 9. Hugtök unglingastig NGSS. 

5.2 Samanburður á námskránum þremur eftir efnisatriðum 

Í þessum kafla verða bornar saman aðalnámskrár grunnskóla 1999, aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 og National Generation Science Standards eftir viðfangsefnum á sviði 

eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði og aldursstigi nemenda. Tekin verða fyrir hin ýmsu 

undirsvið eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Í flestum tilvikum eru 3 – 4 viðfangsefni 

saman og er byrjað á því að skoða út frá aldursstigi nemenda. Hér kemur fram hvaða 
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viðmiðið kom fram í hverri námskrá og hversu mörg viðmið mátti finna sem tengjast 

viðkomandi undirsviði. Í lokin er stutt samantekt um hvert undirsvið. Hér má sjá þau 

undirsvið sem verða tekin verða fyrir: 

• Rafmagn og segulmagn. 

• Hljóð, ljós og bylgjur. 

• Varmi/hitastig og veður. 

• Kraftur, hreyfing, orka og afl. 

• Þrýstingur, massi og eðlismassi. 

• Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons. 

• Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins. 

• Tungl, stjörnur og sólin. 

• Jörðin og árstíðir. 

• Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur. 

• Frumeindakenningin og efnajöfnur/formúlur. 

• Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala. 

• Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark. 

• Sameindir og samsæta. 

• Verkleg kennsla. 

Í lok kaflans er samantekt á niðurstöðum og þar sem farið er yfir hvað var til staðar og 

hvað ekki í námskránum þremur. 

5.2.1 Rafmagn og segulmagn 

5.2.1.1 Rafmagn og segulmagn á yngsta stigi 

Rafmagn kemur fram í námskránum þrem, en mismikið. Í NGSS er aðeins eitt viðmið í 1. 

– 5. bekk, sem tengist rafmagni. Þetta viðmið kemur fram í 3. bekk. Hér má sjá það 

viðmið: 

• 3-PS2-3. Ask questions to determine cause and effect relationships of electrical 

or magnetic interactions between two objects not in contact with each other. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru hins vegar töluvert fleiri viðmið sem eiga við rafmagn 

og má sjá sjö viðmið sem eru nokkuð ítarleg. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta búið til stöðurafmagn.  

• geta búið til einfaldar straumrásir.  

• þekkja að sumir hlutir leiða rafmagn en aðrir ekki. 
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• geri einfaldar tilraunir sem sýna stöðurafmagn, s.s. í rafmögnuðu hári og með því 

að nudda fótum við teppi.  

• tengi saman einfaldar straumrásir.  

• geri athuganir sem sýna að sumir hlutir leiða rafmagn en aðrir ekki og átti sig á 

hver eru sameiginleg einkenni þeirra hluta sem leiða rafmagn.  

• skoði rafmagnstæki sem t.d. gefa hljóð, hita eða ljós og ræði um hvaða tilgangi 

þau þjóna í lífi okkar. 

Aftur á móti er aðeins eitt viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem tengist rafmagni 

og er það viðmið mjög vítt. Hér má sjá það viðmið: 

• sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum segla. 

 

Segulmagn kemur fram í öllum námskrám en mismikið. Í NGSS eru tvö viðmið í 1. – 5. 

bekk, sem tengjast rafmagni. Hér má sjá þau viðmið: 

• 3-PS2-3. Ask questions to determine cause and effect relationships of electrical 

or magnetic interactions between two objects not in contact with each other. 

• 3-PS2-4. Define a simple design problem that can be solved by applying scientific 

ideas about magnets. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem tengjast segulmagni og er þau viðmið 

mjög einföld. Hér má sjá þau viðmið: 

• Kanni hvort mismunandi hlutir festast við segul. 

• gera sér grein fyrir að sumir hlutir festast við segul og aðrir ekki. 

Það er aðeins eitt viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem tengist segulmagni og er 

það um áhrif segla. Hér má sjá það viðmið: 

• sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum segla 

5.2.1.2 Rafmagn og segulmagn á miðstigi 

Rafmagn kemur fram í öllum námskrám, en mismikið. Í NGSS er aðeins eitt viðmið á 

miðstigi sem tengist rafmagni og er það um rafkrafta. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS2-3. Ask questions about data to determine the factors that affect the 

strength of electrical and magnetic forces. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru hins vegar fleiri viðmið eða fimm talsins sem tengjast 

mismunandi þekkingu á rafmagni. Hér má sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir að í stöðurafmagni er um tvenns konar hleðslu að ræða.  
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• gera sér grein fyrir að lokaða straumrás þarf til að rafmagn leiði.  

• ræði um hvað er líkt með stöðurafmagni og seglum.  

• vinni með rafhlöður, ljósaperur, tengivír og rofa til að komast að niðurstöðu um 

hvað þarf til að mynda rafstraum.  

• framkvæmi tilraunir þar sem segull er búinn til með rafstraumi. 

Aftur á móti er aðeins eitt viðmið í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem tengist rafmagni 

og er það um hvernig rafmagn verður til og eiginleika þess. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra. 

 

Segulmagn kemur fram í öllum námskrám en mismikið. Í NGSS er aðeins eitt viðmið á 

miðstigi sem fjallar um segulkrafta. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS2-3. Ask questions about data to determine the factors that affect the 

strength of electrical and magnetic force 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla um segulmagn og eru þau um 

segulmagn í daglegu lífi. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta nefnt dæmi um segulmögnuð efni í daglegu lífi 

• ræði um hvað er líkt með stöðurafmagni og seglum 

• hafi skoðað hvaða hlutverki segulmögnuð efni þjóna við mismunandi aðstæður, 

s.s. í dyrabjöllu og við vinnslu á brotajárni 

Það er aðeins eitt viðmið í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem tengist segulmagni og er 

það um eiginleika segla og notkun þeirra. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum segla og notkun þeirra. 

5.2.1.3 Rafmagn og segulmagn á unglingastigi 

Rafmagn kemur fram í öllum námskrám, en mismikið. Í NGSS eru tvö viðmið á 

unglingastigi um rafmagn, vert er að taka fram að unglingastig í NGSS eru nemendur 14 

– 18 ára. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS2-5. Plan and conduct an investigation to provide evidence that an electrical 

current can produce a magnetic field and that a changing magnetic field can 

produce an electrical current.  

• HS-PS3-5. Develop and use a model of two objects interacting through electrical 

or magnetic fields to illustrate the forces between objects and the changes in 

energy of the objects due to the interaction. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru hins vegar fleiri viðmið eða fjórtán talsins sem 

tengjast mismunandi þekkingu um rafmagn. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta tengt og unnið með ýmsar raðtengdar straumrásir. 

• geta skilgreint og fundið viðnám í raðtengdum straumrásum.  

• þekkja hliðtengda straumrás.  

• geta skýrt helstu hugtök tengd rafmagni og seglum, s.s. rafspennu, rafhleðslu, raf- 

og segul svið, raf- og segulkraft, raforku og rafafl.  

• þekkja uppbyggingu nokkurra nútímarafmagns tækja.  

• vinni með uppsetningu ýmissa raðtengdra straumrása og noti viðeigandi 

mælieiningar við athuganir á spennu og straum.  

• geti útskýrt rafspennu og rafstraum m.t.t. orku.  

• mæli rafspennu og noti við það viðeigandi mæli einingar.  

• athugi samband milli straums og spennu í línuriti, reikni út viðnám með lögmáli 

Ohms og noti til þess viðeigandi mælieiningar.  

• geti útskýrt viðnám m.t.t. orkubreytinga og vinnu.  

• vinni með hliðtengdar straumrásir og geri mælingar á spennu og straumi.  

• vinni að athugunum sem sýna seguleiginleika rafstraums.  

• geri sér grein fyrir hvernig hægt er að fá rafmagn úr segulmagni og tengslum þess 

við raforkuframleiðslu.  

• geti útskýrt uppbyggingu einfalds rafmótors. 

Aftur á móti er aðeins eitt viðmið á unglingastigi í aðalnámkrá grunnskóla 2013 og er það 

mjög einfalt. Hér má sjá það viðmið: 

• útskýrt einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagn. 

 

Segulmagn kemur fram í öllum námskrám, en mismikið. Í NGSS eru tvö viðmið á 

unglingastigi um segulmagn, vert er að taka fram að unglingastig í NGSS eru nemendur 

14 – 18 ára. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS2-5. Plan and conduct an investigation to provide evidence that an electrical 

current can produce a magnetic field and that a changing magnetic field can 

produce an electrical current.  
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• HS-PS3-5. Develop and use a model of two objects interacting through electrical 

or magnetic fields to illustrate the forces between objects and the changes in 

energy of the objects due to the interaction.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram þrjú viðmið um segulmagn, en þau tengjast 

segulkröftum. Hér má sjá þau viðmið: 

• geri sér grein fyrir hvernig hægt er að fá rafmagn úr segulmagni og tengslum þess 

við raforkuframleiðslu.  

• vinni að athugunum sem sýna seguleiginleika rafstraums.  

• geta skýrt helstu hugtök tengd rafmagni og seglum, s.s. rafspennu, rafhleðslu, raf- 

og segul svið, raf- og segulkraft, raforku og rafafl. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er aðeins eitt viðmið sem á við um segulmagn og er það 

viðmið mjög einfalt. Hér má sjá það viðmið: 

• útskýrt einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagns. 

5.2.1.4 Samantekt: Rafmagn og segulmagn 

Rafmagn og segulmagn kemur fram í öllum námskránum og má finna að minnsta kosti 

eitt viðmið frá hverri námskrá. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS eru með töluvert 

fleiri viðmið og eru þau ítarlegri en viðmiðin sem finnast í aðalnámskrá grunnskóla 2013, 

sérstaklega þau sem finnast í NGSS. Í NGSS má sjá hvernig nemendur eiga að skilja 

hvernig segulmagn verkar milli tveggja hluta, styrk segulmagns og rafmagns. Geta unnið 

verklega vinnu varðandi rafmagn og segulmagn og útskýrt rafsegla, raforku og 

segulmagn. í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna viðmið sem taka fyrir straumrásir, 

stöðurafmagn, gera einfaldar athuganir með rafmagn, unnið með raftæki, hvernig 

mismunandi hlutir festast við segul og sumir ekki. Vinna með rafhlöður, framkvæma 

tilraunir þar sem segull er búinn til með rafstraumi. Þekkja mismunandi straumrásir, 

fundið viðnám, þekkja rafstraum og rafspennu. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt 

viðmið sem fjallar lauslega um segulmagn og rafmagn. Það má sjá að aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 er með fá viðmið tengd rafmagni og aðalnámskrá grunnskóla 1999 er 

með flest hér. NGSS nokkur viðmið á hverju aldurstigi, en aðalnámskrá grunnskóla 1999 

er með flest viðmið varðandi rafmagn. 

5.2.2 Hljóð, ljós og bylgjur  

5.2.2.1 Hljóð, ljós og bylgjur á yngsta stigi 

Hljóð kemur fram í öllum námskrám en mismikið. Í NGSS koma fram þrjú viðmið á yngsta 

stigi, tvö þeirra koma fram í 1. bekk og þriðja kemur fram í 4. bekk. Hér má sjá þau viðmið: 
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• 1-PS4-1. Plan and conduct investigations to provide evidence that vibrating 

materials can make sound and that sound can make materials vibrate.  

• 1-PS4-4. Use tools and materials to design and build a device that uses light or 

sound to solve the problem of communicating over a distance. 

• 4-PS3-2. Make observations to provide evidence that energy can be transferred 

from place to place by sound, light, heat, and electrical currents. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er tvö viðmið sem fjalla um hljóð. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst hvernig hljóð verður til og hvernig það berst.  

• vinni með ýmsa hljóðgjafa, s.s. - mannsröddina - ýmis ólík hljóðfæri – tónkvísl.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 koma fram tvö viðmið um hljóð, þetta eru viðmið um 

eiginleika og upplifun. Hér má sjá þau viðmið: 

• 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. 

• lýst eiginleikum hljóðs og ljóss og ýmsum fyrirbærum með tilliti til hljóðs og lita. 

 

Ljós kemur fram í öllum námskrám, en mismikið. Í NGSS koma fram fjögur viðmið um ljós, 

þrjú í 1. bekk og eitt í 4. bekk. Hér má sjá þau viðmið: 

• 1-PS4-2. Make observations to construct an evidence-based account that objects 

can be seen only when illuminated.  

• 1-PS4-3. Plan and conduct an investigation to determine the effect of placing 

objects made with different materials in the path of a beam of light.  

• 1-PS4-4. Use tools and materials to design and build a device that uses light or 

sound to solve the problem of communicating over a distance. 

• 4-PS4-2. Develop a model to describe that light reflecting from objects and 

entering the eyes allows objects to be seen. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram fjögur viðmið um ljós. Þessi viðmið tengjast 

skuggum og litum regnbogans. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst á einfaldan hátt hvernig skuggar myndast og tengt þá stöðu jarðar miðað 

við sólu.  

• geri athuganir með skugga sem sýna að.  

• skuggar eru svæði sem ljós nær ekki til - lögun skugga breytist yfir daginn.  
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• geri athuganir sem sýna að sólarljósið inniheldur blöndu af litum regnbogans, t.d. 

með þrístrent gler. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er aðeins eitt viðmið á yngsta stigi og er ljós lítill hluti af 

því. Hér má sjá það viðmið: 

• 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. 

 

Bylgjur koma fram í öllum námskrám, en mismikið. Tvö viðmið koma fram í NGSS, eitt í 

1. bekk og svo eitt í 4. bekk, fjalla þessi viðmið um titring og bylgjur. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• 1-PS4-1. Plan and conduct investigations to provide evidence that vibrating 

materials can make sound and that sound can make materials vibrate. 

• 4-PS4-1. Develop a model of waves to describe patterns in terms of amplitude 

and wavelength and that waves can cause objects to move. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er ekkert viðmið á yngsta stigi sem tengist bylgjum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru heldur enginn viðmið um bylgjur. 

 

5.2.2.2 Hljóð, ljós og bylgjur á miðstigi 

Hljóð kemur fram í öllum námskrám en mismikið. Í NGSS kemur hljóð fram en mjög lítið, 

það eru ekki beint sérstök viðmið sem eiga sérstaklega við hljóð.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram fjögur viðmið um hljóð, fjalla þau um tíðni, 

styrk og tóna. Hér má sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir að hljóð myndast við öra hreyfingu.  

• þekkja hugtökin tíðni og styrkur hljóðs út frá eigin athugunum. 

• geri athuganir, t.d. á strengjahljóðfæri, þar sem greint er á milli lágra og hárra 

tóna og bylgjur frá þeim skoðaðar á tölvuskjá.  

• geri athuganir sem sýna styrk hljóðs, t.d. með því að skoða titring í hátalara. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið um hljóð og er hljóð aðeins partur af því 

viðmiði. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi. 
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Ljós kemur fram í öllum námskrám en mismikið. Í NGSS kemur ljós fram en mjög lítið, það 

eru ekki beint sérstök viðmið sem eiga sérstaklega við ljós. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram þrjú viðmið um ljós, þessu viðmið eru um 

speglun, ljós og ljósbrot. Hér má sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir að til að hlutir sjáist verður ljós að berast frá þeim til augna 

okkar.  

• gera sér grein fyrir að ljós berst eftir beinum línum.  

• kynnist ljósspeglun og ljósbroti með því að vinna með speglun og mismunandi 

gagnsæ efni, s.s. vatn, gler og plast. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem tengist ljósi og er ljós aðeins hluti af 

því viðmiði. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi. 

 

Bylgjur koma fram í öllum námskrám, en mismikið. Í NGSS koma fram þrjú viðmið sem 

fjallað um bylgjur. Hér má sjá þau viðmið: 

• MS-PS4-1. Use mathematical representations to describe a simple model for 

waves that includes how the amplitude of a wave is related to the energy in a 

wave.  

• MS-PS4-2. Develop and use a model to describe that waves are reflected, 

absorbed, or transmitted through various materials.  

• MS-PS4-3. Integrate qualitative scientific and technical information to support 

the claim that digitized signals are a more reliable way to encode and transmit 

information than analog 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram þrjú viðmið sem tengist bylgjum, þetta viðmið 

fjallar um bylgjuhreyfingar. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst sýnilegum einkennum bylgjuhreyfinga. 

• geti lýst bylgjuhreyfingu á vatni með því að nota hugtökin öldutoppur, öldudalur 

og bylgjulengd.  

• geri athuganir, t.d. á strengjahljóðfæri, þar sem greint er á milli lágra og hárra 

tóna og bylgjur frá þeim skoðaðar á tölvuskjá. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um bylgjur og eru bylgjur aðeins 

hluti af því viðmiði. Hér má sjá það viðmið: 
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• lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi. 

