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NÁTTÚRUGREINAR

SEL Eðlis- og efnafræði 8. bekkur

Kennarar: Ólafur B. Lárusson; Valgerður Johnsen 8

Lýsing

EFNAFRÆÐI: Nemendur læra grunnhugtök efnafræðinnar. Áhersla verður lögð á að nemendur þekki frumefni, efnasambönd 
og efnablöndur og ýmsa eiginleika efna.

EÐLISFRÆÐI: Nemendur læra um varma og veður í eðlisfræði. Nemendur læra m.a. muninn á massa og þyngd, hvernig 
eðlismassi efna breytist þegar efni hitna, hvernig varmi flyst á milli staða og hvernig sólin og umsvif manna hafa áhrif á 
veðurfar jarðar. 

Markmið:

Í eðlis- og efnafræði í 9. bekk er lögð áhersla á að nemendur þrói með sér þekkingu og skilning, í samræmi við hæfniviðmið 
Aðalnámskrár grunnskóla, á námsþáttum er varða:

 ýmis sérkenni efna.

 orkumyndina varma.

 áhrif sólar á veður. 

 áhrif athafna mannsins á loftslag jarðar.

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 kennslubókunum Efnisheimurinn og Eðlisfræði 1.

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 og beri ábyrgð á eigin námi. 

Nemendur lesa kennslubækur að öllu jafna heima og vinna verkefni tengd námsefninu, ýmist heima eða í kennslustundum. 
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.
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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 8.b. 2019-2020 - Vinnubrögð og færni

 Skipt með sér verkum í hópverkefnum og tekið virkan þátt við úrlausn þeirra.

 Borið ábyrgð á eigin námi, gögnum og skilaverkefnum.

 Miðlað texta í náttúrufræði með skýrum hætti munnlega/skriflega.

 Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og inni. 

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Vandað sig við úrvinnslu verkefna.

 Farið eftir fyrirmælum við úrlausn verkefna.

 Nýtir kennslustundir vel.

 Mótað og miðlað viðfangsefni með skapandi hætti.

SEL Náttúrugreinar 8.b. 2019-2020 - Efnafræði - Sérkenni efna

 Skilið algeng hugtök efnafræðinnar.

 Greint milli frumefna, efnasambanda og efnablanda.

 Útskýrt eiginleika sem aðgreina efni, s.s. eðlismassa, bræðslumark og suðumark.

 Lýst uppbyggingu frumeinda út frá lotukerfinu.

 Þekkt mismunandi ham efna.

 Greint milli efnabreytinga s.s.efnahvarfa, leysinga og hamskipta

 Útskýrt uppbyggingu lotukerfisins.

 Þekki efnatákn frumefna, algengar sameindir og skilji efnaformúlur. 

SEL Náttúrugreinar 8.b. 2019-2020 - Eðlisfræði - Varmi og veður

 Þekkt muninn á massa og þyngd.
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 Útskýrt hvernig sólin hefur áhrif á veður.

 Útskýrt eðlismassa og hvernig eðlismassi breytist þegar efni hitna.

 Gert grein fyrir því hvernig aðgerðir mannsins hafa haft áhrif á loftslag jarðar.

 Skilið hvað varmaorka er og hvernig hún flyst frá einum stað til annars.

 Þekki gróðurhúsaáhrifin og áhirf þeirra á umhverfi okkar. 

NÁMSEFNI/GÖGN

Eðlisfræði 1 (rafbók)

3. kafli, grunnnámsefni um varma og veður

(https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/edlisfraedi1/)

Efnisheimurinn (rafbók)

Grunnnámsefni um sérkenni efna.

(https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/efnisheimurinn/)

Efnisheimurinn (hljóðbók)

Grunnnámsefni um sérkenni efna.

(https://mms.is/namsefni/efnisheimurinn-hljodbok)

Eðlisfræði 1 (hljóðbók)

3. kafli, grunnnámsefni um varma og veður.

(https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok)


