
 

 

Kennsluáætlun haust 2020 

Náttúrugreinar, 9.  bekkur 

 

 

Kennari: Þórunn Alda Gylfadóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   NÁMSEFNI                                 EFNISTÖK ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

Útikennsla  

 

   

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept. 

Kynning á námsefni vetrarins. 

Bókin Eðlisfræði 3  

  

 

 

3.vika 

7. - 11. sept. 

 

4.vika 

14. – 18. sept. 

 

Starfsdagur 

15. sept 

 

5.vika 

21. – 25. sept. 

 

6.vika 

28.sept. - 2.okt. 

 

 

 

 

 

Maður og náttúra  

Draumalandið  

 

Hæfniviðmið:  

 Getur útskýrt hringrás efna og flæði 

orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og 

bruna og gildi þeirra.  

 

 Getur gert grein fyrir hegðun lífvera og 

búsvæði þeirra s.s. fæðukeðju, 

fæðuvef, stofn, líffélög og vistkerfi.  

 

 Getur útskýrt hugmyndina um 

náttúruval, hæfni og aðlögun að 

bússvæðum.  

 

 Getur útskýrt árstíðarbundið veðurlag. 

Loftlagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif 

og ástæður þeirra og afleiðingar.  

 

 Getur útskýrt helstu gróðurlendi á 

Íslandi, breytingar á landnotkun og 

Kafli 2  

Vistfræði   

 

Námsgögn af netinu  

 

Til þess að geta unnið þetta af sannfæringu 

þurfið þið að leggjast í rannsóknarvinnu og 

kynna ykkur alla þessa hluti hjá raunverulegum 

löndum og nýta ykkur við vinnuna á 

draumalandinu ykkar. 

Lesa bls. 23-54 

Hópaverkefni:  

Í þessu verkefni verður 

unnið með hugtakið 

,,Draumalandið´´.  

Þið eigið að teikna eða 

búa til líkan af 

draumalandinu ykkar.  

Þið þurfið að búa til 

kynningu á 

draumalandinu þar sem 

þið segið frá öllu því 

sem gerir land að landi 

og samfélag að 

samfélagi.  

 Auðlindum  

 Atvinnu  



tengsl þeirra við jarðsvegseyðingu, 

loftlagsbreytingum og orkuframleiðslu 

  

 Getur útskýrt hvað endurnýtanlegir og 

óendurnýtanlegir orkugjafar eru og 

geta lýst ólíkum leiðum við 

framleiðslu, dreifingu og nýtingu orku 

á Íslandi.  

 

 Getur útskýrt hvað eru dýrafrumur og 

plöntufrumur.  

 

 Getur útskýrt hvað bakteríur og veirur 

eru og hvaða sjúkdómum þær geta 

valdið.  

 Innviðum  

 Náttúrufar 

 

7.vika 

5. - 9. okt. 

 

8.vika 

12. – 16. okt. 

 

9. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 

28. okt. 

 

10. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eðlisfræði 3, kafli 1 

 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt hvernig frumeind er 

saman sett og hvað samsætur eru  

 Geta útskýrt hvernig rafsegulgeislun 

verður til, t.d. ljós og röntgengeislun  

 Geta útskýrt hvernig menn mæla 

geislun með geislamæli og hvernig 

menn verja sig geng geislun  

 Geta útskýrt kjarnorku og hvernig hún 

er notuð  

Kafli 1.1  

Vísindabyltingin  

 

Kafli 1.2  

Innri gerð frumeinda  

 

Kafli 1.3  

Geislavirk efni 

  

Kafli 1.4  

Kjarnorka  

 

 

 

 

Frumeind  

https://www.youtube.com/watch?v=0OrEomFs7

6c  

Frumeindamassi  

https://www.youtube.com/watch?v=ep1WtRCo

ZAo  

Hvernig á að raða rafeindum á hvelin í kringum 

frumeindina  

https://www.youtube.com/watch?v=J7Hlqk0_yk

U  

Þróun kjarnorkusprengjunar  

https://www.youtube.com/watch?v=xLRSmzG

RLUk  

10 geislavirkustu staðir í heimi 

https://www.youtube.com/watch?v=MUvwwQg

ehAk  

Lesa kafla 1, bls. 6-33 

Sjálfspróf:  

Gera sjálfspróf úr 1 

kafla inn á google 

classroom. 

Einstaklingsverkefni:   

Nemendur google slides 

um þessi hugtök 

frumeind og samsæta.  

Paraverkefni:  

Nemendur gera verkefni 

um geislun, 

geislamælingar og 

hvernig menn verja sig 

fyrir geislum.  