5.2.2.3 Hljóð, ljós og bylgjur á unglingastigi 

Aftur er lítið um viðmið sem tengjast hljóði í NGSS, hljóð kemur fram í texta undir viðmiði.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram tvö viðmið sem tengjast hljóði, annað þeirra 

er tengt athugunum og hitt um hljóð og bylgjur. Hér má sjá þau viðmið: 

• geri athuganir sem sýna hvernig hljóð berst í lofti og í vatni  

• beiti hugtökum um endurvarp bylgna við hljóð 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekkert að finna sem tengist hljóði á unglingastigi. 

 

Viðmið sem tengjast ljósi eru takmörkuð í NGSS á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem tengjast ljósi og má finna viðmið 

um ljósbrot, speglun, litróf og bylgjur. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja helstu einkenni ljóss, s.s. speglun, ljósbrot og litróf.  

• geti útskýrt ljósbrot út frá tilraunum með linsur og þrí strent gler.  

• geti útskýrt litróf hvíts ljóss út frá athugun.  

• geti lýst rafsegulbylgjum og eðli ljóss jafnt sem ögnum og bylgju. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem tengjast ljósi sérstaklega. 

 

Í NGSS eru þrjú viðmið sem fjalla um bylgjur á unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS4-1. Use mathematical representations to support a claim regarding 

relationships among the frequency, wavelength, and speed of waves traveling in 

various media.  

• HS-PS4-4. Evaluate the validity and reliability of claims in published materials of 

the effects that different frequencies of electromagnetic radiation have when 

absorbed by matter.  

• HS-PS4-5. Communicate technical information about how some technological 

devices use the principles of wave behavior and wave interactions with matter to 

transmit and capture information and energy. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram sex viðmið um bylgjur á unglingastigi. Hér má 

sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir einkennum bylgjuhreyfingar.  
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• þekkja hugtakið rafsegulbylgja.  

• helstu eiginleika rafsegulbylgna.  

• helstu gerðir rafsegulbylgna og í hverju mismunur þeirra felst.  

• vinni með sveiflustærð, lögun, bylgjulengd og tíðni bylgju og noti viðeigandi 

mælieiningar.  

• geti lýst rafsegulbylgjum og eðli ljóss jafnt sem ögnum og bylgju. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekkert viðmið sem fjallar um bylgjur á unglingastigi í 

grunnskóla. 

5.2.2.4 Samantekt: Hljóð, ljós og bylgjur 

Það má finna viðmið í þessum námskrám varðandi hljóð, ljós og bylgjur, á einu af þrem 

aldursstigunum. Það er ekkert um bylgjur á yngsta stigi í aðalnámskrá grunnskóla 1999 

og 2013 en það finnast viðmið um þetta í NGSS. Hins vegar er lítið beinlínis um ljós og 

hljóð í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 2013 á miðstigi og unglingastigi heldur tengjast 

viðmið bylgjum almennt. Það er ekkert viðmið um bylgjur á unglingastigi í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. Viðmið aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS eru fleiri og einnig 

ítarlegri. Í NGSS má finna viðmið sem fjalla um tilraunir um titring og hljóð, og hvernig 

megi nota ljós í samskiptum, og um mismunandi orkuform. Hvernig hlutir endurkasta 

ljósi, einnig eru viðmið um bylgjur og bylgjulengdir. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má 

finna viðmið sem innihalda hvernig hljóð verður til og hvernig það berst, vinna með ýmsa 

hljóðgjafa, vinna með titring, ljós og skugga. Gera athuganir varðandi hljóð og ljós, vinna 

með breytingar á hljóði. Þar má finna viðmið um tíðni, styrk hljóðs, ljósbrot og speglun. 

Lýst eiginleikum bylgjuhreyfinga, þekkja öldutopp og öldudal. Kynnast litrófi, og 

margskonar tegundum bylgna. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru fá viðmið, en þar má 

finna viðmið á yngri stigunum um hljóð, ljós og áhrif þeirra, svo sem að þekkja eiginleika 

hljóðs og ljóss, breytingar á ljósi og hljóði, lýst bylgjuhreyfingum, og rætt nýtingu ljóss og 

hljóðs. Það má sjá hvernig þessi viðmið birtast í námskrám og eru NGSS og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 með fjölbreytt viðmið, aðalnámskrá grunnskóla 2013 er með ágæt 

viðmið en þau eru hins vegar mun færri. Það kemur flest fram en fjöldi og fjölbreytileiki 

er helsti munur hér á milli annars vegar NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og hins 

vegar aðalnámskrá grunnskóla 2013. 
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5.2.3 Varmi/hitastig og veður  

5.2.3.1 Varmi/hitastig og veður á yngsta stigi 

Það eru enginn viðmið sem eiga sérstaklega við um varma/hitastig í NGSS á yngsta stigi, 

hins vegar kemur varmi sum staðar fram í viðmiðum t.d. sem tengjast efnum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er tvö viðmið sem fjalla um varma/hitastig. Hér má sjá 

þau viðmið: 

• geta sagt fyrir um ástand vatns miðað við mismunandi hitastig. 

• þekki og vinni með hugtökin - hiti - kuldi – frost. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um varma/hitastig 

á yngsta stigi grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• 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. 

 

Það eru 3 viðmið um veður í NGSS á yngsta stigi, tvö viðmið í 3. bekk og eitt viðmið í 5. 

bekk. Hér má sjá þau viðmið: 

• 3-ESS2-1. Represent data in tables and graphical displays to describe typical 

weather conditions expected during a particular season. 

• 3-ESS2-2. Obtain and combine information to describe climates in different 

regions of the world. 

• 5-ESS2-1. Develop a model using an example to describe ways in which the 

geosphere, biosphere, hydrosphere, and/or atmosphere interact.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru sjö viðmið sem tengjast veðri við lok 4. bekkjar. Sum 

þeirra eru undir jarðfræðihluta. Hér má sjá þau viðmið: 

• geti metið og borið saman niðurstöður hita-, vind og úrkomumælinga.  

• fjalli um veðurfar út frá eigin upplifunum og hugmyndum, veðurkortum og 

veðurspám sem birtast í sjón varpi, blöðum og á veraldarvefnum. 

• geta lýst því hvað einkennir veðurfar - á Íslandi - í heimabyggð. 

• geri athuganir sem sýna áhrif veðurs og vinda á efni, t.d. að þvottur þornar fyrr 

og að pollar gufa upp þegar sólin skín eða vindur blæs. 

• geri veðurathuganir yfir ákveðið tímabil og kanni - hitastig - ofankomu - styrkleika 

vinds. 

• geti spáð fyrir um breytingar á umhverfi við mismunandi veðurskilyrði. 



   
 

50 

• skilji algengustu veðurtákn sem notuð eru í veðurlýsingum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má finna eitt viðmið á yngsta stigi og fjallar það um 

skráningu á veðurupplýsingum. Hér má sjá það viðmið: 

• fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð. 

5.2.3.2 Varmi/hitastig og veður á miðstigi 

Aftur er lítið um viðmið sem eiga sérstaklega við varma/hitastig í NGSS, eitt viðmið kemur 

fram og tengist það hitastigi efna. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-4. Develop a model that predicts and describes changes in particle 

motion, temperature, and state of a pure substance when thermal energy is 

added or removed. 

Sama má segja um aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2013, það eru engin viðmið sem eiga 

sérstaklega við varma/hitastig. 

 

Það eru engin viðmið í NGSS sem eiga sérstaklega við veður á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram þrjú viðmið sem eiga við veður, þau fjalla um 

veðurfar og árstíðir. Hér má sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir ástæðum mismunandi loftslags og veðurfars, á jörðinni, eftir 

landsvæðum hér á landi. 

• fjalli um einkennandi veðurfar fyrir ákveðið land svæði eða heimabyggð - eftir 

árstíðum, út frá landslagi. 

• geri sér grein fyrir því hverjar eru helstu ástæður breytilegs veðurfars á jörðinni. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má finna eitt viðmið um veður og tengist það viðmið 

loftslagi í heimabyggð. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi. 

5.2.3.3 Varmi/hitastig og veður á unglingastigi 

Í NGSS má finna tvö viðmið um varma/hitastig, viðmiðin eru nokkuð flókin fyrir 

grunnskólabörn enda er unglingastig frá 14 – 18 ára í Bandaríkjunum. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• HS-PS3-4. Plan and conduct an investigation to provide evidence that the transfer 

of thermal energy when two components of different temperature are combined 

within a closed system results in a more uniform energy distribution among the 

components in the system (second law of thermodynamics).  
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• HS-PS1-5. Apply scientific principles and evidence to provide an explanation 

about the effects of changing the temperature or concentration of the reacting 

particles on the rate at which a reaction occurs. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er ekkert viðmið sem á sérstaklega við um varma/hitastig 

á unglingastigi.  

Sömu sögu má segja um aðalnámskrá grunnskóla 2013, þar er ekkert viðmið sem á 

sérstaklega við um varma/hitastig á unglingastigi grunnskóla.  

 

Í NGSS er ekkert sérstakt viðmið sem fjallar um veður, einnig er ekkert viðmið í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 sem er sérstaklega um veður. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má finna viðmið sem tengist árstíðabundnu veðurlagi og 

loftlagsbreytingum. Hér má sjá það viðmið: 

• útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. 

5.2.3.4 Samantekt: Varmi/hitastig og veður 

Varmi/hitastig kemur ekki fram á yngsta stigi í NGSS á miðstigi og unglingastigi í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2013. Veður má finna á yngsta stigi í öllum námskránum 

en ekki á miðstigi í NGSS og á unglingastigi hjá aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2013. Í 

NGSS má finna viðmið sem snúa að veðurskilyrðum, þekkja loftslag víða um heim. Geta 

unnið með hitastig og hvernig hitastig hefur áhrif á efni. Viðmið um hitastig á 

unglingastigi eru flókin og þar má finna athuganir með varmaorku og hitastig. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna viðmið um hitastig vatns og þekkja hugtökin hiti, 

kuldi og frost. Viðmið um veður eru fjölbreytt og má finna veðurathuganir, spá fyrir 

breytingum, þekkja veðurtákn, borið saman niðurstöður hita-, vind og úrkomumælinga. 

Þekkja loftslag og veðurfar á jörðinni. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má finna viðmið 

hitastig í umhverfi og skráningu veðurupplýsinga. Geta lýst veðri og loftslagi á Íslandi. Það 

má sjá að aðalnámskrá grunnskóla 2013 og NGSS eru með fá viðmið hér en aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 stendur sig vel varðandi viðmið og fjölbreytileika. 

5.2.4 Kraftur, hreyfing, orka og afl 

5.2.4.1 Kraftur, hreyfing, orka og afl á yngsta stigi  

Í NGSS má finna viðmið sem eiga við kraft. Það koma fram tvö viðmið í 3. bekk grunnskóla 

sem fjalla um krafta. Hér má sjá þau viðmið: 

• 3-PS2-1. Plan and conduct an investigation to provide evidence of the effects of 

balanced and unbalanced forces on the motion of an object. 
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• 3-PS2-2. Make observations and/or measurements of an object’s motion to 

provide evidence that a pattern can be used to predict future motion. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem tengjast kröftum. Þessi viðmið 

fjalla um krafta og hreyfingu, og kraftur getur haft áhirf á lögun sumra efna. Hér má sjá 

þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir að kraftur kemur ávallt við sögu þegar breyting verður á 

hreyfingu.  

• geta nefnt dæmi um krafta og hreyfingu.  

• geri athuganir á því hvað gerist þegar hlut er ýtt eða hann dreginn með mismiklum 

krafti og á mismunandi yfirborði. 

• geri athuganir sem sýna hvernig mismunandi kraftur getur breytt lögun efna, s.s. 

svamps, leirs, pappírs, gorms eða teygju. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er aðeins eitt viðmið um krafta. Hér má sjá það viðmið: 

• rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna. 

 

Það eru tvö viðmið sem fjalla um hreyfingu í NGSS og eru þetta sömu viðmið og hér að 

ofan. Hér má sjá þau viðmið: 

• 3-PS2-1. Plan and conduct an investigation to provide evidence of the effects of 

balanced and unbalanced forces on the motion of an object. 

• 3-PS2-2. Make observations and/or measurements of an object’s motion to 

provide evidence that a pattern can be used to predict future motion. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna fimm viðmið sem fjalla um hreyfingu, þessi 

viðmið fjalla um hreyfingu hluta. Hér má sjá þau viðmið: 

• gera sér grein fyrir að kraftur kemur ávallt við sögu þegar breyting verður á 

hreyfingu.  

• geta nefnt dæmi um krafta og hreyfingu.  

• fylgist með hlutum í daglegu umhverfi sem hreyfast hratt eða hægt.  

• ræði um af hverju hlutir - fara af stað - stöðvast - breyta um stefnu.  

• geri athuganir í tengslum við hreyfingu, s.s. með hluti eins og blöðrur, gorma, 

leikfangabíla, rólur og vegasölt.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekkert viðmið á yngsta stigi sem fjallar beint um 

hreyfingu.  
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Í NGSS eru nokkur viðmið sem tengjast orku og afli, þessi viðmið fjalla t.d. um hreyfanlega 

orku. Þessi viðmið má finna í viðmiðum í 4. bekk grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• 4-PS3-1. Use evidence to construct an explanation relating the speed of an object 

to the energy of that object. 

• 4-PS3-2. Make observations to provide evidence that energy can be transferred 

from place to place by sound, light, heat, and electrical currents. 

• 4-PS3-3. Ask questions and predict outcomes about the changes in energy that 

occur when objects collide. 

• 4-PS3-4. Apply scientific ideas to design, test, and refine a device that converts 

energy from one form to another. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna eitt viðmið sem fjalla um orkuþörf ýmissa tækja. 

Hér má sjá það viðmið: 

• kanni orkuþörf ýmissa tækja, s.s. bíla, síma, úti grilla, úra, reiðhjóla. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um orku og afl á 

yngsta stigi grunnskóla. 

5.2.4.2 Kraftur, hreyfing, orka og afl á miðstigi 

Í NGSS má finna tvö viðmið sem passa við krafta. Þessi hugtök fjalla um 

rannsóknarvinnu/tilraunir sem varða krafta og hreyfingu. Hér má sjá þau viðmið: 

• MS-PS2-2. Plan an investigation to provide evidence that the change in an 

object’s motion depends on the sum of the forces on the object and the mass of 

the object.  

• MS-PS2-5. Conduct an investigation and evaluate the experimental design to 

provide evidence that fields exist between objects exerting forces on each other 

even though the objects are not in contact. 

Í aðalnámskrá 1999 má finna þrjú viðmið sem tengjast krafti og fjalla þau um ólíkar gerðir 

krafta, núningskraft og að mæla krafta með gormvog. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja að til eru ólíkar gerðir krafta, t.d. flotkraftur, þyngdarkraftur, núningur og 

loftmótstaða.  

• geri athuganir með núningskraft á mismunandi yfirborði.  

• mæli kraft með gormvog, s.s. þegar hlutum er sökkt í vatn og þeir dregnir eftir 

mismunandi yfir borði. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um krafta og er það að lýsa 

kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna. 

 

Í NGSS eru tvö viðmið um hreyfingu á miðstigi og fjalla þau um samspil hreyfingu og 

krafta. Hér má sjá þau viðmið: 

• MS-PS2-2. Plan an investigation to provide evidence that the change in an 

object’s motion depends on the sum of the forces on the object and the mass of 

the object.  

• MS-PS3-1. Construct and interpret graphical displays of data to describe the 

relationships of kinetic energy to the mass of an object and to the speed of an 

object. 

Í aðalnámkrá grunnskóla 1999 má finna nokkur viðmið um hreyfingu fjögur talsins. Þessi 

viðmið fjalla um hreyfingu hluta. Hér má sjá þau viðmið: 

• átta sig á að því skemmri tíma sem það tekur hlut að færast frá einum stað til 

annars, því hraðar hreyfist hann.  

• þekkja að hraði er mælikvarði á hve fljótt hlutur flyst úr stað.  

• mæli vegalengd og ferðatíma hluta sem eru á hreyfingu, t.d. leikfangabíla, í 

frjálsum íþróttum, bíla úti á götu.  

• vinni einfalda útreikninga á hraða út frá eigin gögnum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem tengjast hreyfingu sérstaklega. 

 

Það má finna fimm viðmið um orku og afl í NGSS. Þar má finna viðmið sem fjalla um 

hreyfiorku, varmaorku og hvernig má flytja orku. Hér má sjá þau viðmið 

• MS-PS3-1. Construct and interpret graphical displays of data to describe the 

relationships of kinetic energy to the mass of an object and to the speed of an 

object.  

• MS-PS3-2. Develop a model to describe that when the arrangement of objects 

interacting at a distance changes, different amounts of potential energy are 

stored in the system.  

• MS-PS3-3. Apply scientific principles to design, construct, and test a device that 

either minimizes or maximizes thermal energy transfer. 
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• MS-PS3-4. Plan an investigation to determine the relationships among the energy 

transferred, the type of matter, the mass, and the change in the average kinetic 

energy of the particles as measured by the temperature of the sample.  

