
 

Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Náttúrufræði 9. bekkur 

3 tímar á viku 

 

 Kennari:  Sólveig Baldursdóttir Veturinn 2019 - 2020 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.  
 

Námsgögn Mannslíkaminn, Eðlisfræði 2, Eðlisfræði 3, Lífheimurinn ásamt myndböndum, 

fræðigreinum. Nemendur nota spjaldtölvur, vinnubækur, skýrslublöð ofl. 

Skipulag og miðlun flestra gagna fer í google classroom og mentor. 

Ýmis tæki og tól. 

 

 

Vika  

dagar 

Námsefni  - viðfangsefni  

1. 

22. –23. ágúst 

 

Afhending námsgagna, farið yfir skipulag. 

 

22. ágúst: 

Skólasetning, 

kennsla hefst. 

 

2. 

26. – 30. ágúst 

1. lota  

Ýmislegt sem varð eftir frá sl. vetri. Lungun. Rifjum upp 

ýmislegt um öndunarfærin og  skoðum lungu úr svínum og 

rannsökum. Verkefnavinna og skýrslugerð. 

 

3. 

2. – 6. sept. 

Unglingsárin, kynlíf, kærleikur og hættur sem leynast. 

Lesum yfir kafla 6 í Mannslíkamanum. Umræður og 

myndbönd. 

 

4. 

9. – 13. sept.  

Laugarvatn Skólabúðir 9. bekkur 

 

 

5. 

16. – 20. sept. 

Unglingsárin, kynlíf, kærleikur og hættur sem leynast. 

Lesum yfir kafla 6 í Mannslíkamanum. Samræður í hópum. 

Nemendur koma með tillögur að umræðuefni. Þátttaka í 

umræðum er mikilvæg. 

 

6. 

23. sept– 27.sept 

Vímuefni, hversvegna, hvers vegna ekki? 

Förum yfir kafla 7 í Mannslíkamanum. Samræður í hópum. 

Nemendur koma með tillögur að umræðuefni. Þátttaka í 

umræðum er mikilvæg. Samantekt lotu og þátttaka metin. 

 



7. 

30. – 4. okt 

2. lota 

 Eðlisfræði 2  

1. kafli Kraftur og hreyfing,  1.1. og 1.2 lesa heima. Vinnum 

með spurningar úr kaflanum og gerum tilraun með 

kraftmæli. 

Föstudag 4.okt: 

Foreldrasamráð 

 

8. 

7. – 11. okt. 

Lesa kafla 1.3 og 14. heima. Spurningavinna.  
 

9. 

14. – 18. okt. 

Kraftur og hreyfing: Verkleg æfingar og skýrslugerð. 
 

10. 

21. – 25. okt. 

Kafli 2 Þrýstingur. Lesa kafla 2.1 og 2.2. 21.-22.okt: Vetrarfrí 

 

11. 

28.okt – 1. nóv. 

Þrýstingur, vinnum spurningar og skoðum ýmis dæmi um 

þrýsting. 

 

12. 

4. – 8. nóv. 

Kafli 2.3 vinnum spurningar og pælum.  Vinavika 

13.  

11. – 15. nóv. 

Klárum kafla 2 og skoðum vel bls. 53-55. Blóðþrýstingur 

mældur. Krossapróf í lokin. 

 

14. 

18. -- 22. nóv. 

3. lota  

Kafli 3. Rafmagn og segulmagn. 

Lesa kafla 3.1 Spenna, straumur og viðnám. 

 

15. 

25. –29. nóv. 

Lesa kafla 3.2 Segulmagn 29. nóv. Skólinn í 

jólabúning 

16. 

2. – 6. des. 

Lesa kafla 3.3. Rafseglar. 

Setjum saman hópa í þessari viku sem vinna 

rafmagnsverkefni. Nemendur finna einfaldar tilraunir á 

vefnum eða í bókum 

 

17. 

9. – 13. des. 

Tilraunir með rafmagn!  

18.  

16.- 19. des. 

Klárum tilraunir. Skil á verkefni um rafmagn. Stutt 

krossapróf. 

19. des: Jólaskemmtun 

Jólafrí. 

 

 

Jólafrí 

 

 

 

 



1. 

3. – 4. jan. 

Klárum 3. lotu um rafmagn. Frágangur á verkefnum.  

2. 

6. – 10. jan. 

4. lota  

Eðlisfræði 3, kafli Sólkerfið og alheimurinn 

Við förum yfir sólkerfið okkar í máli og myndum, fylgjumst 

með himingeimnum. Nemendur veljast í hópa og fá 

verkefni um plánetur ofl. sem þeir eiga að kynna í lok 

lotunnar. Skapandi verkefni, glærukynningar ofl. Sjá 

verkefni sem unnin voru í fyrra til að fá hugmyndir. 

Frumkvæði og frumlegheit skipta máli. 

 

 

3. 

13.-17. jan 

Verkefnavinna í tímum. Skipulagsdagur 15. 

jan. 

