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Kennari: Anna Sigurrós Sigurjónsdóttir 

Námsbækur: Eðlisfræði 1, Mannslíkaminn  

Ítarefni og hjálpargögn: 

- Hljóðbók - Eðlisfræði 1: https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok 

- Hljóðbók – Mannslíkaminn: https://mms.is/namsefni/mannslikaminn-hljodbok 

- Vendikennslumyndbönd – Eðlisfræði 1: https://www.youtube.com/watch?v=8ye_q54ZppY&list=PLEOdx3sN9CBl9JS9nMxraQnLM1EoqZ7Rn 

- Vendikennslumyndbönd – Mannslíkaminn: https://www.youtube.com/watch?v=84Np8T42mNk&list=PLEOdx3sN9CBkktev0zohA5ew_a9YeYo1u 

- Sýndartilraunir: https://phet.colorado.edu/en/simulations 

Mánuður Helstu markmið 
Við erum að læra:  

Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst - rannsóknir á 
rafhleðslum 

- um stöðurafmagn 
og afhleðslu þess 

Umræðuhópar út frá efninu 
í brennidepli 
 

Eðlisfræði 1 
Kafli 1 – Rafmagn 
Vendikennslumyndbönd 

 

September - rafspennu, 
rafstraum og 
viðnám 

- um raðtengdar og 
hliðtengdar 
straumrásir 

Verkefni úr kafla 1.1 – 1.6 
unnin í stílabók. 
 
 

Eðlisfræði 1 
Kafli 1 – Rafmagn 
Vendikennslumyndbönd 
 

Hópverkefni þar sem 
nemendur lýsa helstu 
hugtökum í tengslum við 
kafla 1 - Rafmagn. 
 

Október - um hvernig á að 
umgangast rafmagn 
þannig að ekki stafi 
hætta af  

- hvaða áhrif raforka 
hefur á samfélag 
okkar 

Hópverkefni unnið  
 
Verklegar athuganir 

Eðlisfræði 1 
Kafli 1 - Rafmagn 
Vendikennslumyndbönd 

Skil á skýrslum í tengslum 
við athuganir. 
Kaflapróf 1 

https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok
https://mms.is/namsefni/mannslikaminn-hljodbok
https://www.youtube.com/watch?v=8ye_q54ZppY&list=PLEOdx3sN9CBl9JS9nMxraQnLM1EoqZ7Rn
https://www.youtube.com/watch?v=84Np8T42mNk&list=PLEOdx3sN9CBkktev0zohA5ew_a9YeYo1u
https://phet.colorado.edu/en/simulations
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Nóvember - um hvernig hljóð 
myndast og hvernig 
það best  

- um hvernig hljóð 
myndast í 
mismunandi 
hljóðfærum  

- um eiginleika hljóðs 
- um hljóðstyrk og 

áhrif hljóðs á heyrn 
manna 

Verkefni úr kafla 2.1 - 2.3 Eðlisfræði 1 
Kafli 2 – Hljóð 
Vendikennslumyndbönd 

Hópverkefni þar sem 
nemendur lýsa helstu 
hugtökum í tengslum við 
kafla 2 - Hljóð. 
 
Kaflapróf 2 
 
 

Desember - um hvernig ljós 
endurkastast í 
mismunandi 
speglum og hvernig 
ljós brotnar 

- um hvernig ljós 
brotnar up og 
hvernig augað 
nemur ljós 

- um rafsegulrófið og 
að sýnilegt ljós er 
hluti af því 

- um mismunandi 
gerðir 
rafsegulgeislunar og 
hættur þeim 
tengdar 

Verkefni úr kafla 4.1 – 4.5 
 
Ljósakassinn stöðvavinna 
 
Ýmsar athuganir 
 

Eðlisfræði 1 
Kafli 4 – Ljós 
Vendikennslumyndbönd 

Skil á skýrslum í tengslum 
við athuganir. 
 
Hópverkefni í tengslum við 
kafla 4 - Ljós. Þar sem 
lykilhugtök kaflans eru höfð 
að leiðarljósi. Nemendur 
kynna fyrir samnemendum. 

Janúar - að allar lífverur eru 
gerðar úr frumum 

- hvaða frumulíffæri 
eru í frumum 

 
 
 
 
 

Eðlisifræði 1 
Kafli 4 – Ljós 
Vendikennslumyndbönd 
 
 

Kaflapróf 4 
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- að frumur starfa 
saman og ,,tala‘‘ 
hver við aðra  

- svolítið um 
krabbamein 

- hvað stofnfrumur 
eru 

- hvað líffærakerfi er 

 
 
 
 
Ýmis verkefni í tengslum við 
efni kaflans, bæði 
einstaklings og 
samvinnuverkefni. 
 

 
 
 
 
 
Mannslíkaminn 
Kafli 1 – Líkaminn: frumur 
sem starfa saman 

 
 
 
 
 
Verkefni í tengslum við efni 
kaflans. 
 