• MS-PS3-5. Construct, use, and present arguments to support the claim that when 

the kinetic energy of an object changes, energy is transferred to or from the 

object. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999, eru engin viðmið sem eiga sérstaklega við orku og afl á 

miðstigi, orka kemur fram sum staðar en í almennum skilningi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um orku og afl á 

miðstigi. 

 

5.2.4.3 Kraftur, hreyfing, orka og afl á unglingastigi 

Í NGSS eru 5 viðmið um krafta á unglingastig, en það er vert að taka fram að unglingastig 

í NGSS eru nemendur 14 – 18 ára og eru viðmiðin flóknari. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS2-1. Analyze data to support the claim that Newton’s Second Law of Motion 

describes the mathematical relationship among the net force on a macroscopic 

object, its mass, and its acceleration.  

• HS-PS2-2. Use mathematical representations to support the claim that the total 

momentum of a system of objects is conserved when there is no net force on the 

system.  

• HS-PS2-3. Apply science and engineering ideas to design, evaluate, and refine a 

device that minimizes the force on a macroscopic object during a collision. 

• HS-PS2-4. Use mathematical representations of Newton’s Law of Gravitation and 

Coulomb’s Law to describe and predict the gravitational and electrostatic forces 

between objects.  

• HS-PS3-5. Develop and use a model of two objects interacting through electrical 

or magnetic fields to illustrate the forces between objects and the changes in 

energy of the objects due to the interaction. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið um krafta. Þessi viðmið fjalla um ferð, 

hraða og hröðun, einnig lögmál Newtons. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst eðli og orsökum hreyfinga, s.s. ferð, hraða og hröðun og geta skilgreint 

og unnið með hugtakið kraft í sambandi við annað lögmál Newtons.  

• geri sér grein fyrir að vélar breyta stærð og stefnu þess krafts sem beitt er. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla er eitt viðmið og er það að útskýra krafta sem verka í daglegu 

lífi manna. Hér má sjá það viðmið: 

• útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna. 

 

Það má finna eitt viðmið um hreyfingu í NGSS og fjallar það um annað lögmál Newtons. 

Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS2-1. Analyze data to support the claim that Newton’s Second Law of Motion 

describes the mathematical relationship among the net force on a macroscopic 

object, its mass, and its acceleration. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna fjögur viðmið sem fjalla um hreyfingu, þar má 

nefna lýsa hreyfingu hluta, orsökum og eðli hreyfinga. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst eðli og orsökum hreyfinga, s.s. ferð, hraða og hröðun og geta skilgreint 

og unnið með hugtakið kraft í sambandi við annað lögmál Newtons.  

• vinni með samband vegalengdar, tíma, ferðar, hraða og hröðunar.  

• geti útskýrt áhrif núningskrafts á hreyfingu hluta.  

• þekki þyngdarhröðun við yfirborð jarðar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem tengjast hreyfingu sérstaklega. 

 

Það má finna fimm viðmið um orku og afl í NGSS á unglingastigi. Þessi viðmið fjalla t.d. 

um orkuflutning og mismunandi orkuform. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS1-4. Develop a model to illustrate that the release or absorption of energy 

from a chemical reaction system depends on the changes in total bond energy.  

• HS-PS3-1. Create a computational model to calculate the change in the energy of 

one component in a system when the change in energy of the other 

component(s) and energy flows in and out of the system are known.  

• HS-PS3-2. Develop and use models to illustrate that energy at the macroscopic 

scale can be accounted for as a combination of energy associated with the motion 

of particles (objects) and energy associated with the relative positions of particles 

(objects).  

• HS-PS3-3. Design, build, and refine a device that works within given constraints 

to convert one form of energy into another form of energy. 
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• HS-PS3-4. Plan and conduct an investigation to provide evidence that the transfer 

of thermal energy when two components of different temperature are combined 

within a closed system results in a more uniform energy distribution among the 

components in the system (second law of thermodynamics).  

• HS-PS3-5. Develop and use a model of two objects interacting through electrical 

or magnetic fields to illustrate the forces between objects and the changes in 

energy of the objects due to the interaction. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru einnig mörg viðmið eða sex talsins og fjalla þau um 

mismunandi orku og orkuflutning.  

• geta beitt hugtökunum vinna, orka og afl og lýst tengslum á milli þeirra.  

• þekkja hugtökin varmaorka og varmaflutningur. 

• þekkja hugtökin kjarnorka og geislaorka.  

• skilja að orka hvorki eyðist né myndast og þekkja sérstöðu orkumynda eins og 

hreyfi-, stöðu-, varma-, efna-, rafsegul- og kjarnorku.  

• vinni með einfalda útreikninga í tengslum við annað lögmál Newtons.  

• geri athuganir og geti útskýrt að orkuflutningur á sér stað þegar efni er hitað eða 

það kólnar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um orku og afl. 

5.2.4.4 Samantekt: Kraftur, hreyfing, orka og afl 

Það má finna mikið magn af viðmiðum í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 hér. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 kemur fram í krafti en aðeins með eitt viðmið í hverju 

aldursstigi og er það einfalt og vítt viðmið. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin 

viðmið um hreyfingu og orku og afli á yngsta, mið og unglingastigi. Einnig eru viðmið ekki 

til staðar í aðalnámskrá grunnskóla 1999 varðandi orku og afl á miðstigi, en það koma 

mörg viðmið fram annars staðar. NGSS er með mörg viðmið sem og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Í NGSS má finna viðmið sem innihalda krafta og hreyfingu hluta, 

framkvæma einfaldar tilraunir. Viðmið sem innihalda mismunandi orku og afl. Að kraftar 

verki á hluti í kyrrstöðu, og milli hluta. Viðmið um stefnubreytingu og hröðun, hreyfiorku 

og varmaorku, og orkuflutning. Þekkingu á lögmáli Newtons. Í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 má finna viðmið sem innhalda kraft og hreyfingu, athuganir varðandi krafta. Viðmið 

um hröðun, stefnubreytingu og af hverju hlutir stöðvast. Orkuþörf ýmissa tækja. Viðmið 

um loftmótstöðu, ólíkar gerðir krafta. Mælingar á vegalengd og tíma, þekkja varmaorku 

og varmaflutning, kjarnorku og geislaorku og vinna með eindalda útreikninga í tengslum 
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við annað lögmál Newtons. í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru viðmið sem fjalla um 

krafta í daglegu lífi manna. NGSS er með skýr og nákvæmviðmið, en nokkuð flókin á 

unglingastigi. aðalnámskrá grunnskóla 1999 er áfram með fjölbreytt viðmið, en 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 er með fá viðmið hér og er töluvert á eftir hinum tveim 

varðandi fjölbreytileika og fjölda viðmiða. 

5.2.5 Þrýstingur, massi og eðlismassi  

5.2.5.1 Þrýstingur, massi og eðlismassi á yngsta stigi 

Í NGSS eru engin viðmið um þrýsting á yngsta stigi grunnskóla.  

Það má finna eitt viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 sem tengist þrýstingi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• þekkja að jörðin er byggð upp af nokkrum lögum og geta ályktað um hitastig og 

þrýsting þegar innar dregur. 

Það er ekkert viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem fjallar sérstaklega um þrýsting. 

 

Það má finna viðmið í NGSS þar sem massi kemur fram en fjalla ekki sérstaklega um 

hugtakið á yngsta stigi.  

Það eru engin viðmið um massa á yngsta stigi í aðalnámskrá grunnskóla 1999. 

Það eru heldur engin viðmið sem fjalla um massa í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um eðlismassa og er það í 5. bekk grunnskóla. hér má sjá 

það viðmið: 

• 5-PS1-2. Measure and graph quantities to provide evidence that regardless of the 

type of change that occurs when heating, cooling, or mixing substances, the total 

weight of matter is conserved. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um 

eðlismassa. 

5.2.5.2 Þrýstingur, massi og eðlismassi á miðstigi 

Í NGSS eru engin viðmið um þrýsting á miðstigi grunnskóla, hins vegar kemur þrýstingur 

fram en ekki sem sér viðmið heldur hluti af öðru viðmiði eða undir öðru viðmiði.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um þrýsting á 

miðstigi.  
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Sama má segja um aðalnámskrá grunnskóla 2013, en þar eru einnig engin viðmið sem 

fjalla um þrýsting á miðstigi. 

 

Í NGSS eru þrjú viðmið sem fjalla um massa á miðstigi í grunnskóla. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• MS-PS2-2. Plan an investigation to provide evidence that the change in an 

object’s motion depends on the sum of the forces on the object and the mass of 

the object. 

• MS-PS2-4. Construct and present arguments using evidence to support the claim 

that gravitational interactions are attractive and depend on the masses of 

interacting objects.  

• MS-PS3-1. Construct and interpret graphical displays of data to describe the 

relationships of kinetic energy to the mass of an object and to the speed of an 

object. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem 

fjalla sérstaklega um massa á miðstigi. 

 

Það er eitt viðmið sem fjallar um eðlismassa á miðstigi í NGSS. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-5. Develop and use a model to describe how the total number of atoms 

does not change in a chemical reaction and thus mass is conserved. 

Það er einnig 1 viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 sem fjalla um eðlismassa. Hér má 

sjá það viðmið: 

• geri athuganir sem sýna að massi efna varðveitist við efnabreytingar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er ekkert viðmið sem fjallar sérstaklega um eðlismassa.  

 

5.2.5.3 Þrýstingur, massi og eðlismassi á unglingastigi 

Í NGSS eru engin viðmið um þrýsting á unglinga grunnskóla, hins vegar kemur þrýstingur 

fram en ekki sem sér viðmið heldur hluti af öðru viðmiði eða undir viðmiði.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um þrýstingi. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• geta unnið með hugtök eins og kraftur, þrýstingur, flotkraftur og eðlismassi og 

beitt þekkingu á dæmi úr daglegu lífi.  
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• vinni að einföldum athugunum tengdum þrýstingi og þekki viðeigandi 

mælieiningar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um þrýsting.  

 

Það má finna eitt viðmið sem fjallar um massa í NGSS, hins vegar má finna massa undir 

öðrum viðmiðum. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS2-1. Analyze data to support the claim that Newton’s Second Law of Motion 

describes the mathematical relationship among the net force on a macroscopic 

object, its mass, and its acceleration. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um massa. Hér má 

sjá það viðmið: 

• geti borið saman og fjallað um muninn á hugtök unum massi og þyngd efna m.t.t. 

þyngdarkrafts á jörðinni og tunglinu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um massa. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um eðlismassa en hann kemur fram undir 

sumum viðmiðum. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS1-7. Use mathematical representations to support the claim that atoms, 

and therefore mass, are conserved during a chemical reaction. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem tengjast eðlismassa. Hér má sjá 

þau viðmið: 

• vita að þekkja má efni á ákveðnum sérkennum þeirra eins og eðlismassa, 

suðumarki og bræðslumarki.  

• geta unnið með hugtök eins og kraftur, þrýstingur, flotkraftur og eðlismassi og 

beitt þekkingu á dæmi úr daglegu lífi.  

• geti fundið (mælt og reiknað) eðlismassa mismun andi efna og sýnt að eðlismassi 

þeirra er ólíkur.  

• skilji og geti beitt hugtökum tengdum eðlismassa, flotkrafti og lögmáli Bernoullis. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um eðlismassa. 

5.2.5.4 Samantekt: Þrýstingur, massi og eðlismassi 

NGSS er sú eina sem á viðmið á yngsta stigi, þær íslensku eru ekki með viðmið hér. Hins 

vegar kemur það ekki á óvart, þessi viðmið eru líklegri til að birtast á eldri stigum. Á 
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miðstigi má sjá viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS, hins vegar eru engin 

viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 2013. Á unglingastigi eru mörg viðmið í NGSS 

varðandi frumeindir en ekkert um efnasambönd og efnablöndur og eitt um frumefni. 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er með mörg viðmið hér. Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

inniheldur engin viðmið á unglingastigi sem tengjast þessum viðmiðum. Í NGSS má finna 

viðmið sem innhalda hugtökin frumeindir, frumefni, efnablöndur og efnasambönd. 

Þekkja lotukerfið og efni sem þar er að finna. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru viðmið 

sem innihalda frumeindir, að andrúmsloftið innihaldi ýmiss efni. Að blanda tveim efnum 

saman geti orðið til nýtt efni. Þekkja uppbyggingu frumeinda. Skilja hugtakið frumefni og 

þekkja hvernig frumefnum er raðað í ákveðið kerfi, lotukerfi. Að frumeindir geti tengst 

saman og framkvæmt einfaldar athuganir. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin 

viðmið til samanburðar. Það má sjá að NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru með 

fleiri viðmið á mið- og unglingastigi, sem kemur ekki á óvart, þar sem þessi hugtök eru 

líklegri til að birtast á mið- eða unglingastigi. Það eru fjölbreytt viðmið hér en engin frá 

aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

5.2.6 Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons  

5.2.6.1 Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons á yngsta stigi 

Í NGSS má er ekkert viðmið á yngsta stigi sem fjallar um þyngdarlögmálið. Þetta á einnig 

við um aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Það er eitt viðmið sem fjallar um þyngdarkraft í NGSS og er það viðmið í fyrir 5. bekk 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• 5-PS2-1. Support an argument that the gravitational force exerted by Earth on 

objects is directed down. 

Það eru engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og í aðalnámskrá grunnskóla 2013 

sem fjalla um þyngdarkraft. 

 

Það eru engin viðmið sem fjalla um lögmál Newtons í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 

1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

5.2.6.2 Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons á miðstigi 

Það er eitt viðmið í NGSS sem fjallar um þyngdarlögmálið á miðstigi í grunnskóla. Hér má 

sjá það viðmið: 
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• MS-PS2-4. Construct and present arguments using evidence to support the claim 

that gravitational interactions are attractive and depend on the masses of 

interacting objects. 

Það eru engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 

sem fjalla sérstaklega um þyngdarlögmálið. 

Í NGSS eru eitt viðmið sem fjalla um þyngdarkraft á miðstigi í grunnskóla. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• MS-PS2-4. Construct and present arguments using evidence to support the claim 

that gravitational interactions are attractive and depend on the masses of 

interacting objects.  

• MS-ESS1-2. Develop and use a model to describe the role of gravity in the motions 

within galaxies and the solar system. 

Það eru engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 

sem fjalla sérstaklega um þyngdarkrafta.  

 

Það er eitt viðmið í NGSS sem fjallar um lögmál Newtons á miðstigi í grunnskóla. Hér má 

sjá það viðmið: 

• MS-PS2-1. Apply Newton’s Third Law to design a solution to a problem involving 

the motion of two colliding objects. 

Það eru engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 

sem fjalla sérstaklega um lögmál Newtons. 

5.2.6.3 Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons á unglingastigi 
Í NGSS má finna eitt viðmið sem fjallar um þyngdarlögmálið á unglingastigi. Hér má sjá 

það viðmið: 

• HS-PS2-4. Use mathematical representations of Newton’s Law of Gravitation and 

Coulomb’s Law to describe and predict the gravitational and electrostatic forces 

between objects. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um þyngdarlögmálið. Hér má 

sjá þau viðmið: 

• þekkja þyngdarlögmálið og vita að þyngdarkraftur verkar á milli allra hluta.  

• þekki þyngdarlögmál Newtons, hvernig það heldur saman sólkerfum og samband 

þess við hugtakið þyngdarkraftur. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um þyngdarlögmálið.  

 

Í NGSS er ekkert viðmið sem fjallar sérstaklega um þyngdarkraft á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna þrjú viðmið sem fjalla um sérstaklega um 

þyngdarkraft. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja þyngdarlögmálið og vita að þyngdarkraftur verkar á milli allra hluta.  

• geti borið saman og fjallað um muninn á hugtök unum massi og þyngd efna m.t.t. 

þyngdarkrafts á jörðinni og tunglinu.  

• þekki þyngdarlögmál Newtons, hvernig það heldur saman sólkerfum og samband 

þess við hugtakið þyngdarkraftur. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um þyngdarkraft á 

unglingastigi. 

 

Það eru tvö viðmið í NGSS sem fjalla um lögmál Newtons, má þá t.d. nefna annað lögmál 

Newtons. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS2-1. Analyze data to support the claim that Newton’s Second Law of Motion 

describes the mathematical relationship among the net force on a macroscopic 

object, its mass, and its acceleration.  

