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NÁTTÚRUGREINAR

Náttúrufræði 9. bekkur

Kennarar: Valgerður Johnsen 9

Lýsing

Nemendur í náttúrufræði í 9. bekk hefja skólaárið á því að líta langt út í geiminn og kynnast fjarlægum fyrirbærum sem þar er 
að finna, auk þess að tileinka sér hvernig stjörnur fæðast og þróast. Þá kynnast nemendur ýmsum lögmálum aflfræðinnar 
sem varða krafta, hreyfingu og þrýsting. Nemendur læra einnig um orkumyndirnar hljóð og ljós.

Eftir áramót verður farið í starfsemi mannslíkamans og loks verður sjónum beint að kynheilbrigði og forvörnum í tengslum 
við vímuefni.

Markmið:

Í náttúrufræði í 9. bekk verður leitað fanga innan eðlifræðinnar fyrir áramót og líffræðinni eftir áramót. Áhersla er lögð á að 
nemendur þrói með sér þekkingu og skilning, í samræmi við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla, á:

          lögmálum í náttúrunni og krafta sem varða daglegt líf þeirra.

          stöðu jarðar í himingeimnum og fjarlægum fyrirbærum sem þar eru að finna.

          hversdagslegu fyrirbærin hljóð og ljós verka.

          hlutverki helstu líffæra og líffærakerfi mannslíkamans.

          skaðsemi vímuefna.

          kynheilbrigði.

Auk þess er rík áhersla lögð á lykilhæfni Aðalnámskrár sem reyna helst á fjölbreytt vinnubrögð og verkefni og hæfni 
nemenda til sköpunar, samvinnu, gagnrýnnar hugsunar og fjölbreyttrar og ábyrgrar upplýsingaöflunar, sem endurspeglast í 
kennsluaðferðum greinarinnar.

Námsefni:

Valdir kaflar úr eftirtöldum kennslubókum:

Eðlisfræði 1,  Eðlisfræði 2, Eðlisfræði 3 og Mannslíkaminn

Ítarefni frá kennara.

Heimildarmyndir, þættir og kvikmyndir (í heild eða að hluta til) sem eiga við hverju sinni.

Kennsluaðferðir:

Í náttúrufræði er mikil áhersla lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir, vinnubrögð og verkefnavinnu. Nemendur vinna ýmist 
einstaklings- eða hópverkefni. Verkefnavinnan mun reyna á frumkvæði og sköpun nemenda þar sem ætlast er til að 
nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð, bera ábyrgð á sínu námi og með gagnrýninni hugsun geta metið eigin vinnu á 
raunhæfan hátt.

Nemendur lesa kennslubækur að öllu jafna heima og vinna verkefni tengd námsefninu, ýmist heima eða í kennslustundum. 
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Kennsluaðferðir og verkefni eru valin með tilliti til stöðu nemenda í náminu og hvað kennara finnst hæfa námsefninu hverju 
sinni. Kennari gerir hverjum námsþætti skil með innlögn og/eða glósum/hugarkortum auk þess sem mikil áhersla er lögð á 
umræður. Nemendur vinna einnig verkefni úr kennslubókum og þjálfast í að undirbúa kynningar, halda fyrirlestra, leita að og 
túlka upplýsingar og taka þátt í verklegum æfingum þegar það á við.

Námsmat:

Verkefni, kannanir og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá upplýsingar í upphafi 
hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til nemenda. Hæfni nemenda er 
metin jafnt og þétt og matið birtist reglulega á hæfnikorti nemenda á mentor.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Náttúrugreinar 9.b. 2018-2019 - Vinnubrögð og færni

 Lesið texta í náttúrufræði sér til gagns og greint aðalatriði hans. 

 Tekið virkan þátt í samstarfi.

 Borið ábyrgð á eigin námi, gögnum og skilaverkefnum.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt.

 Túlkað og útskýrt texta, gögn og myndir.

 Tekið virkan þátt í umræðum.

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda.

 Farið eftir fyrirmælum.

 Nýtir kennslustundir vel. 

 Nýtt fjölbreytta miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun upplýsinga.

SEL Náttúrugreinar 9.b. 2018-2019 - Líffræði - Mannslíkaminn

 Skilið/beitt algengustu hugtökum og heitum í líffræði í tenglsum við mannslíkamann,

 Útskýrt hvað felst í ábyrgri kynhegðun.

 Útskýrt hlutverk og starfsemi helstu líffæraog líffærakerfa mannslíkamans.

 Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun.

 Útskýrt hlutverk og starfsemi frumna.

 Útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast.

SEL Náttúrugreinar 9.b. 2018-2019 - Eðlisfræði - Aflfræði

 Skilið/beitt algengustu hugtökum og heitum í eðlis- og efnafræði í tengslum við krafta, hreyfingu og þrýsting.
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 Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna.

 Útskýrt áhrif þrýstings á föst efni, í vökvum og í lofttegundum.

SEL Náttúrugreinar 9.b. 2018-2019 - Eðlisfræði - Stjörnufræði

 Skilið/beitt algengustu hugtökum og heitum í stjörnufræði.

 Lýst myndun og þróun stjarna.

 Þekki mismunandi gerðir stjarna og helstu einkenni þeirra.

SEL Náttúrugreinar 9.b. 2018-2019 - Eðlisfræði - Orka

 Skilið algeng hugtök og heiti í eðlisfræði í tengslum við bylgjur, hljóð og ljós.

 Beitt algengum hugtökum og heitum í eðlisfræði í tengslum við bylgjur, hljóð og ljós.

 Lýst eiginleikum og bylgjuhreyfingum hljóðs og ljóss. 