Kaflapróf úr kafla 1  
 

Febrúar - hvað er í matnum 
sem við borðum  

- hvernig maturinn er 
brotinn niður þannig 
að hann komist inn í 
frumurnar 

- hvaða hlutverki hin 
ýmsu næringarefni 
gegna 

- hvers vegna við 
öndum og hvernig 
súrefni best til 
frumna líkamans 

- svolítið um 
sjúkdóma sem geta 
herjað á 
meltingarfærin og 
öndunarfærin 

Ýmis verkefni í tengslum við 
efni kaflans, bæði 
einstaklings og 
samvinnuverkefni. 
 
 

Mannslíkaminn 
Kafli 2 – Melting og öndun 
Vendikennslumyndbönd 

Verkefni í tengslum við efni 
kaflans. 
 
Kaflapróf úr kafla 2 
 
 

Mars - að blóðið flytur 
súrefni og 
næringarefni til 
frumna líkamans 

Ýmis verkefni í tengslum við 
efni kaflans, bæði 
einstaklings og 
samvinnuverkefni. 
 

Mannslíkaminn  
Kafli 3 – Blóðrásin 
Vendikennslumyndbönd 

Verkefni í tengslum við efni 
kaflans. 
 
Kaflapróf úr kafla 3 
 



 
 

Kennsluáætlun og námsmat er birt með fyrirvara um breytingar. 
 

Kennsluáætlun í náttúrufræði í 9. bekk - 2020-2021 

 

 

sku 2016-2017 

 

- hvernig hjartað og 
lóðrásin starfa 

- hvaða efni eru í 
blóðinu 

- hvernig 
ónæmiskerfið 
verndar okkur gegn 
sjúkdómum 

- að nýrun og lifrin 
hreinsa blóðið 

  

Apríl - um mismunandi lög 
húðarinnar og 
hvernig þau starfa  

- um það hvernig 
líkaminn stjórnar 
líkamshitanum 

- um gerð 
beinagrindarinnar 
og liðamótanna  

- um starf 
mismunandi vöðva í 
líkamanum  

- um áhrif þjálfunar á 
vöðvana 

- svolítið um kvilla og 
sjúkdóma í húð og 
hreyfikerfinu 

Ýmis verkefni í tengslum við 
efni kaflans, bæði 
einstaklings og 
samvinnuverkefni. 
 

 
 

 

Mannslíkaminn  
Kafli 4 – Húðin og stoð- og 
hreyfikerfið 
Vendikennslumyndbönd 

Verkefni í tengslum við efni 
kaflans. 
 
Kaflapróf úr kafla 4 
 
 

Maí - hvernig 
taugafrumurnar 
senda boð um 
líkamann 

- hvernig heilinn og 
taugakerfið starfa  

Ýmis verkefni í tengslum við 
efni kaflans, bæði 
einstaklings og 
samvinnuverkefni. 
 
  

Mannslíkaminn  
Kafli 5 - Taugakerfið stjórnar 
líkamanum 
Vendikennslumyndbönd 

Verkefni í tengslum við efni 
kaflans. 
 
Kaflapróf úr kafla 5 
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- hvað taugaviðbragð 
er  

- hvernig skynfærin 
starfa 

- að hormón geta 
borið boð milli 
líffæra 

- svolítið um 
sjúkdóma í tauga- og 
innkirtlakerfinu 

 
 Eftirfarandi hæfniviðmið aðalnámskrár eru lögð til grundvallar í náttúrufræði við lok 10. bekkjar:  
 

• metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og tækniþróun sé miðlað á skýran hátt  

• beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigsins  

• lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt  

• aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum  

• kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur, Netið og aðrar upplýsingaveitur  

• gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum  

• dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar skýringar með því að nota ólík sjónarhorn  

• útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi  

• útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun  

• útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í að taka ábyrgð á eigin heilsu  

• útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra  

 
Námsmat 

Námsmat verður gefið með einkunnunum A, B+, B, C+, C og D. Nemendur eru metnir jafnt og þétt frá upphafi til loka vetrarins og spila þar inn í allir þættir námsins, allt frá 

umræðum og frammistöðu í tímum til verkefna og kannana, með tilliti til þess að nemendur geta vissulega bætt hæfni sína á öllum sviðum. Matsviðmið má finna í kafla 22.4 

í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013. Yfir veturinn verða ýmis verkefni og kannanir. Engin lokapróf verða í náttúrufræði. Með þessum verkefnum og könnunum, auk 

samræðna við nemendur, er lagt mat á hæfni þeirra og einkunn á formi bókstafs gefin út frá því. 
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Vinna nemenda: Mæta á réttum tíma með viðeigandi gögn (bækur, tölvur, skriffæri, vasareikni). Fara að fyrirmælum kennara. Sinna heimanámi ef verkefni eru ókláruð eftir 

tíma. Virða vinnufrið í tímum og skila verkefnum á réttum tíma.  