• HS-PS2-4. Use mathematical representations of Newton’s Law of Gravitation and 

Coulomb’s Law to describe and predict the gravitational and electrostatic forces 

between objects. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem fjalla um lögmál Newtons, þessi 

viðmið tengjast öðru lögmáli Newtons og þyngdakrafti. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst eðli og orsökum hreyfinga, s.s. ferð, hraða og hröðun og geta skilgreint 

og unnið með hugtakið kraft í sambandi við annað lögmál Newtons  

• þekki þyngdarlögmál Newtons, hvernig það heldur saman sólkerfum og samband 

þess við hugtakið þyngdarkraftur  

• vinni með einfalda útreikninga í tengslum við annað lögmál Newtons  

• þekki ýmsar kenningar um ljós, t.d. kenningar Newtons, Huygens, Youngs og 

Maxwells 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um lögmál Newtons. 
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5.2.6.4 Samantekt: Þyngdarlögmálið, þyngdarkraftur og lögmál Newtons 

Á yngsta stigi er lítið um þessi hugtök aðeins eitt viðmið er að finna og er það í NGSS sem 

fjallar lítillega um þyngdarkrafta. Á miðstigi eru engin viðmið í íslensku námskránum sem 

fjalla um þessi hugtök, hins vegar koma þau öll fram í NGSS, þau eru ekki mörg en eru til 

staðar. Á unglingastigi, koma fram viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS en 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 á ekki eitt viðmið í þessum hluta. Í NGSS eru viðmið sem 

innihalda þyngdarkrafta á jörðinni, þyngdarlögmál Newtons. Viðmið sem fjalla um 

samspil massa og þyngdarafls. Viðmið sem innhalda bæði annað og þriðja lögmál 

Newtons. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er viðmið sem innihalda þyngdarlögmálið, 

þyngdarkrafta og þyngdarlögmál Newtons. Vita að þyngdarkraftur verkar á alla hluti. 

Unnið með einfalda útreikninga varðandi annað lögmál Newtons. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem tengjast þessum þáttum. Það má sjá að NGSS er 

með nokkur viðmið og aðalnámskrá grunnskóla 1999 fá. Hins vegar standa þær sig betur 

í samanburði við aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

5.2.7 Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins  

5.2.7.1 Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins á yngsta stigi 

Í NGSS eru tvö viðmið sem fjalla um reikistjörnur, þessi viðmið má finna undir 1. bekk og 

5. bekk. Hér má sjá þau viðmið: 

• 1-ESS1-1. Use observations of the sun, moon, and stars to describe patterns that 

can be predicted. 

• 5-ESS1-1. Support an argument that differences in the apparent brightness of the 

sun compared to other stars is due to their relative distances from Earth. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um reikistjörnur. Það eru 

engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem fjalla um reikistjörnur. 

 

Það er eitt viðmið sem fjallar um sólkerfið á yngsta stigi í NGSS, og er það í 5. bekk 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• 5-ESS1-1. Support an argument that differences in the apparent brightness of the 

sun compared to other stars is due to their relative distances from Earth. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er einnig eitt viðmið sem fjallar um sólkerfið. 

• þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og tunglum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um sólkerfið. 
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Það eru engin viðmið sem fjalla um vetrarbrautir á yngsta stigi grunnskóla í NGSS, 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013.  

 

Það eru engin viðmið sem fjalla um þróun alheimsins á yngsta stigi grunnskóla í NGSS, 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

5.2.7.2 Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins á miðstigi 

Í NGSS er ekkert viðmið sem fjallar sérstaklega um reikistjörnur, hins vegar má finna 

hugtakið undir sumum viðmiðum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um reikistjörnur á miðstigi. Hér 

má sjá þau viðmið: 

• geri sér grein fyrir að reikistjörnurnar snúast í kringum sólina eftir sporbaug líkt 

og jörðin.  

• vinni við líkön sem sýna - stærð jarðar og reikistjarna - fjarlægð þeirra frá sólu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um reikistjörnur á miðstigi. 

 

Í NGSS eru tvö viðmið sem fjalla sérstaklega um sólkerfið. Hér má sjá þau viðmið: 

• MS-ESS1-2. Develop and use a model to describe the role of gravity in the motions 

within galaxies and the solar system.  

• MS-ESS1-3. Analyze and interpret data to determine scale properties of objects 

in the solar system. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 tvö viðmið sem fjalla um sólkerfið á miðstigi í grunnskóla. 

Hér má sjá þau viðmið: 

• geri sér grein fyrir að reikistjörnurnar snúast í kringum sólina eftir sporbaug líkt 

og jörðin.  

• vinni við líkön sem sýna - stærð jarðar og reikistjarna - fjarlægð þeirra frá sólu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um sólkerfið á 

miðstigi í grunnskóla. 

 

Í NGSS er eitt viðmið á miðstigi sem fjallar um vetrarbrautir. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-ESS1-2. Develop and use a model to describe the role of gravity in the motions 

within galaxies and the solar system. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið á 

miðstigi sem fjalla um vetrarbrautir.  

 

Í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið 

sem fjalla um þróun alheimsins á miðstigi. 

5.2.7.3 Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins á unglingastigi 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla sértaklega um reikistjörnur á unglingastigi, en hugtakið 

má finna undir sumum viðmiðum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna eitt viðmið sem fjallar um reikistjörnur á 

unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• þekki reikistjörnurnar eftir sporbaug - nöfn og einkenni - staðsetningu - helstu 

fylgitungl. 

 Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um reikistjörnur á 

unglingastigi. 

• HS-ESS1-4. Use mathematical or computational representations to predict the 

motion of orbiting objects in the solar system. 

Í NGSS er 1 viðmið sem fjallar um sólkerfið á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-ESS1-4. Use mathematical or computational representations to predict the 

motion of orbiting objects in the solar system. 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru sjö viðmið um sólkerfið á unglingastigi. Hér má sjá 

þau viðmið:  

• þekkja skilgreiningar á vetrarbrautum og svartholum.  

• þekkja stöðu og eðliseiginleika sólkerfis okkar.  

• þekkja reikistjörnurnar í sólkerfinu - eðli og einkenni – röðun.  

• þekki þyngdarlögmál Newtons, hvernig það heldur saman sólkerfum og samband 

þess við hugtakið þyngdarkraftur.  

• geri sér grein fyrir stöðu sólkerfis okkar í vetrarbrautinni.  

• þekki einkenni sólkerfis okkar.  

• geri sér grein fyrir þýðingu aukinnar þekkingar um sólkerfið til betri skilnings á 

uppbyggingu og samspili alheimsins. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um sólkerfið. 
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Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um vetrarbrautir.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið um vetrarbrautir. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja skilgreiningar á vetrarbrautum og svartholum.  

• geri sér grein fyrir stöðu sólkerfis okkar í vetrarbrautinni. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um vetrarbrautir. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um þróun alheimsins á unglingastigi grunnskóla. Hér má 

sjá það viðmið:  

• HS-ESS1-2. Construct an explanation of the Big Bang theory based on 

astronomical evidence of light spectra, motion of distant galaxies, and 

composition of matter in the universe. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla sérstaklega um þróun 

alheimsins á unglingastigi grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja helstu kenningar í gegnum aldirnar um alheiminn er varða. 

• uppruna - sögu - stærð - fjalli um hvernig alheimurinn varð til samkvæmt stóra 

hvellskenningunni og þróun hans í fortíð og framtíð.  

• geri sér grein fyrir að mismunandi kenningar eru til um upphaf alheims, t.d. 

jarðmiðjukenning og sístöðukenning. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um þróun alheimsins. 

5.2.7.4 Samantekt: Reikistjörnur, sólkerfið, vetrarbrautir og þróun alheimsins 

Á yngsta stigi má finna viðmið sem eru um sólkerfið í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 

1999. Einnig eru viðmið í NGSS um reikistjörnur. Aðalnámskrá grunnskóla á engin viðmið 

á hér á yngsta stigi grunnskóla. Vetrarbrautir og þróun alheimsins finnast ekki á yngsta 

stigi, en ætti ekki að koma á óvart. Á miðstigi er NGSS enn áberandi og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 er með viðmið fleiri viðmið en á yngsta stigi. Áfram eru engin viðmið frá 

aðalnámskrá grunnskóla 2013. Þróun alheimsins kemur ekki fram á yngsta og miðstigi í 

viðmiðum. Á unglingastigi eru töluvert fleiri viðmið, en áfram ekkert frá aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. Viðmið frá NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru áfram ítarleg, þó 

mun ítarlegri í NGSS. Í NGSS má finna viðmið sem innihalda sólina, tunglið og stjörnur og 

skoða munstur. Mismun á birtustigi milli sólar og annarra stjarna. Viðmið sem innihalda 

þyngdarkrafta innan sólkerfis og stærð hluta innan sólkerfisins. Geta spáð fyrir hreyfingu 
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hluta í sólkerfinu. Þekkja og geta útskýrt miklahvell. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru 

viðmið sem snerta sólkerfið, reikistjörnur, sól og tungl. Gera grein fyrir að reikistjörnur 

snúast í kringum sólina eftir sporbaugi líkt og jörðin. Vinni með líkön sem sýna stærð 

jarðar og reikistjarna. Þekki reikistjörnur í sólkerfinu. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru 

engin viðmið sem hægt er að bera saman við NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. 

NGSS er með nokkur viðmið hér sem og aðalnámskrá grunnskóla 1999, þessi viðmið ná 

ágætlega yfir þessi hugtök, en aðalnámskrá grunnskóla 2013 situr eftir með engin viðmið. 

 

5.2.8 Tungl, stjörnur og sólin  

5.2.8.1 Tungl, stjörnur og sólin á yngsta stigi 

Í NGSS má finna eitt viðmið sem fjallar um tungl á yngsta stigi, er þetta viðmið í 1. bekk 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið:  

• 1-ESS1-1. Use observations of the sun, moon, and stars to describe patterns that 

can be predicted. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla sérstaklega um tungl, en má 

finna tungl undir öðrum viðmiðum líka. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og tunglum. 

• geri athuganir á útliti tunglsins í einn tunglmánuð.  

• ræði um lífsskilyrði á öðrum plánetum og tunglinu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um tungl. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um stjörnur á yngsta stigi grunnskóla, það viðmið er í 1. 

bekk. Hér má sjá það viðmið: 

• 1-ESS1-1. Use observations of the sun, moon, and stars to describe patterns that 

can be predicted. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er ekki viðmið sem fjallar sérstaklega um stjörnur en má 

finna í öðrum viðmiðum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um stjörnur. 

 

Það eru tvö viðmið í NGSS um sólina á yngsta stigi grunnskóla, eitt í 1. bekk og annað í 5. 

bekk. Hér má sjá þau viðmið: 
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• 1-ESS1-1. Use observations of the sun, moon, and stars to describe patterns that 

can be predicted. 

• 5-ESS1-1. Support an argument that differences in the apparent brightness of the 

sun compared to other stars is due to their relative distances from Earth. 

 

Það eru tvö viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 sem fjalla um sólina á yngsta stigi 

grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst áhrifum sólarljóss á umhverfi sitt - hitastig - lífríki  

• þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og tunglum 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um sólina á yngsta 

stigi grunnskóla. 

5.2.8.2 Tungl, stjörnur og sólin á miðstigi 

Í NGSS má finna eitt viðmið á miðstigi sem fjallar sérstaklega um tungl á miðstigi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• MS-ESS1-2. Develop and use a model to describe the role of gravity in the motions 

within galaxies and the solar system. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla um tungl á miðstigi. Hér má sjá 

þau viðmið: 

• þekki ýmsar myndir tunglsins, s.s. hvað er - vaxandi og minnkandi tungl - fullt 

tungl - nýtt tungl - þekki að tunglið veldur sólmyrkva á ákveðnu tímabil.  

• tengi sjávarföll við sólina og togkraft tunglsins. 

• geta lýst áhrifum sporgangs tunglsins - á jörðina - á athafnir lífvera. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um tungl á miðstigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um stjörnur á miðstigi en má finna undir 

öðrum viðmiðum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um stjörnur á 

miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• geri sér grein fyrir að reikistjörnurnar snúast í kringum sólina eftir sporbaug líkt 

og jörðin. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um stjörnur. 
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Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um sólina á miðstigi, en það má finna hugtakið undir 

öðrum viðmiðum. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-ESS1-1. Develop and use a model of the Earth-sun-moon system to describe 

the cyclic patterns of lunar phases, eclipses of the sun and moon, and seasons. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið á miðstigi sem fjallar um sólina. Hér má sjá 

það viðmið: 

• tengi sjávarföll við sólina og togkraft tunglsins. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um sólina á miðstigi. hér má sjá 

það viðmið: 

• útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- 

og dægraskiptum og því að tíminn líður. 

5.2.8.3 Tungl, stjörnur og sólin á unglingastigi 

Í NGSS er ekkert viðmið sem fjallar sérstaklega um tungl á unglingastigi, hins vegar má 

finna tungl undir sumum viðmiðum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um tungl, þessi viðmið fjalla um 

samspil jarðar tungls og sólar. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst samspili jarðar, tungls og sólar. 

• skilji hvernig og hvers vegna tungl- og sólmyrkvar eiga sér stað. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um tungl á unglingastigi.  

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um stjörnur á unglingastigi. Hér má sjá það 

viðmið: 

• HS-ESS1-3. Communicate scientific ideas about the way stars, over their life cycle, 

produce elements. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla sérstaklega um stjörnur á 

unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• geti lýst fæðingu, þróun og endalokum stjarna.  

• þekki loftsteina, halastjörnur og stjörnuhröp. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um stjörnur. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um sólina á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 
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• HS-ESS1-1. Develop a model based on evidence to illustrate the life span of the 

sun and the role of nuclear fusion in the sun’s core to release energy that 

eventually reaches Earth in the form of radiation. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla um sólina á unglingastigi 

grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst samspili jarðar, tungls og sólar.  

• fjalli um mismunandi kenningar um þróunarsögu sólar innar.  

• skilji hvernig og hvers vegna tungl- og sólmyrkvar eiga sér stað. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um sólina á 

unglingastigi. 

5.2.8.4 Samantekt: Tungl, stjörnur og sólin 

Á yngsta stigi má finna viðmið sem eru um tunglið og sólina í NGSS og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Stjörnur finnast í viðmiðum NGSS á yngsta stigi grunnskóla. Allar þrjár 

eru með viðmið á miðstigi en aðalnámskrá grunnskóla 2013 er aðeins með eitt viðmið og 

tengist það sólinni. Á unglingastigi er aðalnámskrá grunnskóla 1999 með nokkuð skýr 

viðmið og sama gildir um NGSS. Áfram er aðalnámskrá grunnskóla 2013 með fá viðmið 

og á unglingastigi eru engin tengd þessum hugtökum. Í NGSS má finna viðmið sem 

innihalda stjörnur, tungl og sólina og hvernig birtustig sólar og annara stjarna sé 

mismunandi. Geta útskýrt þyngdarafl í sólkerfinu. Þekkja kvartilaskipti tungls. Rætt 

líftíma stjarna og sólar. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna viðmið sem innhalda 

lífsskilyrði á öðrum plánetum, þekkja að jörðin sé hluti af sólkerfi. Geti gert athuganir á 

útliti tunglsins. Áhrif sólar á umhverfi jarðar. Viðmið sem innihalda kvartilaskipti tungls. 

Tengja sjávarföll við sólina og togkraft tunglsins. Geri sér grein fyrir að reikistjörnurnar 

snúast í kringum sólina eftir sporbaug líkt og jörðin. Þekki líftíma stjarna. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 er aðeins eitt viðmið í samanburði við hinar tvær.  

5.2.9 Jörðin og árstíðir  

5.2.9.1 Jörðin og árstíðir á yngsta stigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um jörðina á yngsta stigi grunnskóla, má finna það í 2. 

bekk. Hér má sjá það viðmið:  

• 2-ESS1-1. Use information from several sources to provide evidence that Earth 

events can occur quickly or slowly. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um jörðina á yngsta stigi 

grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reiki stjörnum, sól og tunglum. 

• gera sér grein fyrir því að jörðin er í stöðugri þróun og hefur tekið miklum 

breytingum á löngum tíma. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um jörðina á yngsta stigi í 

grunnskóla. 

 

Í NGSS eru tvö viðmið sem fjalla um árstíðir á yngsta stigi grunnskóla, þessi viðmið eru í 

1. bekk og 5. bekk. Hér má sjá þau viðmið: 

• 1-ESS1-2. Make observations at different times of the year to relate the amount 

of daylight to the time of year 

• 5-ESS1-2. Represent data in graphical displays to reveal patterns of daily 

changes in the length and direction of shadows, day and night, and the seasonal 

appearance of some stars in the night sky. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um árstíðir á yngsta stigi 

grunnskóla. Hér má sjá þau viðmið: 

• geta lýst á einfaldan hátt hvernig hreyfingar jarðar orsaka - dag og nótt - árstíðir 

– sjávarföll. 

• geti tengt dægra- og árstíðaskipti við hreyfingu sólar og jarðar 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um árstíðir á yngsta stigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 

fólks, 

 

5.2.9.2 Jörðin og árstíðir á miðstigi 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um jörðina á miðstigi í grunnskóla. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um jörðina á miðstigi í 

grunnskóla. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um jörðina á miðstigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 
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• útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist 

árstíða- og dægraskiptum og því að tíminn líður. 

 

Í NGSS er 1 viðmið sem fjallar um árstíðir á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-ESS1-1. Develop and use a model of the Earth-sun-moon system to describe 

the cyclic patterns of lunar phases, eclipses of the sun and moon, and seasons. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um árstíðir á miðstigi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• fjalli um einkennandi veðurfar fyrir ákveðið landsvæði eða heimabyggð - eftir 

árstíðum. 
Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um árstíðir á miðstigi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist 

árstíða- og dægraskiptum og því að tíminn líður. 