Hópverkefni:  

Nemendur búa til 

fréttaþátt á google 

slides og imovie um 

https://www.youtube.com/watch?v=0OrEomFs76c
https://www.youtube.com/watch?v=0OrEomFs76c
https://www.youtube.com/watch?v=ep1WtRCoZAo
https://www.youtube.com/watch?v=ep1WtRCoZAo
https://www.youtube.com/watch?v=J7Hlqk0_ykU
https://www.youtube.com/watch?v=J7Hlqk0_ykU
https://www.youtube.com/watch?v=xLRSmzGRLUk
https://www.youtube.com/watch?v=xLRSmzGRLUk
https://www.youtube.com/watch?v=MUvwwQgehAk
https://www.youtube.com/watch?v=MUvwwQgehAk


kjarnorku.  

11. vika 

9. – 13. nóv. 

 

12.vika 

16 .- 20. Nóv 

 

Samskiptadagur 

19. nóv. 

 

13.vika 

23. - 27. nóv. 

 

14.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maður og náttúra  

Kafli 4 

Erfðir og erfðaefni 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt hvað er erfðafræði.  

 

 Geta útskýrt hvað litningur, DNA og 

gen eru.  

 

 Geta útskýrt hvað litningapör eru og 

hvað þau eru mörg og hvað fáum við 

frá föður og móður.  

 

 Geta útskýrt muninn á XX og XY 

litningum.  

 

 Geta útskýrt muninn á ríkjandi og 

víkjandi.  

 

 Geta útskýrt hvað er arfhrein og 

arfblendinn gen.  

 

 Geta útskýrt hvernig genapróf og DNA 

próf eru notuð. 

 

 Geta útskýrt kosti og galla 

erfatækninnar.  

Kafli 4.1  

Lykill erfðanna  

 

Kafli 4.2  

Frá kynslóð til 

kynslóðar  

 

Kafli 4.3  

Lögmál erfðanna 

 

Kafli 4.4  

Erfðagallar  

 

Kafli 4.5  

Erfðatækni  

 

Kafli 4.6  

Erfðafræði og matvæli  

Heimildarmynd 

Twinster er heimildamynd um tvíbura sem voru 

aðskildir í fæðingu og ættleitt í sitthvort landið. 

Við fáum að fylgjast með þegar þær hittast og 

hvernig það var. 

 

Maður og náttúra, 4 kafli, 1 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3Ik

lI 

Maður og náttúra, 4 kafli, 2 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85

NI&t=1s 

Maður og náttúra, 4 kafli, 3 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4V

bqE  

 

 

Lesa bls. 87-113 

 

Sjálfspróf:  

Gera sjálfspróf úr 1 

kafla inn á google 

classroom 

Paraverkefni: 

Nemendur skoða 

frumubyggingu í lauki.  

Einstaklingsverkefni: 

Nemendur þurfa að 

skoða augnlit 

fjölskyldunnar og búa til 

fjölskylduskráningu. 

(ættartré) 

Paraverkefni: 

Ríkjandi og eða 

víkjandi, arfhrein og 

arfblendinn gen  

Hópverkefni:  

Erfðatækni – ógn eða 

tækifæri? 

Kaflapróf 

15.vika 

7.-11. des. 

 

16.vika 

14.-18. des. 

 

17.vika 

4. jan. -8. jan. 

 

Starfsdagur 4. 

Maður og náttúra  

Kafli 5 

Þórun lífsins 

Hæfniviðmið:  

 Geta útskýrt þróunarkenningu Darwins. 

  

 Geta útskýrt hvað er átt við með 

líffræðilegum fjölbreytileika, 

náttúruval og aðlögun lífvera.  

Kafli 5.1 

Þróun  

 

Kafli 5.2  

Upphaf lífsins  

 

Kafli 5.3  

Lífverur nema land  

  

Kafli 5.4  

Maður og náttúra, 5 kafli, 1 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2

bA 

Maður og náttúra, 5 kafli, 2 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-

ShQ8A 

Maður og náttúra, 5 kafli, 3 hluti 

https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ

6to 

Lesa bls. 117-141 

 

Einstaklingsverkefni:  

Þróun og 

þróunarkenningin 

Líffræðilegur 

fjölbreytileiki, 

náttúruval og aðlögun 

Paraverkefni:  

Uppruni lífs og þróun 

https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3IklI
https://www.youtube.com/watch?v=UyuThP3IklI
https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85NI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=axyqN8k85NI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4VbqE
https://www.youtube.com/watch?v=4DKqvv4VbqE
https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2bA
https://www.youtube.com/watch?v=DmJe5bek2bA
https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-ShQ8A
https://www.youtube.com/watch?v=LGwnU-ShQ8A
https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ6to
https://www.youtube.com/watch?v=h8FcXRnZ6to


jan. 

 

18.vika 

11. jan. -15. jan. 

 

 

 

 

 

 

 Geta útskýrt uppruna lífvera á jörðinni 

og hvernig þróun þeirra var.  

 

 Geta útskýrt uppruna mannsins á 

jörðinni og hverni þróun hans var.  

Uppruni manna  

 

 

 

 

 

þeirra 

Hópverkefni : 

Uppruni mannsins og 

þróun hans. 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Námsmat:  

 Verkefni  Hæfniviðmið  

Maður og 

náttúra Kafli 2 

Draumalandið 

 

 

 Lesa bls. 23-54 

Hópaverkefni:  

Í þessu verkefni verður unnið með hugtakið ,,Draumalandið´´.  

