
     
 

Árgangur:   9. bekkur   Tímafjöldi: 3  kest. á viku  

 

Kennarar:  Guðlaug Pálmadóttir og Margrét Guðbrandsdóttir 

 

Námsefni: Mannslíkaminn og Efnisheimurinn 

 

Námsmat: Kaflapróf: 60-65% 

Vinnubækur og verkefni. 25-30% 

Kennarareinkunn: 10% 

 

Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Nemendur eiga að lesa heima 

 Nemendur svara spurningum og vinna verkefni í einstaklingsvinnu og hópum 

 Nemendur ræða um efnið 

 Nemendur framkvæma tilraunir og athuganir 

 Nemendur halda utan um vinnu sína í vinnubók 

 
 

Lykilhæfni: 

Náttúrufræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

Kennsluáætlun 

Náttúrufræði: 
 



Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í náttúrufræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 Að nemandi geti: 

 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 því að taka 

ábyrgð á eigin heilsu 

 rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og 

andlegu heilbrigði, bæði sín og 

annarra 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat  
Tími: ágúst-september 

Frumur og líffæri 

Melting og öndun 
 
 
 
 

Mannslíkaminn 

Próf úr 1. og 2. Kafla 

Verklegt með líffæri 

Verkefni, myndir o.fl. 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 

Blóðrásin 
 

Verkefni með líffærakerfi 

líkamans 

Próf úr 3. kafla 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 

Húðin 

Stoð- og hreyfikerfi 
 

 
Próf úr 4. kafla 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 
Tími: desember 

Húðin 

Taugakerfið  
 

 

 

Lesið og spjallað  

Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin 

 

 
 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

Nýtt frumeindakenninguna og 

lotukerfið til að útskýra eiginleika 

efna, efnabreytingar og hamskipti+ 

 
þekki að efni búi yfir ákveðnum 

sérkennum og frumefnum er raðað í 

ákveðin kerfi.  

gerðar úr rafeindum, róteindum og 

nifteindum  

 

líkana og teikninga hvernig 

frumeindir tengjast og mynda 

sameindir  

 

lofttegundum  

efnasambandi  

sérstakt tákn  

efnablöndu  

m (ham) efnis og 

tákn þeirra (s, l og g)  

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat  
Tími: janúar 

Frumefni, efnasambönd, 
efnablöndur, hamskipti, 

efnajöfnur, bræðslumark, 
suðumark, efnabreytingar 

Efnisheimurinn 

Tilraunir og skýrslum skilað 

Próf úr 1. kafla 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 

Tími: febrúar 

Frumeindir og sameindir, 

frumeindakenning Daltons, 

frumefni og efnasambönd, 

frumeindamassi, sætistala, 

hamskipti, jónir og sölt, 

steinefni, samsettar jónir. 

Mynd: frumeind 
 
Tilraunir og skýrslum skilað 

Próf úr 2. kafla 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 

Lotukerfið, hvarfgirni frumefna, 

náttúruleg frumefni og 

gervifrumefni, málmblöndur, 

lífræn gerviefnið  

Mynd: Lotukerfið 

Tilraunir og skýrslum skilað 

Próf úr 3. kafla  

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 

Hamskipti 

Leysingar og leysar, leysni 

Mettaðar og ómettaðar lausnir 

Efnahvörf 

Súrt regn 

 

 

Próf úr 3. Kafla 

Tilraunir og skýrslum skilað 

 

Fimmtud. 14. apríl þemadagur 
Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 

Að stilla efnajöfnur 
Próf úr 4. kafla Föstudagur 5. maí uppstig.dagur 

Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 



Útvermar og innvermar 

efnabreytingar 

Sýrur, hlutleysing og sýrustig 

Súrt regn 

 

Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 
 
 

 
 
Kennsluáætlunin er sett fram með fyrirvara um breytingar. 