5.2.9.3 Jörðin og árstíðir á unglingastig 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um jörðina á unglingastigi grunnskóla. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um jörðina á unglingastigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• geta lýst samspili jarðar, tungls og sólar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um jörðina á unglingastigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um árstíðir á unglingastigi grunnskóla. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um árstíðir á unglingastigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• geti útskýrt árstíðaskipti út frá stöðu jarðar á leið sinni um sólu með tilliti til halla 

jarðmönduls. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um árstíðir á unglingastigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. 
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5.2.9.4 Samantekt: Jörðin og árstíðir 

Á yngsta stigi má finna viðmið frá öllum þrem varðandi árstíðir, en engin viðmið frá 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 um jörðina. Allar þrjár eru með viðmið um árstíðir á 

miðstigi, en aðeins aðalnámskrá grunnskóla 2013 er með viðmið um jörðina á miðstigi. Á 

unglingastigi eru báðar íslensku námskrárnar með viðmið sem fjalla um árstíðir og jörð 

en engin viðmið finnast á unglingastigi varðandi þessi hugtök í NGSS. Í NGSS má finna 

viðmið sem fjalla um jörðina og hvernig árstíðir eru á jörðinni, einnig eru viðmið sem 

tengjast dagsbirtu. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru viðmið sem innihalda hugtökin 

hreyfingu jarðar, árstíðir, dag og nótt. Hvernig hreyfing jarðar tengist árstíðum, útskýrt 

möndulhalla, árstíðarbundið veðurlag og loftslagsbreytingar. Í aðalnámskrá grunnskóla 

2013 eru viðmið sem tengjast breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum 

þeirra á lífsskilyrði fólks, útskýrt árstíða- og dægraskipti. Útskýrt árstíðabundið veðurlag 

og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. Hér eru allar námskrárnar með viðmið 

sem fjalla um jörðina og árstíðir. Þau eru ekki mörg en eru fjölbreytt.  

 

5.2.10 Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur  

5.2.10.1 Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur á yngsta stigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um frumeindir á yngsta stigi grunnskóla. Hér má sjá það 

viðmið: 

• 5-PS1-1. Develop a model to describe that matter is made of particles too small 

to be seen. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindir á yngsta stigi. 

Það eru einnig engin viðmið sem fjalla um frumeindir í aðalnámskrá grunnskóla 2013 á 

yngsta stigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um frumefni og er það viðmið fyrir 5. bekk. Hér má sjá 

það viðmið: 

• 5-PS1-3. Make observations and measurements to identify materials based on 

their properties. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem 

fjalla um frumefni á yngsta stigi. 
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Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um efnasambönd og er það viðmið fyrir 5. bekk. Hér má 

sjá það viðmið: 

• 5-PS1-4. Conduct an investigation to determine whether the mixing of two or 

more substances results in new substances. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem 

fjalla sérstaklega um efnasambönd á yngsta stigi grunnskóla. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um efnablöndur og er það viðmið fyrir 5. bekk. Hér má 

sjá það viðmið: 

• 5-PS1-4. Conduct an investigation to determine whether the mixing of two or 

more substances results in new substances. 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem 

fjalla sérstaklega um efnasambönd á yngsta stigi grunnskóla. 

5.2.10.2 Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur miðstigi 

Í NGSS eru tvö viðmið sem fjalla um frumeindir á miðstigi í grunnskóla. Hér má sjá þau 

viðmið: 

• MS-PS1-1. Develop models to describe the atomic composition of simple 

molecules and extended structures. 

• MS-PS1-5. Develop and use a model to describe how the total number of atoms 

does not change in a chemical reaction and thus mass is conserved. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla sérstaklega um frumeindir. Hér 

má sjá þau viðmið: 

• geri sér grein fyrir, t.d. með aðstoð frumeindalíkana, að allt efni er gert úr 

frumeindum sem geta tengst saman og myndað sameindir.  

• skilji tengslin á milli hitaþenslu efna og hreyfingar frumeinda og sameinda. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindir á miðstigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um frumefni á miðstigi grunnskóla.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið um frumefni sem á miðstigi. Hér má sjá 

þau viðmið: 
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• gera sér grein fyrir að greina má efni eftir sérkennum þeirra.  

• þekki að andrúmsloftið er samsett úr nokkrum efnum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um frumefni á 

miðstigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um efnasambönd á miðstigi grunnskóla. Hér má sjá það 

viðmið: 

• MS-PS1-2. Analyze and interpret data on the properties of substances before and 

after the substances interact to determine if a chemical reaction has occurred. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um efnasambönd á miðstigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• þekkja að andrúmsloftið er samsett úr nokkrum efnum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekkert viðmið sem fjallar sérstaklega um 

efnasambönd. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um efnablöndur á miðstigi grunnskóla. Hér má sjá það 

viðmið: 

• MS-PS1-2. Analyze and interpret data on the properties of substances before and 

after the substances interact to determine if a chemical reaction has occurred. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um efnablöndur á miðstigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• geta sýnt fram á að við blöndun á tveimur efnum geti orðið til nýtt efni 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um efnablöndur á miðstigi. 

5.2.10.3 Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur unglingastigi 

Í NGSS eru fjögur viðmið á unglingastigi sem fjalla um frumeindir. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS1-1. Use the periodic table as a model to predict the relative properties of 

elements based on the patterns of electrons in the outermost energy level of 

atoms.  

• HS-PS1-2. Construct and revise an explanation for the outcome of a simple 

chemical reaction based on the outermost electron states of atoms, trends in the 

periodic table, and knowledge of the patterns of chemical properties.  
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• HS-PS1-7. Use mathematical representations to support the claim that atoms, 

and therefore mass, are conserved during a chemical reaction.  

• HS-PS1-8. Develop models to illustrate the changes in the composition of the 

nucleus of the atom and the energy released during the processes of fission, 

fusion, and radioactive decay. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um frumeindir á unglingastigi. 

Hér má sjá þau viðmið: 

• þekkja uppbyggingu frumeinda. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumeindir á unglingastigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um frumefni á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS1-1. Use the periodic table as a model to predict the relative properties of 

elements based on the patterns of electrons in the outermost energy level of 

atoms. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem fjalla sérstaklega um frumefni á 

unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• skilja hugtakið frumefni og þekkja hvernig frumefnum er raðað í ákveðið kerfi, 

lotukerfi.  

• skilja hvernig sameindir frumefna og efnasambanda myndast.  

• geri sér grein fyrir, með notkun líkana og teikninga, hvernig frumeindir geta tengst 

saman og myndað sameindir sem ýmist eru frumefni eða efnasambönd.  

• geti framkvæmt athuganir til að komast að því hvort óþekkt efni er - hreint efni - 

efnablanda og ef efnið er hreint efni þá hvort það sé frumefni eða efnasamband. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumefni á unglingastigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um efnasambönd á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-LS1-7. Use a model to illustrate that cellular respiration is a chemical process 

whereby the bonds of food molecules and oxygen molecules are broken and the 

bonds in new compounds are formed, resulting in a net transfer of energy. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið á unglingastigi sem fjalla um 

efnasambönd. Hér má sjá þau viðmið: 

• skilja hvernig sameindir frumefna og efnasambanda myndast.  
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• geri sér grein fyrir, með notkun líkana og teikninga, hvernig frumeindir geta tengst 

saman og myndað sameindir sem ýmist eru frumefni eða efnasambönd.  

• geti sýnt fram á að efnasambandið vatn klofnar í frumefni sín við rafgreiningu. 

• geti framkvæmt athuganir til að komast að því hvort óþekkt efni er - hreint efni - 

efnablanda og ef efnið er hreint efni þá hvort það sé frumefni eða efnasamband. 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru engin viðmið sem fjalla sérstaklega um efnasambönd. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem eiga sérstaklega við um efnablöndur en má samt finna undir 

sumum viðmiðum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um efnablöndur á unglingastigi 

grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• geti framkvæmt athuganir til að komast að því hvort óþekkt efni er - hreint efni - 

efnablanda og ef efnið er hreint efni þá hvort það sé frumefni eða efnasamband. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um efnablöndur. 

5.2.10.4 Samantekt: Frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur 

NGSS er sú eina sem setur fram viðmið um þessi hugtök á yngsta stigi, þær íslensku eru 

ekki með viðmið hér. Hins vegar kemur það ekki á óvart, þessi viðmið eru líklegri til að 

birtast á eldri stigum. Á miðstigi má sjá viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS, 

hins vegar eru engin viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 2013. Á unglingastigi eru mörg 

viðmið í NGSS varðandi frumeindir en ekkert um efnasambönd og efnablöndur og eitt 

um frumefni. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er með mörg viðmið hér. Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 er með engin viðmið á unglingastigi sem tengjast þessum viðmiðum. Í 

NGSS má finna viðmið sem innhalda hugtökin frumeindir, frumefni, efnablöndur og 

efnasambönd. Þekkja lotukerfið og efni sem þar er að finna. Í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 eru viðmið sem innihalda frumeindir, að andrúmsloftið innihaldi ýmis efni. Að 

blanda tveim efnum saman geti orðið til nýtt efni. Þekkja uppbyggingu frumeinda. Skilja 

hugtakið frumefni og þekkja hvernig frumefnum er raðað í ákveðið kerfi, lotukerfi. Að 

frumeindir geti tengst saman og framkvæmt einfaldar athuganir. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 eru engin viðmið til samanburðar. Það má sjá að NGSS og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 eru með fleiri viðmið á mið- og unglingastigi, sem kemur ekki á óvart, 

þar sem þessi hugtök eru líklegri til að birtast á mið- eða unglingastigi. Það eru fjölbreytt 

viðmið hér en engin frá aðalnámskrá grunnskóla 2013. 
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5.2.11 Frumeindakenning og efnajöfnur/formúlur  

5.2.11.1 Frumeindakenning og efnajöfnur/formúlur á yngsta stigi 

Í NGSS eru engin viðmið um frumeindakenninguna á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um frumeindakenninguna á yngsta stigi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumeindakenninguna á yngsta stigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um efnajöfnur/formúlur á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um formúlur á yngsta stigi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um formúlur á yngsta stigi. 

5.2.11.2 Frumeindakenning og efnajöfnur/formúlur á miðstigi 

Í NGSS er eitt viðmið um frumeindakenninguna á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-1. Develop models to describe the atomic composition of simple 

molecules and extended structures 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið um frumeindakenninguna á miðstigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• þekkja frumeindakenninguna, þ.e. að allt efni sé gert úr frumeindum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumeindakenninguna á miðstigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið um efnajöfnur/formúlur á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-5. Develop and use a model to describe how the total number of atoms 

does not change in a chemical reaction and thus mass is conserved. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um efnajöfnur/formúlur á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um formúlur á miðstigi. 

5.2.11.3 Frumeindakenning og efnajöfnur/formúlur á unglingastigi 

Í NGSS er eitt viðmið um frumeindakenninguna á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS1-1. Use the periodic table as a model to predict the relative properties of 

elements based on the patterns of electrons in the outermost energy level of 

atoms. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er ekkert viðmið um frumeindakenninguna á 

unglingastigi. 
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Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumeindakenninguna á 

unglingastigi. 

 

Í NGSS eru þrjú viðmið um efnajöfnur/formúlur á unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS1-2. Construct and revise an explanation for the outcome of a simple 

chemical reaction based on the outermost electron states of atoms, trends in 

the periodic table, and knowledge of the patterns of chemical properties.  

• HS-PS1-4. Develop a model to illustrate that the release or absorption of energy 

from a chemical reaction system depends on the changes in total bond energy  

• HS-PS1-7. Use mathematical representations to support the claim that atoms, 

and therefore mass, are conserved during a chemical reaction.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er þrjú viðmið um efnajöfnur/formúlur á unglingastigi. 

Hér má sjá það viðmið: 

• þjálfist í að skrifa og stilla einfaldar efnajöfnur og kunni að staðfesta þær. 

• geta lýst efnum með sameindaformúlum, byggingarformúlum og líkönum.  

• þjálfist í að finna mismunandi efnaformúlu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um efnajöfnur á unglingastigi. 

5.2.11.4 Samantekt: Frumeindakenning og efnajöfnur/formúlur 

Það eru engin viðmið á yngsta stigi um frumeindakenninguna, á miðstigi eru viðmið 

bæði í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. Á unglingastigi eru frá aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 og NGSS um efnajöfnur/formúlur og viðmið frá NGSS um 

frumeindakenningu . Hér eru fá viðmið og eiga aðeins aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 

NGSS viðmið hér og innihalda þau að stilla efnaformúlur og kunna að staðfesta þær 

þ.e.a.s. í aðalnámskrá grunnskóla 1999, í NGSS eru viðmið um breytingar efna og 

frumeindir. Aðalnámskrá grunnskóla 2013 eiga engin viðmið hér. 

 

5.2.12 Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala  

5.2.12.1 Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala á yngsta stigi 

Í NGSS eru engin viðmið um öreindir á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um öreindir á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um öreindir á yngsta stigi. 
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Í NGSS eru engin viðmið um frumeindamassa á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um frumeindamassa á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um frumeindamassa á yngsta stigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um lotukerfið á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um lotukerfið á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um lotukerfið á yngsta stigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um sætistölu á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um sætistölu á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um sætistölu á yngsta stigi. 

5.2.12.2 Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala miðstigi 

Í NGSS má er eitt viðmið sem fjallar um öreindir á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS3-4. Plan an investigation to determine the relationships among the energy 

transferred, the type of matter, the mass, and the change in the average kinetic 

energy of the particles as measured by the temperature of the sample. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar lauslega um öreindir. Hér má sjá 

það viðmið: 

• fylgist með tilraunum sem sýna að hlutir eru með tvenns konar hleðslu eftir því 

hvernig þeir eru meðhöndlaðir. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um öreindir á miðstigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um frumeindamassa á miðstigi. Hér má sjá 

það viðmið: 

• MS-PS1-5. Develop and use a model to describe how the total number of atoms 

does not change in a chemical reaction and thus mass is conserved. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindamassa á 

miðstigi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindamassa. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um lotukerfið á miðstigi.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um lotukerfið á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um lotukerfið á miðstigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um sætistölu á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um sætistölu á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um sætistölu á miðstigi. 

5.2.12.3 Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala á unglingastigi 

Í NGSS eru fjögur viðmið á unglingastigi sem fjalla um öreindir. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS1-2. Construct and revise an explanation for the outcome of a simple 

chemical reaction based on the outermost electron states of atoms, trends in the 

periodic table, and knowledge of the patterns of chemical properties.  

• HS-PS1-3. Plan and conduct an investigation to gather evidence to compare the 

structure of substances at the bulk scale to infer the strength of electrical forces 

between particles.  

• HS-PS1-5. Apply scientific principles and evidence to provide an explanation 

about the effects of changing the temperature or concentration of the reacting 

particles on the rate at which a reaction occurs. 

• HS-PS1-8. Develop models to illustrate the changes in thecomposition of the 

nucleus of the atom and the energy released during the processes of fission, 

fusion, and radioactive decay. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um öreindir á unglingastigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• þekki hvernig frumeindir eru gerðar úr rafeindum, róteindum og nifteindum og 

geti skilgreint hug tökin sætistala, massatala og samsæta. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um öreindir á unglingastigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um frumeindamassa á unglingastigi. Hér má sjá það 

viðmið: 

• HS-PS1-7. Use mathematical representations to support the claim that atoms, 

and therefore mass, are conserved during a chemical reaction. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindamassa á 

unglingastigi.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um frumeindamassa á 

unglingastigi. 

 

Í NGSS eru tvö viðmið sem fjalla um lotukerfið á unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• HS-PS1-1. Use the periodic table as a model to predict the relative properties of 

elements based on the patterns of electrons in the outermost energy level of 

atoms.  

• HS-PS1-2. Construct and revise an explanation for the outcome of a simple 

chemical reaction based on the outermost electron states of atoms, trends in the 

periodic table, and knowledge of the patterns of chemical properties. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru þrjú viðmið sem fjalla um lotukerfið á unglingastigi. 

Hér má sjá þau viðmið: 

• skilja hugtakið frumefni og þekkja hvernig frumefnum er raðað í ákveðið kerfi, 

lotukerfi.  

• hafi unnið með lotukerfið og skilji að frumefnin raðast eftir eiginleikum sínum og 

fjölda róteinda. 

• þekki á hvaða forsendum lotukerfi Mendelejevs var byggt á sínum tíma og þekki 

til kenningar Niels Bohrs um frumeindir. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um lotukerfið á unglingastigi. 

Hér má sjá það viðmið: 

• nýtt frumeindakenninguna og lotukerfið til að útskýra eiginleika efna, 

efnabreytingar og hamskipti. 

 

Í NGSS eru engin viðmið um sætistölu á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um sætistölu á unglingastigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• þekki hvernig frumeindir eru gerðar úr rafeindum, róteindum og nifteindum og 

geti skilgreint hug tökin sætistala, massatala og samsæta. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um sætistölu á unglingastigi. 