 

4. 

20.-24. jan 

Verkefnavinna og undirbúningur fyri kynningar.  

5. 

27.-31. jan 

Kynningar á plánetuverkefnum. 

Hópar metnir eftir fyrirfram gefnum skala.  

 

6.  

3.-7. feb 

5. lota 

Lífheimurinn, lesa kafla 1.1. Spurningum svarað. 

4. feb. þriðjudag 

Foreldrasamráð 

7. 

10.-14. feb 

Lífheimurinn, lesa kafla 1.2. Spurningum svarað. Þemadagar 12.-14. 

feb. 

8. 

17.-21. feb 

6. lota 

Bakteríur og veirur. Lesa kafla 2.1. 

 

9. 

24.-28. feb 

Bakteríuræktun-verkleg vinna, undirbúningur sýnatöku ofl.  

skoðuð og unnið með þau í tölfræði. 

 

10. 

2.-6. mars 

Bakteríuræktun-verkleg vinna, sýni skoðuð og unnið með 

þau í tölfræði. 

 

11.  

9.-13. mars. 

Lesa kafla 2.2. Bakteríur í þjónustu mannsins og 2.3. 

Veirur. Spuringum svarað. Stutt heimapróf sem skila á 

byrjun næstu viku. 

 

12. 

16.-20. mars 

7. lota 

Þörungar, frumdýr, sveppir og fléttur. Lesa kafla 3.1 og 3.2. 

 

13. 

23.-27. mars 

Vettvangsferð í fjöru til að skoða þörunga ofl. Sýni skoðuð í 

smásjá. 

 

 

14. 

30.-3. apríl 

Lesa kafla 4.1 og 4.2. og 4.3 í þessari viku. Vinnum lítil 

veggspjöld með upplýsingum um sveppi. Til eru margar 

tegundir af sveppum! Látum brauð og fleira mygla. 

 

 

6.-10. apríl Páskafrí  



15. 

13.-17. apríl 

8. lota 

Plöntur og dýr. Kynnum okkur innihald kafla 5 og 6. 

Kennari stiklar á stóru um efnið og nemendur koma með 

hugmyndir að verkefnum eða kynningum. 

Mánudagur Annar í 

páskum frí. 

16.  

20.-24. apríl 

Fyrirhuguð er sýning á verkefnum nemenda um plöntur og 

dýr. Þessi hugmynd verður unnin með nemendum er nær 

dregur. Verkefnavinna um plöntur og dýr, hópar eða 

einstaklingar. 

Skapandi vinna. Vinnusemi, innihald og framsetning metin. 

Fimmtudagru frí 

Sumardagurinn fyrsti. 

17. 

27.-1. maí 

 

Upplýsingavinna um plöntur og dýr. Myndgerð, stuttmyndir, 

skapandi vinna ofl. Útivinna? 

Föstudagur frí 1. maí. 

18. 

4.-8. maí 

Unnið að verkefnum á sýningu á gangi.  

19. 

11.-15. maí 

Áframhaldandi vinna og myndbönd unnin.  

20 

18.-22. maí 

Áframhaldandi vinna og myndbönd unnin. Uppsetningar 

og/eða kynningar.  

Frí fimmtudaginn 21. maí 

Uppstigningardagur. 

21. 

25.-29. maí 

Nemendur og kennarar meta í sameiningu hvernig vinnan 

hjá hverjum og einum tókst. 

Þrif og frágangur áhalda og stofu. Að mörgu er að huga. 

Starfsdagur 29. maí 

föstudag. 

22. 

1.-5. júní 

Útivera þriðjudag og miðvikudag. Frí mánudag Annar í 

Hvítasunnu. 

Fimmtudagur 

Íþróttadagur, föstudagur 

skólaslit. 

 

Námsmat-símat. Eftir hverja lotu er tekið saman vinnuframlag og virkni í verkefnavinnu 
og verklegum æfingum. Nemendur eiga að halda saman vinnubók i spjaldi eða stílabók 
þar sem eru svör úr köflum og ýmis önnur skrifleg vinna. Kennari metur vinnuna 
reglulega yfir veturinn.  
Verklegar æfingar og tilraunir, virkni og frágangur, skýrsluskil metið. Nemendur fá 
nákvæma uppskrift hvernig skýrslur eiga að vera. 
Þegar unnið hefur verið í hópum þá er vinnlag nemenda metið. Áður en slíkt starf er 
hafið þá fá nemendur vinnulýsingu og hvað verður metið. 
Virkni nemenda og þátttaka í umræðum er mikilvæg. Sum verkefni verða unnin úti! 
Vísindasmiðja HÍ verðu heimstótt og jafnvel fleiri sýningar. 
  

Heimanámi er stillt í hóf en fyrir flesta tíma þarf að lesa yfir námsefni eða klára 
verkefni. Kynnið ykkur heimaáætlun hverrar viku á mentor. 

 

Ágúst 2019 

Sólveig Baldursdóttir  

Náttúrfræðikennari 