Þið eigið að teikna eða búa til líkan af draumalandinu ykkar.  

Þið þurfið að búa til kynningu á draumalandinu þar sem þið segið 

frá öllu því sem gerir land að landi og samfélag að samfélagi.  

 Auðlindum  

 Atvinnu  

 Innviðum  

 Náttúrufar 

Til þess að geta unnið þetta af sannfæringu þurfið þið að leggjast í 

rannsóknarvinnu og kynna ykkur alla þessa hluti hjá 

raunverulegum löndum og nýta ykkur við vinnuna á 

draumalandinu ykkar. 

 Getur útskýrt hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt 

ljóstillífun og bruna og gildi þeirra.  

 

 Getur gert grein fyrir hegðun lífvera og búsvæði þeirra s.s. fæðukeðju, 

fæðuvef, stofn, líffélög og vistkerfi.  

 

 Getur útskýrt hugmyndina um náttúruval, hæfni og aðlögun að 

bússvæðum.  

 

 Getur útskýrt árstíðarbundið veðurlag. Loftlagsbreytingar og 

gróðurhúsaáhrif og ástæður þeirra og afleiðingar.  

 

 Getur útskýrt helstu gróðurlendi á Íslandi, breytingar á landnotkun og 

tengsl þeirra við jarðsvegseyðingu, loftlagsbreytingum og 

orkuframleiðslu 

  

 Getur útskýrt hvað endurnýtanlegir og óendurnýtanlegir orkugjafar eru 

og geta lýst ólíkum leiðum við framleiðslu, dreifingu og nýtingu orku á 

Íslandi.  

 

 Getur útskýrt hvað eru dýrafrumur og plöntufrumur.  



 

 Getur útskýrt hvað bakteríur og veirur eru og hvaða sjúkdómum þær 

geta valdið. 

Eðlisfræði 3, 

kafli 1 

 

 

Lesa kafla 1, bls. 6-33 

Sjálfspróf:  

Gera sjálfspróf úr 1 kafla inn á google classroom. 

Einstaklingsverkefni:   

Nemendur google slides um þessi hugtök frumeind og samsæta.  

Paraverkefni:  

Nemendur gera verkefni um geislun, geislamælingar og hvernig 

menn verja sig fyrir geislum.  

Hópverkefni:  

Nemendur búa til fréttaþátt á google slides og imovie um 

kjarnorku. 

 Geta útskýrt hvernig frumeind er saman sett og hvað samsætur eru  

 Geta útskýrt hvernig rafsegulgeislun verður til, t.d. ljós og 

röntgengeislun  

 Geta útskýrt hvernig menn mæla geislun með geislamæli og hvernig 

menn verja sig geng geislun  

 Geta útskýrt kjarnorku og hvernig hún er notuð 

Maður og 

náttúra  

Kafli 4 

Erfðir og 

erfðaefni 

 

 

Lesa bls. 87-113 

 

Sjálfspróf:  

Gera sjálfspróf úr 1 kafla inn á google classroom 

Paraverkefni: 

Nemendur skoða frumubyggingu í lauki.  

Einstaklingsverkefni: 

Nemendur þurfa að skoða augnlit fjölskyldunnar og búa til 

fjölskylduskráningu. (ættartré) 

Paraverkefni: 

Ríkjandi og eða víkjandi, arfhrein og arfblendinn gen  

Hópverkefni:  

Erfðatækni – ógn eða tækifæri? 

Kaflapróf 

 Geta útskýrt hvað er erfðafræði.  

 

 Geta útskýrt hvað litningur, DNA og gen eru.  

 

 Geta útskýrt hvað litningapör eru og hvað þau eru mörg og hvað fáum 

við frá föður og móður.  

 

 Geta útskýrt muninn á XX og XY litningum.  

 

 Geta útskýrt muninn á ríkjandi og víkjandi.  

 

 Geta útskýrt hvað er arfhrein og arfblendinn gen.  

 

 Geta útskýrt hvernig genapróf og DNA próf eru notuð. 

 

 Geta útskýrt kosti og galla erfatækninnar. 

Maður og 

náttúra  

Kafli 5 

Lesa bls. 117-141 

 

Einstaklingsverkefni:  

Þróun og þróunarkenningin 

 Geta útskýrt þróunarkenningu Darwins. 

  

 Geta útskýrt hvað er átt við með líffræðilegum fjölbreytileika, 

náttúruval og aðlögun lífvera.  



Þórun lífsins 

 

 

Líffræðilegur fjölbreytileiki, náttúruval og aðlögun 

Paraverkefni:  

Uppruni lífs og þróun þeirra 

Hópverkefni : 

Uppruni mannsins og þróun hans. 

 

 Geta útskýrt uppruna lífvera á jörðinni og hvernig þróun þeirra var.  

 

 Geta útskýrt uppruna mannsins á jörðinni og hverni þróun hans var. 

  

 

 

 