5.2.12.4 Samantekt: Öreindir, frumeindamassi, lotukerfi og sætistala 

Þessi hugtök er ekki að finna á yngsta stigi grunnskóla. Öreindir koma fyrir á miðstigi í 

NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. Á unglingastigi birtast þessi hugtök mun meira 



   
 

84 

og eru fleiri viðmið tengd þeim. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru með viðmið 

tengd öreindum og NGSS um frumeindamassa og lotukerfi, bæði aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru með viðmið tengd lotukerfinu. 

Sætistala kemur aðeins fram hjá aðalnámskrá grunnskóla 1999 á unglingastigi. Í NGSS má 

finna viðmið sem innihalda öreindir, en það er lítill hluti af viðmiði á miðstigi. Hér eru 

viðmið sem snúast um einfaldar tilraunir með efni og að skoða rafkrafta milli agna. Kunna 

að nota lotukerfið og þekkja öreindir. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna viðmið 

sem innihalda hleðslu hluta. Viðmið um að frumeindir séu gerðar úr rafeindum, 

róteindum og nifteindum, geta skilgreint hugtökin sætistala, massatala og samsæta. 

Þekkja hugtakið frumefni og þekkja hvernig frumefnum er raðað í ákveðið kerfi, lotukerfi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er að finna viðmið sem inniheldur frumeindakenninguna 

og lotukerfið, geta útskýrt eiginleika efna. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru 

með nokkur viðmið hér, og eru þau flest á mið- eða unglingastigi grunnskóla. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er með eitt viðmið. Það eru fá viðmið í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 varðandi þessi hugtök. 

 

5.2.13 Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark  

5.2.13.1 Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark á yngsta stigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar sérstaklega um hamskipti á yngsta stigi og má finna það 

viðmið í 2. bekk grunnskóla. Hér má sjá það viðmið: 

• 2-PS1-4. Construct an argument with evidence that some changes caused by 

heating or cooling can be reversed and some cannot. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á yngsta stigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• fylgist með breytingum á eiginleikum vatns og velti fyrir sér orsökum, s.s. þegar 

pollar frjósa og snjór bráðnar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á yngsta stigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• sett í samhengi mismunandi ástand efna og eiginleika þeirra. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um leysni á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru fjögur viðmið sem fjalla um leysni á yngsta stigi. Hér 

má sjá þau viðmið: 
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• gera sér grein fyrir að sum efni leysast upp í vatni og önnur ekki.  

• geri athuganir á því hvað gerist þegar ýmis efni eru leyst upp í vatni.  

• geri tilraunir með hvað verður um efni sem leyst hafa verið upp í vatni, s.s. salt, 

sykur og kaffi.  

• geri tilraunir um áhrif mismunandi hitastigs á leysni, t.d. með því að setja sykur, 

salt eða tepoka í kalt vatn og heitt. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um leysni á yngsta stigi.  

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark 

á yngsta stigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla bræðslumark/suðumark á 

yngsta stigi. 

5.2.13.2 Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark á miðstigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-4. Develop a model that predicts and describes changes in particle 

motion, temperature, and state of a pure substance when thermal energy is 

added or removed. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á miðstigi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• skilja að sérhvert efni breytir um ham við ákveðið hitastig - frá föstu í fljótandi - 

frá fljótandi í lofttegund - geri tilraunir sem sýna að hamur efnis fer eftir bræðslu- 

og suðumarki þess. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á miðstigi. Hér má 

sjá það viðmið: 

• gert grein fyrir og nefnt dæmi um efnabreytingar og hamskipti. 

 

Í NGSS er eitt viðmið um leysni á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-6. Undertake a design project to construct, test, and modify a device 

that either releases or absorbs thermal energy by chemical processes. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru eitt viðmið sem fjalla um leysni á miðstigi. Hér má sjá 

þau viðmið: 
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• geri fjölbreyttar athuganir þar sem áhrif hita á efni eru könnuð, s.s. að bræða, 

sjóða, leysa upp, athuga hitaþenslu.  

• geri tilraunir sem sýna að leysni efna fer m.a. eftir hitastigi.  

• þekki hvað átt er við með hugtökunum felling og mettun. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um leysni á miðstigi. 

 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark á miðstigi. Hér má sjá það 

viðmið: 

• MS-PS1-6. Undertake a design project to construct, test, and modify a device 

that either releases or absorbs thermal energy by chemical processes. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark á 

miðstigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• geri tilraunir sem sýna að hamur efnis fer eftir bræðslu- og suðumarki þess  

• geri fjölbreyttar athuganir þar sem áhrif hita á efni eru könnuð, s.s. að bræða, 

sjóða, leysa upp, athuga hitaþenslu 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um bræðslumark/suðumark á miðstigi. 

5.2.13.3 Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark á unglingastigi 

Í NGSS eru engin viðmið um hamskipti á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið um hamskipti á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er eitt viðmið sem fjallar um hamskipti á unglingastigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um leysni á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um leysni á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla leysni á unglingastigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark á unglingastigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um bræðslumark/suðumark á 

unglingastigi. Hér má sjá þau viðmið: 

• vita að þekkja má efni á ákveðnum sérkennum þeirra eins og eðlismassa, 

suðumarki og bræðslumarki.  
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• geri tilraunir til að greina óþekkt efni með því að finna bræðslu- og suðumark 

þess. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla bræðslumark/suðumark á 

unglingastigi. 

5.2.13.4 Samantekt: Hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark 

Hamskipti eru nefnd á yngsta stigi í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá 

grunnskóla. Eitt viðmið frá hverri. Leysni kemur fram hjá aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

þar koma fram 4 viðmið, og í NGSS en ekki í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Ekkert viðmið 

má finna um bræðslumark/suðumark á yngsta stigi. Á miðstigi koma fram viðmið um 

hamskipti í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013. Aftur 

er aðeins að finna leysni í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS. Bræðslu/suðumark á 

miðstigi eiga tvö viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og eitt í NGSS. Á unglingastigi má 

finna viðmið um bræðslumark/suðumark í aðalnámskrá grunnskóla 1999, tvö viðmið. 

Ekkert kemur fram um hin viðmiðin á unglingastigi í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 

og aðalnámskrá grunnskóla 2013. Í NGSS má finna viðmið sem innihalda hamskipti efna, 

að hita eða kæla efni hefur mismunandi áhrif. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna 

viðmið sem innihalda hamskipti, og þá breytingum á eiginleikum vatns. Viðmið sem 

innihalda leysni, efni leysast upp í vatni og önnur ekki. Tilraunir um áhrif hitastigs á leysni. 

Fjölbreyttar athuganir þar sem áhrif hita á efni eru könnuð. Í aðalnámskrá grunnskóla 

2013 má finna viðmið um efnabreytingar og hamskipti. Þekkja mismunandi ástand efna 

og eiginleika þeirra. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eiga flest viðmið hér, þar má 

finna eitthvað um þessi hugtök í viðmiðum. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru fá viðmið 

en þau taka fyrir hamskipti og efnabreytingar.  

5.2.14 Sameindir og samsæta  

5.2.14.1 Sameindir og samsæta á yngsta stigi 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um sameindir á yngsta stigi. Í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 eru engin viðmið sem fjalla um sameindir á yngsta stigi. Í aðalnámskrá grunnskóla 

2013 eru engin viðmið sem fjalla um sameindir á yngsta stigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á yngsta stigi. Í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á yngsta stigi. Í aðalnámskrá grunnskóla 

2013 eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á yngsta stigi. 
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5.2.14.2 Sameindir og samsæta á miðstigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um sameindir á miðstigi. Hér má sjá það viðmið: 

• MS-PS1-1. Develop models to describe the atomic composition of simple 

molecules and extended structures. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er þrjú viðmið sem fjallar um sameindir á miðstigi. Hér 

má sjá þau viðmið: 

• geri sér grein fyrir, t.d. með aðstoð frumeindalíkana, að allt efni er gert úr 

frumeindum sem geta tengst saman og myndað sameindir.  

• þekki kenninguna um hreyfingu sameindanna, þ.e. að hiti er mælikvarði á 

hreyfiorku sameindanna.  

• skilji tengslin á milli hitaþenslu efna og hreyfingar frumeinda og sameinda. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um sameindir á miðstigi. 

 

Í NGSS eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á miðstigi.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á miðstigi. 

5.2.14.3 Sameindir og samsæta á unglingastigi 

Í NGSS er eitt viðmið sem fjallar um sameindir á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS2-6. Communicate scientific and technical information about why the 

molecular-level structure is important in the functioning of designed materials. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru tvö viðmið sem fjalla um sameindir á unglingastigi. 

Hér má sjá þau viðmið: 

• skilja hvernig sameindir frumefna og efnasambanda myndast.  

• geri sér grein fyrir, með notkun líkana og teikninga, hvernig frumeindir geta tengst 

saman og myndað sameindir sem ýmist eru frumefni eða efnasambönd. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um sameindir á unglingastigi 

grunnskóla.  

Í NGSS er eitt viðmið sem fjalla um samsætur á unglingastigi. Hér má sjá það viðmið: 

• HS-PS1-1. Use the periodic table as a model to predict the relative properties of 

elements based on the patterns of electrons in the outermost energy level of 

atoms. 



 

89 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eitt viðmið sem fjalla um samsætur á unglingastigi. Hér 

má sjá það viðmið: 

• þekki hvernig frumeindir eru gerðar úr rafeindum, róteindum og nifteindum og 

geti skilgreint hug tökin sætistala, massatala og samsæta 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið sem fjalla um samsætur á unglingastigi. 

5.2.14.4 Samantekt: Sameindir og samsæta 

Hugtökin sameind og samsæta koma ekki fram á yngsta stigi grunnskóla. Á miðstigi eru 

þrjú viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og eitt í NGSS um sameindir, áfram er ekkert 

um samsætur. Á unglingastigi, koma fram viðmið um sameindir í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 og NGSS og eitt viðmið um samsætur í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og annað í 

NGSS. Þessi hugtök koma ekki fram í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Það er lítið sem 

ekkert að finna hér í þessum námskrám. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma fram 

viðmið sem fjalla um sameindir og eitt sem tilgreinir samsætur. NGSS er með viðmið líka 

en þau eru fá. Aðalnámskrá grunnskóla á ekkert viðmið hér. 

5.2.15 Verkleg kennsla 

Það má finna eitthvað um verklega kennslu eða tilraunir á öllum stigum í öllum þessum 

námskrám en mest þó í NGSS. Í NGSS má finna viðmið um tilraunir, rannsóknarvinnu, 

sköpun, o.fl. í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má einnig finna viðmið sem innihalda 

athuganir, en hins vegar eru þau ekki mörg. Framkvæma athuganir úti og inni og geta 

útskýrt niðurstöður. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna viðmið sem fjalla um 

athuganir á svipaðan hátt og í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Þær eru hins vegar 

hnitmiðaðar, og eru fyrir sérstök viðfangsefni, en ekki eins opin og viðmið sem má finna 

í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Sem dæmi, gera athuganir á mismunandi efnum, s.s. ull, 

leðri, pappír og plasti út frá eiginleikum, notkun og möguleika til endurvinnslu. Þetta 

viðmið er töluvert ítarlegra en það sem finnst í aðalnámskrá grunnskóla 2013. NGSS er 

með viðmið í svipuðum dúr og aðalnámskrá grunnskóla 1999, þar sem tekið er fyrir 

ákveðið viðgangsefni. 

5.3 Samantekt niðurstaðna 

Námskrá á að vera leiðarvísir fyrir skólastarf og hér hafa verið greindir náttúrufræðihlutar 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999, aðalnámskrá grunnskóla 2013 og National Generation 

Science Standards með tilliti til innihaldsatriða sem varða eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufræði. Íslensku námskrárnar fara eftir íslensku kerfi varðandi aldursstig, þ.e.a.s. 

yngsta, mið og unglingastig en National Generation Science Standards (NGSS) er með 
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aðeins frábrugðið kerfi. Þar er yngsta stig upp í 5. bekk, á Íslandi er yngsta stig miðað við 

lok 4. bekkjar. Miðstig í NGSS er 11 – 13. ára og unglingastig 14 – 18. ára. Unglingastig er 

þar af leiðandi með flóknari viðmið í NGSS þar sem nemendur á seinni árum unglingastigs 

eru á sama aldri og nemendur hér á landi eru á fyrstu árum framhaldsskólanáms. 

Í þessum þremur námskrám byrja nemendur á einföldum hugtökum og læra grunn í 

náttúrugreinum. Eftir því sem líður á námið verða viðmið erfiðari og nemendur byggja 

ofan á fyrri þekkingu. Það er verið að skoða þrjár undirgreinar náttúrufræðinnar, 

eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði. Það er mjög misjafnt hvað kemur fram eftir 

aldurstigum. Einfaldari hugtök er að finna til að byrja með og verður efnið svo erfiðara 

og hugtökin flóknari. Það er þar af leiðandi ekkert athugavert við það að hugtak eins og 

til dæmis frumeindamassi finnist ekki á yngsta stigi grunnskóla, þrátt fyrir að það hafi 

verið leitað eftir því. 

Hér var leitað eftir því að svara rannsóknarspurningu og þeim undirspurningum sem 

fylgdu eftir. Megin rannsóknarspurningin er sú, hver er munurinn á náttúrufræðihlutum 

íslensku aðalnámskránna fyrir grunnskóla frá 1999 og frá 2013 og bandarísku námskránni 

Next Generation Science Standards hvað varðar eðlisfræðileg, efnafræðileg og 

stjörnufræðileg viðfangsefni? 

Eftir mikla vinnu má sjá að það er munur milli þessarar þriggja námskráa. Yngsta stig og 

miðstig þessarar námskráa eru nánast sama aldursbil en í NGSS nær unglingastig fram að 

18 ára aldri en 16 ára á Íslandi og er því skekkja þar. 

Það er sérstaklega mikill munur á aðalnámskrá grunnskóla 2013 annars vegar og 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS hins vegar. Í flestum tilfellum er líklegra að finna 

hugtök í viðmiðum NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999, en í aðalnámskrá grunnskóla 

2013. Eins og bent hefur verið á er náttúrufræðihluti NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 

1999 mun lengri og ítarlegri en í aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Í öllum námskrám má finna texta sem ræðir innihald og markmið þeirra. Þar kemur fram 

t.d. hvað nemendur eiga að læra og hvað telst vera mikilvægt. Í aðalnámskrá grunnskóla 

1999 má sjá markmið eins og vísindaleg hugsun, ábyrgð innan samfélagsins og það að ná 

valdi á mikilvægum hugtökum. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 má sjá markmið eins og 

hugtakaskilningur, lýðræðisleg vinnubrögð, getu til aðgerða og tækifæri til að 

framkvæma eigin hugmyndir. Í NGSS er verið að undirbúa nemendur fyrir komandi nám, 

t.d. kenna nemendum gagnrýna hugsun og að leysa ýmis vandamál. NGSS skiptist í 

viðmið, æfingar, þverfagleg gegnumgangandi hugmyndir og grunnhugmyndir hinna ýmsu 

fræðigreina. 
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Grunnuppsetning þessara viðmiða er sumpart svipuð. Þessar námskrár birta viðmið eftir 

aldurstigum og má finna stuttan inngang í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS fyrir 

hvert aldurstig, hins vegar er upphafskafli í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 er upphafskafli sem fer yfir náttúrugreinar. Í NGSS og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 má finna inngang fyrir hvert aldursstig þar sem farið er yfir hvað 

nemendur eigi að geta að loknu námi. 

Þó heildar áhersla allra námskránna sé sú að stýra menntun nemenda í náttúrugreinum, 

þá eru leiðbeiningar og aðferðir ekki eins og viðfangsefni mismunandi. Það koma fram 

viðmið fyrir hvert aldurstig, hvað nemandi á að geta þegar kennslu er lokið. Helsti 

munurinn er fjöldi viðmiða. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru mun færri viðmið en í 

NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. En vert er að taka aftur fram að náttúrufræðihluti 

í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er mun styttri en í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. 

NGSS er lang ítarlegasta námskráin og er hún yfir 500 blaðsíður. Þess má geta að 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 er u.þ.b. 240 blaðsíður í heild sinni og NGSS er þar af 

leiðandi tvöfalt lengra rit og er það aðeins um náttúruvísindi, hins vegar er náttúrufræði 

hluti aðalnámskrá grunnskóla 2013 u.þ.b. 13 blaðsíður og u.þ.b. 75 blaðsíður í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999. Eins og má sjá er þetta stór munur á blaðsíðufjölda og 

kemur ekki á óvart að meira má finna í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999.  

Í niðurstöðum má sjá hvernig hugtök eru dregin saman og hvar og hvernig þessu hugtök 

birtast í þessum þrem námskrám. Einnig eru töflur sem tilgreina hvort þetta hugtak hafi 

einhver staðar komið fram. Í texta má sjá hvort hugtakið kom fram og einnig hve mörg 

viðmið tengjast undirsviði greinanna. Það er hins vegar mjög misjafnt hvernig þessi 

viðmið birtast, sum hugtök má finna á öllum aldurstigum og eru þessi almennu hugtök 

sem er alltaf verið að vinna með. Síðan eru hugtök sem er aðeins að finna á eldri stigum, 

hugtök sem krefjast þess að nemendur hafi náð taki á grunnhugtökum og skilningi á yngri 

stigum grunnskóla.  

Hér má sjá hvað er ábótavant í þessum námskrám eftir greiningu á viðmiðum. Það telst 

ekki ábótavant ef viðmið finnst ekki á öllum aldurstigum og er ólíklegt að finna öll þessi 

viðmið í þessum námskrám. Hins vegar ættu þessi hugtök að birtast í viðmiðum á 

einhverjum tímapunkti á skólagöngu nemenda. Sem dæmi er er ólíklegt að 

frumeindamassi birtist á öllum stigum, en mun líklegra að finna það hugtak í viðmiðum á 

unglingastigi. Hér verður farið yfir hvað vantaði. 

Fjölbreytt viðmið má finna varðandi rafmagn og segulmagn. Mörg hugtök koma þar fram 

og eiga aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS nokkur viðmið á öllum aldursstigum. Í 
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aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru hins vegar fá viðmið tengd rafmagni. Varðandi 

hugtökin hljóð, ljós og bylgjur má finna viðmið sem eiga vel við á flestum aldursstigum. 

Sumt kemur fyrir á eldri stigum á meðan annað má finna á yngsta stigi. Hér eru viðmið 

almennt fjölbreytt. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru fín viðmið en þau mættu vera 

fleiri. Í flokki um varma/hitastig og veður eru fá viðmið í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 

2013. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 má finna fjölbreytt viðmið varðandi þessi hugtök. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru fá viðmið sem tengjast varma/hitastigi. Í hluta um 

kraft, hreyfingu, orku og afl má finna töluvert að viðmiðum í NGSS og aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Hér eru fá viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 2013 hvað varðar 

mismunandi krafta, hreyfingu, orku og afl. Aðeins koma fram þrjú viðmið, eitt á hvert 

aldurstig. Hér mætti vera meiri fjölbreytileiki. Í hluta um þrýsting, massa og eðlismassa, 

eru fá viðmið á yngsta stigi. NGSS er sú eina með viðmið þar. Aðalnámskrá grunnskóla 

1999 er með viðmið á mið- og unglingastigi og sama má segja um NGSS. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 eru engin viðmið um þrýsting, massa og eðlismassa. Í hluta um 

þyngdarlögmálið, þyngdarkraft og lögmál Newtons, er NGSS með flest viðmið sem 

tengjast þessum hugtökum. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er með viðmið sem fjalla um 

þessi hugtök en þau koma öll á unglingastigi. Í flokki um reikistjörnur, sólkerfið, 

vetrarbrautir og þróun alheimsins sést að NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 ná 

ágætlega yfir þessi hugtök og má þar finna viðmiðum tengd þessu sviði, aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 er með fá á yngsta stigi en fleiri á mið- og unglingastigi. Hins vegar eru 

engin viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 í þessum flokki. Í flokki um tungl, stjörnur 

og sólina má finna viðmið í NGSS, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru með viðmið sem eiga við 

þessi hugtök og birtast þau nokkuð vel. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er aðeins að finna 

viðmið sem fjallar um sólina en ekkert um tungl og stjörnur. Í hluta um jörðina og árstíðir 

eru allar þrjár með viðmið sem eiga við þessi hugtök, þau eru ekki mörg en nokkuð 

fjölbreytt. Í kafla um frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur má finna mikið 

af viðmiðum í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999, mest á mið- og unglingastigi. 

Viðmið frá aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS eru fjölbreytt og má finna þessi hugtök 

í viðmiðum. Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekki með nein viðmið sem eiga við 

frumeindir, frumefni, efnasambönd og efnablöndur. Í hluta um frumeindakenningu og 

efnajöfnur/formúlur voru nokkur viðmið. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS eru 

með viðmið hér og mátti finna hugtökin efnajöfnu/formúlur og viðmið sem tengjast 

frumeindakenningu. Þessi viðmið birtast á mið- og unglingastigi. Aðalnámskrá grunnskóla 

2013 átti engin viðmið hér. Í hluta um öreindir, frumeindamassa, lotukerfi og sætistölu, 
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má finna viðmið hér og þar í þessum námskrám. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er eina 

sem er með viðmið tengd sætistölu, aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2013 eru báðar 

með viðmið tengd lotukerfi. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru með viðmið sem 

eiga við flest hugtökin en aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru engin viðmið um öreindir, 

frumeindamass og sætistölu. Í flokki hamskipti, leysni og bræðslumark/suðumark eru 

flest viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS. Aðalnámskrá grunnskóla 2013 fer 

yfir hamskipti og efnabreytingar, í NGSS er að finna leysni og bræðslumark/suðumark á 

miðstigi. Í hluta um sameindir og samsætur eru fá viðmið. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

er með viðmið sem tengjast þessum hugtökum en þau eru fá. NGSS fer yfir sameindir og 

samsætur, en lítið. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er ekkert um samsætur og sameindir. 

Varðandi verklega kennslu, allar þrjár eru með viðmið sem tengjast verklegri vinnu á einn 

hátt eða annan.  

Til að svara einni af undirspurningum, hvaða hugtök og viðfangsefni tengd þessum 

greinum eru tilgreind og hvernig er þeim raðað á aldurhópa. Sumt þarftu að kunna áður 

en þú byrjar á næsta námsefni. Það eru ákveðin grunnhugtök sem nemendur læra og í 

framhaldi koma flóknari hugtök. Í þessum námskrám er þessu háttað eins og hér kemur 

fram. Það er ákveðinn grunnur og nemendur byggja ofan á hann. Í NGSS er farið 

einstaklega ítarlega í hvert viðmið, þar má sjá hvað nemandinn á geta og hvernig hann á 

að ná settum viðmiðum. Viðmiðið er skilgreint og fyrir neðan er texti sem tilgreinir hvað 

sé hægt að gera. Mynd á næstu síðu er dæmi um viðmið í NGSS: 
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Mynd 2. Mynd af uppsetningu viðmiða í NGSS. 

Í aðalnámskrá grunnskóla 1999 er þetta ekki eins ítarlegt, þar eru mörg viðmið og má 

finna góðar lýsingar á því hvað nemendur eiga að geta eftir nám og kennslu. Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 er skipt í þrepamarkmið. Þar er tilgreind námsgrein, eða undirgrein 

náttúrugreina, og svo koma viðmiðin í röð. Viðmiðum er svo aftur skipt í minni flokka þar 

koma fram ákveðin hugtök og svo eru listuð viðmið sem eiga við þann flokk, sem dæmi, 

Rafmagn og seglar:  

- geta tengt og unnið með ýmsar raðtengdar straumrásir 

- geta skilgreint og fundið viðnám í raðtengdum straumrásum  

- þekkja hliðtengda straumrás  
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- geta skýrt helstu hugtök tengd rafmagni og seglum, s.s. rafspennu, rafhleðslu, raf 

- og segulsvið, raf- og segulkraft, raforku og rafafl  

- þekkja uppbyggingu nokkurra nútímarafmagnstækja 

(Aðalnámskrá grunnskóla bls. 61 , 1999). 

Hér má sjá að viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru nokkuð ítarleg en samt mun 

einfaldari í samanburði við NGSS.  

Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru viðmið einnig flokkuð eftir ákveðum undirgreinum. 

Viðmiðum er skipt í tvo flokka, viðmið um verklag og viðmið um viðfangsefni. Þessir 

flokkar eru tíu talsins og má sjá þá hér fyrir neðan:  

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 

(Aðalnámskrá grunnskóla bls. 169 , 2013). 

Uppsetning er aðeins frábrugðin hinum námskránum, hér er undirflokkur og þar má finna 

viðmið sem eiga við öll þrjú aldursstigin. Sjá mynd á næstu síðu:  
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Mynd 3. Dæmi af uppsetningu viðmiða í aðalnámskrá grunnskóla 1999. 

Hér má sjá hvað nemendur eiga að geta við lok 4. bekkjar, lok 7. bekkjar og við lok 10. 

bekkjar. Það er nokkurn vegin sama viðmiðið nema það stigmagnast eftir því sem 

nemendur eru eldri. Við lok 4. bekkjar er viðmiðið nokkuð einfalt en er orðið mun 

flóknara við lok 10. bekkjar, þar sem nemendur eiga að hafa byggt ofan á fyrri þekkingu 

og geta nú náð flóknari viðmiðum. Þetta er einfalt og auðskiljanlegt kerfi.  

Það er nokkur munur á framsetningu á viðmiðum, samt sem áður eru þessi viðmið sett 

fram á skýran hátt og auðvelt að lesa úr þeim. Hins vegar er uppsetningin ekki ósvipuð. 

Allar skipta þessar námskrár viðmiðum eftir aldri, NGSS skiptir svo eftir undirgreinum, 

þ.e.a.s. eðlisfræði og efnafræði (e. physical science), jarðfræði (e. earth science), 

stjörnufræði (e. space science) o.fl. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er með svipaða 

skiptingu þar sem koma fram undirgreinar náttúrufræðinnar og svo viðmið út frá þeim. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 er þeim skipt í tvennt, verklag og viðfangsefni og svo í 

undirflokka, en ekki beint eftir undirgreinum. Hins vegar er skipt í tíu aðra flokka sem má 

sjá hér að ofan. 
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Niðurstaðan er sú að það er munur á þessum námskrám og þá helst sá aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 sker sig úr. NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999 ná í heild nokkuð vel 

yfir eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði viðmið. Þó öll hugtök séu ekki sjáanleg eru 

nægilega mörg að finna í þeim tveimur og tekið á helstu viðfangsefnum greinanna. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er frábrugðin hinum á þann hátt að viðmiðin sem er að 

finna þar eru mun færri en sum víðtæk og stundum óljós. Það finnast nokkur viðmið en 

þau eru of fá og mörg mikilvæg viðfangsefni koma ekki fyrir. Stjörnufræði er þar nánast 

ekki fyrir hendi, og má aðeins finna mjög lítinn hluta af viðfangsefnum tengdum þeirri 

grein sem birtast í námbókum á unglingastigi í íslenskum grunnskólum og eðlilegt væri 

að fjalla um. Eðlisfræði og efnafræði koma þar fyrir en hugtök eru of fá og mikilvægum 

þættir ekki nefndir. 
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6 Umræður 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999, aðalnámskrá grunnskóla 2013 og National Genaration 

Science Standards setja fram viðmið um náttúrufræðinám barna og unglinga. 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er ekki lengur í gildi en skólar hér á landi eiga að fara eftir 

aðalnámskrá grunnskóla 2013 (Aðalnámskrá, 2013). National Generation Science 

Standards er stórt og mikið rit búið til í samstarfi fjölmargra félagsamtaka og stofnanna 

og eru þar sett fram mjög ítarlega viðmið og má þar einnig finna leiðbeiningar fyrir 

skólastarf. Aðalnámskrá grunnskóla 2013 gefur kennurum leiðsögn í kennslu. Samkvæmt 

henni eiga skólar að fylgja því sem þar er að finna. Þar má finna viðmið sem nemendur 

hér á landi eiga að ná við lok 4. bekkjar, lok 7. bekkjar og við lok 10. bekkjar. Hins vegar 

hafa skólar frelsi til að búa til eigin skólanámskrár út frá þessum viðmiðum og má sjá 

þessar námskrár á vefsíðum grunnskóla. Þetta frelsi gefur kennurum möguleika á að 

útfæra námsmat á mismunandi vegu og gera nám áhugavert og gefa nemendum tækifæri 

til að vinna verkefni á fleiri en einn veg (Aðalnámskrá 2013). Í þessu verkefni var aðeins 

verið að skoða opinberar námskrár en ekki skólanámskrár og ekki heldur námskrár í víðari 

skilningi svo sem kennda námskráin eða lærða námskráin. Opinbera námskráin er sú 

námskrá sem er gefin út af stjórnvöldum og eru oft margir sem taka þátt í þeirri vinnu. 

Kennarar, skólastjórar, stjórnmálamenn, menntamálastofnun o.fl. geta jafnframt haft 

áhrif á slíka vinnu. Þegar nýjar námskrár eru teknar upp þá koma stundum upp deilur um 

þær og eins og Akker (2003) bendir á geta róttækar breytingar haft áhrif á alla innan 

skólasamfélagsins, þá ekki aðeins á nám nemenda heldur einnig á starf kennara, 

skólastjórnenda og annara starfsmanna. Það er margt sem getur valdið þessari ónægju, 

svo sem sá tími og undirbúningur sem fer í að taka upp ný viðfangsefni og nýjar aðferðir 

og hugsanlega nýtt námsmat. 

Það getur verið erfitt að breyta skólastarfi í gegnum námskrá sérstaklega ef kennarar eru 

vanir því gamla. Nú taka skólar aðalnámskrána og gera sína eigin skólanámskrá út frá 

henni. Það er áhugaverð pæling hversu mikið skólar fylgja aðalnámskrá 2013 yfir höfuð. 

Skólar skipuleggja áætlanir og skólanámskrár og eru það kennarar í hverju fagi sem sjá 

um þetta. En er það öruggt að allir fylgi nákvæmlega því sem námskráin segir? Skólar 

hafa frelsi til þess að skapa eigin skólanámskrá sem passa við þeirra kennslu en þurfa 

samt lögum samkvæmt að fylgja aðalnámskrá grunnskóla. Eins og kom fram fyrr hafa 

námskrár breytingar gerst á Íslandi í gegnum tíðina. Hjá Meyvant Þórólfssyni (2015) 

kemur fram að fyrsta opinbera námskráin var gefin út árið 1960. Síðan þá hafa verið 

gefnar út námskrár á u.þ.b. 10 – 15 ára fresti. Með þessum breytingum hefur stefnan 



 

99 

verið að bæta fyrri námskrá. Oftast eru þetta nýjungar, eins og flokkunarkerfi, sem ætti 

að teljast til bóta eða ný námsviðmið.  

Nýjar hugmyndir spretta upp og þá þarf að breyta, eða hvað? Líklegast er gott að breyta 

af og til og ekki óeðlilegt að skólakerfi landsins taki mið af því sem gert er í öðrum löndum. 

Ísland ætti að vera á sama staðli og nágranna ríki. Í samantekt Meyvants Þórólfssonar 

(2015) má sjá þessar breytingar milli ára. Árið 1989 var gefin út ný námskrá með nýjar 

hugmyndir að námi og kennslu, en u.þ.b. 10 árum síðar er henni skipt út og nýjar 

hugmyndir spretta upp, varðandi nám og kennslu. Námskráin 1999 vildi hlutlægt mat, 

samræmt námsmat og samkeppni í námi, Ísland átti ekki að vera síðra en nágrannalönd. 

Það má segja að auðvelt sé að skoða gamlar námskrár og finna eitthvað sem passar ekki 

við áherslur nútímans. Hins vegar voru flestar þessar námskrár í gildi í 10 eða fleiri ár. Það 

er margt gott að finna en jafnframt verður að taka tillit til þess að nám í dag er ekki eins 

og nám fyrir 30 eða jafnvel 40 árum. Í doktorsritgerð Meyvants Þórólfssonar (2013), 

kemur fram að þróun á skólastarfi sé nauðsynleg en jafnframt sé mikilvægt að nám þróist 

í rétta átt. Nýjar hugmyndir og breytingar geti hjálpað til við að skapa jafnvægi og þróa 

gott nám. Markmið nýrra námskráa er að bæta nám og kennslu, og bæta árangur 

nemenda. Sem fyrr segir getur verið erfitt fyrir kennara, skólastjórnendur og foreldra eða 

forráðamenn nemenda að aðalagast nýrri námskrá. Það er alltaf möguleiki á því að 

einhver verði fúll, sé mjög ósammála, en með nýrri námskrá koma nýjar stefnur og 

áherslur. Það er erfitt að ætlast til þess að breyta öllu á stuttum tíma, og tel ég það vera 

mikilvægt að veita starfsfólki skóla tíma til að aðlagast. Ónægja meðal nemenda, kennara 

o.fl. gerir allt erfiðara, með tímanum má laga margt. 

En svo er það spurningin, hvað er mikilvægt að kenna? Eins og kom fram hafa verið 

breytingar í gegnum árin og þegar ný námskrá er gerð eru alltaf einhverjar breytingar, 

það eru nýjar áherslur í námi og kennslu. Í doktorsritgerð Meyvants Þórólfssonar (2013) 

kemur fram að námskrárgerðarmenn eiga það til að fjölga viðmiðum milli ára án þess að 

viðmið séu fjarlægð á móti. Þetta gerir það þá að verkum að fleiri og fleiri viðmið bætast 

við. Þetta á þó alls ekki við um breytingar á aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 til 2013 þar 

sem viðmiðum og efnisatriðum fækkaði stórlega. Ef við skoðum greiningu á þessum þrem 

námskrám eru viðmiðin í aðalnámskrá grunnskóla 2013 sum hver viðtækri og óljósari en 

viðmiðin í NGSS og aðalnámskrá grunnskóla 1999. Í aðalnámskrá grunnskóla 2013 er sér 

kafli um náttúrugreinar þar sem má finna viðmið sem tengjast náttúrufræði. Formleg 

uppbygging viðmiðanna er eins og í hinum tveim, þar er tilgreint hvað nemandinn á að 

geta að námi loknu. Hins vegar eru sum þessara viðmiða mjög víðtæk. Eins og má sjá í 
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greiningu var verið að skoða ákveðin hugtök og tengja þau við viðmið, það var skilyrði að 

viðmiðið ætti sérstaklega við ákveðið hugtak, sem dæmi má nefna:  

• rætt um þyngdarkrafta í daglegu lífi manna.  

Þetta er viðmið sem ég bý til sem dæmi. Það tengist ákveðnu hugtaki og segir til um hvað 

nemandinn á að geta. Hér má sjá viðmið tekið beint úr aðalnámskrá grunnskóla (2013),  

• rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna 

Munurinn á þessum tveim viðmiðum er sá að hið fyrra er sérstaklega fyrir ákveðið hugtak 

(þyngdarkrafta) á meðan hitt er víðtækara og getur átt við margt. Það þýðir ekki að þetta 

sé verra, eflaust væru viðmiðin mörgu sinnum fleiri ef hvert hugtak fengi sér viðmið. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru viðmiðin ekkert ósvipuð þessum. Hins vegar eru þau 

aðeins ítarlegri. Hér má sjá viðmið sem tengist sömu hugtökum: 

• gera sér grein fyrir að kraftur kemur ávallt við sögu þegar breyting verður á 

hreyfingu 

Hér er verið að fjalla um krafta en hreyfing er einnig með, þetta er ítarlegra og mætti þá 

tengja við tvö hugtök. Að ræða um krafta í daglegu lífi er víðtækt viðmið og gæti átt við 

margt. Auðvitað mætti færa rök fyrir því að náttúrufræði hluti aðalnámskrá grunnskóla 

2013 sé einfaldlega ekki nógu langur og mætti bæta töluvert við. Sérstaklega í ljósi þess 

hve mikið vantar upp á í eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði.  

Aðal markmiðið í þessari ritgerð var að skoða þessar þrjár undirgreinar náttúrufræðinnar 

í þremur námskrám og má segja að tvær þeirra, þ.e. NGSS og aðalnámskrá 2013 uppfylli 

þau skilyrði sem teljast vera viðunandi varðandi viðmið en ekki aðalnámskrá 2013. 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er einfaldlega ekki með nógu mörg skýr viðmið fyrir 

þessar undirgreinar. Eins og námsmat er í dag á að tengja við viðmið í námskrá og nota 

sumir skólar hæfnikort. Hvernig á að meta þegar viðmiðin eru ekki til staðar? Það eru til 

viðmið sem eru til staðar þegar á að meta verkefni og próf, sum þeirra eru óljós og víðtæk 

og þar af leiðandi erfitt að velja viðmið sem passar sérstaklega við. Hér má sjá dæmi úr 

aðalnámskrá 2013: 

• beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigsins 

Þetta viðmið er mjög víðtækt, ef á að meta viðmið í stjörnufræði þarf að nota þetta 

viðmið og einnig ef ég ætla að meta efnafræði, eðlisfræði o.s.frv. Hugtökin gætu verið 

mjög ólík, annað um sameindir og hitt um tungl.  
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Það er erfitt að setja út á NGSS varðandi þetta því viðfangsefni þar koma flest fram í 

viðmiðum þó sumt vanti, í heildina nær hún nokkuð vel utan um náttúrugreinar. Þar er 

jafnframt flest nokkuð vel útskýrt og má finna alls konar leiðbeiningar fyrir kennara og 

kennslu.  

Í aðalnámskrá 1999 er flest til staðar þó það vanti sumt hér og þar og viðmið yfirleitt skýr. 

Eins og NGSS er náttúrufræðihluti aðalnámskrá grunnskóla 1999 mun lengri en 

náttúrufræðihluti aðalnámskrá grunnskóla 2013 sem er tæplega 13 blaðsíður en 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 er u.þ.b. 75 blaðsíður og NGSS um 500. Þrátt fyrir þetta 

má segja að aðalnámskrá grunnskóla 2013 sé aðgengilegri. NGSS getur verið 

yfirþyrmandi vegna lengdar. Einfaldleiki er ekki endilega ókostur. Hins vegar væri gott ef 

námskrá innihéldi sem flest mikilvæg hugtök, en væri samt sem áður aðgengileg og 

auðlesin. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er mun nær þessu en er samt sem áður löng 

miðað við núgildandi náttúrufræðihluta í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Það hve mikið 

vantar í námskránna frá 2013 mætti skilgreina sem vandamál fyrir náttúrufræðimenntun 

hér á landi og skapar vandamál fyrir kennara sem kenna náttúrufræði. 

Í þessu verkefni voru skoðuð viðmið í náttúrufræði í þessum þrem námskrám til að sjá 

hvernig þau tengjast eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði og hvernig þau eru sett fram. 

Fyrir þetta verkefni voru valin ákveðin hugtök sem átti sérstaklega að leita af í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999, aðalnámskrá grunnskóla 2013 og NGSS. Þessi hugtök má 

meðal annars finna í kennslubókum í grunnskóla ekki síst þeim sem eru kenndar á 

unglingastigi í grunnskólum hér á landi. Þó þessi hugtök komi úr bókum á unglingastigi 

má einnig finna þau í bókum sem ætlaðar eru nemendum á yngri stigum. Mögulega eru 

sum þeirra of flókin fyrir yngsta stig en mörg þeirra koma fram einnig á miðstigi.  

Það sést strax í greiningu að fæst þessara hugtaka birtast á yngsta stigi í grunnskóla og 

kemur það ekki á óvart. Nemendur byrja á því að læra einföld hugtök og byggja ofan á 

það. Hins vegar má strax sjá á miðstigi að fleiri hugtök birtast í viðmiðum. Það er samt 

sem áður ekki algilt að flest hugtök séu að finna á unglingastigi. Ef við skoðum töflur sem 

tilgreina hvort hugtök komi fram má sjá hvernig dreifing þeirra er á aldurstigin. í 

aðalnámskrá grunnskóla 1999 koma mörg hugtök fram á yngsta stigi og flest þeirra sem 

koma fram þar birtast einnig á miðstigi. Aðalmunur milli yngsta stigs og miðstigs er fjöldi 

efnafræðihugtaka, en þau eru mun fleiri á miðstigi. Á unglingastigi má samkvæmt 

aðalnámskrá 1999 finna nánast öll hugtökin í eðlisfræði og stjörnufræði, í efnafræði 

vantar nokkur hugtök en sum þeirra sem vantar koma fram á yngri stigum. Það er allt 

önnur saga þegar litið er á hugtök í aðalnámskrá grunnskóla 2013. Eðlisfræði hugtök má 

finna í viðmiðum en aðeins um helmingur þeirra innihalda hugtök sérstaklega tengd 
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eðlisfræði. Stjörnufræði er í enn verri málum og eru nánast engin viðmið sem er hægt að 

tengja við hugtök tengd stjörnufræði í aðalnámskrá 2013. Sama má segja um efnafræði, 

þar vantar talsvert. Náttúrufræðihluti aðalnámskrár grunnskóla 2013 er stuttur en mætti 

vera með hnitmiðaðri viðmið. Það er umhugsunarvert hve fá hugtök í viðmiðumfinnast í 

aðalnámskrá grunnskóla 2013. Hér er verið að leita að viðmiðum sem eiga sérstaklega 

við ákveðin hugtök og getur verið að sum viðmið í aðalnámskrá grunnskóla 2013 passi 

við ákveðið hugtak en víðtæk og stundum óljós viðmið eru einfaldlega ekki nógu góð. 

Viðmið ætti að vera hnitmiðað og gera grein fyrir því hvað nemandinn á að geta eftir nám 

og kennslu. Sum viðmiða eru svo víðtæk að hægt væri að skipta þeim í þrjú eða jafnvel 

fleiri viðmið. National Generation Science Standards eða NGSS er mun nær aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 þegar kemur að hugtökum og viðmiðum. Á yngsta stigi kemur lítið á 

óvart. Þar má finna hugtök úr eðlisfræði og stjörnufræði en minna úr efnafræði en þau 

koma inn á eldri stigum. Á miðstigi hverfa sum hugtök en önnur bætast við, sem gefur til 

kynna að nemendur læra nýja hluti og líklegast byrja á nýju námsefni. Á unglingastigi 

verður þetta aðeins flóknara, nemendur í Bandaríkjunum á unglingastigi eru 14 – 18. ára 

og aldursbilið er annað en hér á landi og eru flóknari viðmið að finna í NGSS á 

unglingastigi. Þrátt fyrir það er bætast við hugtök í eðlisfræði á meðan efnafræði og 

stjörnufræði eru nokkuð svipuð milli stiga.  

Það getur verið að sum hugtök birtist á öllum stigum og eru hluti af náttúrufræði námi 

nemenda alveg frá 1. bekk fram að útskrift. Sem dæmi má nefna rafmagn sem má finna 

í þessum þrem námskrám á öllum stigum. Rafmagn er reyndar víðtækt hugtak og getur 

átt við margt, en sum algengari hugtök má finna oftar en önnur, t.d. ljós og hljóð. 

Enn og aftur er vert að taka fram að aðalnámskrá grunnskóla 2013 er mun styttri en hinar 

tvær, en samt sem áður er ómögulegt að horfa fram hjá því hve fá hugtök koma þar fram.  

Náttúrugreinar þurfa að hafa sinn sess í skólakerfi og samfélagi. Það má færa rök fyrir því 

að náttúrugreinar séu nauðsynlegar fyrir samfélag og komandi framtíð. Innan 

náttúrugreina má finna margar undirgreinar sem eru nauðsynlegar í samfélaginu og 

stuðla að bættum lífskjörum og betri framtíð. Í stuttu riti eftir Hauk Arason, Hrefnu 

Sigurjónsdóttur, Kristínu Norðdahl og Meyvant Þórólfsson (2020), koma fram hugmyndir 

og staðreyndir varðandi náttúrufræðinám á Íslandi. Ísland er ekki á pari við 

nágrannalöndin hvað varðar náttúrufræðinám í grunnskólum. Ísland er á eftir 

Norðurlandaþjóðum og árangur nemenda í PISA er slakur. Hugmyndir um að auka 

náttúrufræðikennslu virðist vera góður kostur þar sem náttúrufræðikennsla í 

nágrannalöndum fær fleiri kennslustundir en hér á Íslandi. Að auka kennslu gefur 

kennurum færi á að auka verklega kennslu. Með meiri tíma má gera betur. Samkvæmt 
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Hauki Arasyni, Hrefnu Sigurjónsdóttur, Kristínu Norðdahl og Meyvant Þórólfssyni (2020) 

er verkleg kennsla hér á landi í lágmarki, en hvað veldur? Það gæti verið tímaskortur í 

kennslu þarf að ná ákveðnum markmiðum og er náttúrufræði flókin á unglingastigi og 

tímafrekt að fara yfir efni, sérstaklega þegar efnið verður þyngra. Með aukinni kennslu 

er hægt að fara betur yfir, nýta tíma í verklega vinnu, vettvangsferðir o.fl. Sem 

náttúrufræðikennari er ég hlynntur því að auka kennslu í náttúrugreinum og tek öllum 

auka tíma fagnandi. Annað sem virðist koma fram alls staðar þar sem verið er að ræða 

náttúrufræði er að verkleg kennsla vekur áhuga og bætir árangur. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 og aðalnámskrá grunnskóla 2013 er lítið um verklega kennslu í 

viðmiðum, hins vegar er mun meira í NGSS. Aðalnámskrá grunnskóla mætti bæta við fleiri 

viðmiðum sem tengjast verklegri kennslu þar sem hún hefur góð áhrif á nám nemenda. Í 

dag má segja að náttúrugreinar séu sérlega mikilvægar og hef ég þá í huga heimsfaraldur, 

loftslagsbreytingar, áhrif manna á jörð, allt eru þetta þætti sem tengjast 

náttúruvísindum. Með því að tengja náttúrugreinar við hversdagslíf nemenda má draga 

þau nær veruleikanum. Ef nemendur sjá vandann eru þeir líklegri til þess að taka þátt í 

lausninni.  

Hér átti að svara rannsóknarspurningum og tel ég að þeim hafi verið svarað nokkuð vel. 

Þetta efni er gríðarlega stórt og mikið að fara yfir. Megin rannsóknarspurningin er: Hver 

er munurinn á því hvernig koma eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði viðfangsefni fram 

í náttúrufræðihlutum íslensku aðalnámskrám grunnskóla 1999 og 2013 og bandarísku 

námskránni Next Generation Science Standards? Þessari spurningu er svarað með 

greiningu, niðurstöðum og umræðum. Hugsanlega hefði verið gott að bera saman 

íslensku námskrárnar við námskrár á Norðurlöndum þar sem Ísland á það til að bera sig 

saman við nágrannaþjóðir. Það gæti verið næsta skref að skoða nágrannaþjóðir og sjá 

hver sé munurinn og af hverju þessar þjóðir standi sig almennt betur í náttúruvísindum. 

Eins og kom fram fyrr eru fleiri afburðarnemendur í náttúruvísindum t.d. í Finnlandi, 

Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Einnig væri áhugavert að skoða fleiri undirgreinar í 

náttúruvísindum, t.d. líffræði og bera saman við núverandi rannsókn. Rannsóknarvinna 

við greiningu gekk vel, sérstaklega í íslensku námskránum, en glíman við NGSS var 

erfiðari. Þar gátu hugtök verið vel falin innan viðmiða og þurfti að leita vel og vandlega. 

Styrkleiki minn er mun meiri í íslensku en ensku, og gátu þessu hugtök vafist fyrir mér. 

Sem náttúrufræðikennari væri ég til í að sjá fleiri viðmið í aðalnámskrá grunnskóla sem 

tengjast eðlisfræði, efnafræði, stjörnufræði og verklegri kennslu. Með því að auka 

kennslu í náttúrugreinum væri hægt að gera margt. Náttúrugreinar hafa sinn sess á 

atvinnumarkaði og gegna sum staðar mikilvægum hlutverkum í tengslum við líf manna á 
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jörðinni. Með því að auka kennslu, reyna að bæta árangur og vekja áhuga nemenda er 

mögulega hægt að fjölga einstaklingum sem sinna mikilvægum vísinda og tæknistörfum. 

Saman getum við unnið að sameiginlegum markmiðum varðandi náttúruvísindi. 
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7 Lokaorð 

Niðurstöður mínar endurspegla það sem ég sé í kennslu. Það vantar viðmið sem tengjast 

eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla. Sem kennari 

þarf að velja viðmið fyrir verkefni og nemendur fá hæfnikort, hins vegar er það mjög 

algengt að ekkert viðmið passi við verkefni og próf, og er þá verið að búa til próf og 

verkefni úr kennslubókum. Það er einkennilegt að viðmið passi illa við kennslubækur, og 

að viðmið séu óljós og of víðtæk. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og NGSS standa sig 

nokkuð vel varðandi flest viðmið, það má finna flest hugtök sem eru í kennslubókum í 

þessum tveim námskrám, þó það vanti aðeins upp á verklega kennslu í aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Hins vegar er núverandi námskrá, aðalnámskrá grunnskóla 2013, því 

miður, ekki með nægilega mörg viðmið tengd eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði, og 

einnig vantar upp á verklega kennslu. Miðað við hvernig náttúrufræði námsefni er í 

grunnskólum ættu að vera töluvert fleiri viðmið tengd eðlisfræði, efnafræði og 

stjörnufærði. Náttúrufræðikennsla og þar með talin kennsla eðlisfærði, efnafræði og 

stjörnufræði er mikilvægur hluti af kennslu í grunnskóla sem þarf að efla. Hugmyndir um 

að auka kennslu í náttúrugreinum hljóma vel. Með aukinni kennslu má vera með meiri 

verklega kennslu, sem á að auka áhuga og skilning nemenda. Ég er sammála Hauki, 

Hrefnu, Kristínu og Meyvant (2020) varðandi framhaldsþróun náttúruvísindakennslu hér 

á landi. Ísland má ekki dragast aftur úr þegar kemur að náttúruvísindum. 

Nú er spennandi að sjá hvernig framtíðin í náttúruvísindum verður háttað. Núverandi 

námskrá hefur verið í gildi síðan 2011 og ef horft er á sögu námskráa, þá hafa skipti verið 

á u.þ.b. 10 – 15 ára fresti. Það verður áhugavert að fylgjast með breytingum á 

náttúrufræðikennslu í framtíðinni og hvort kennsla í náttúrugreinum fái fleiri stundir í 

töflu.  
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