
Mannslíkaminn  
9.bekkur þema 

 

Birt með fyrirvara um breytingar  Sækja hljóðbók 
https://www.mms.is/namsefni/mannslikaminn-hljodbok 

Kennsluáætlun Mannslíkaminn/seinni hluti 
9.bekkur  

Námsefni: Mannslíkaminn kafli 1 – 6. 
 

Hæfniviðmið um verklag í líffræði: 
Þú átt að geta: 

1. tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um 
hvernig megi bregðast við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er 
margt óvisst og flókið 

2. metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og tækniþróun sé miðlað á skýrann hátt 
3. gert grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa haft áhrif á tækni sem tengist 

viðfangsefninu. 
4. beitt algengustu hugtökum og heitum sem tengist viðfangsefninu 
5. skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning, heimsmynd mannsins og 

náttúra hafa áhrif hvert á annað 
6. lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum 

tengt 
7. aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi með heimildum á íslensku og erlendum málum 
8. beitt vísindalegum vinnubrögðum í tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt 
9. kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur og aðrar 

upplýsingaveitur 
10. gefið skýringar á og rökrætt valið efni með athugunum og heimildum 
11. dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar skýringar með því að nota ólík sjónarhorn 

Hæfniviðmið um viðfangsefni í líffræði: 
Þú átt að geta: 

a) útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, 
líffæri þeirra og starfsemi,   

b) útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og 
hegðun,  

c) útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin 
heilsu,  

d) útskýrt hvernig fóstur verður  til og þroskast, hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt 
eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra,   

e) lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt bruna og gildi þess. 
Kennsluhættir: 6 x 40 mínútna tímar 
Kennslustundum er skipt í innlagnir, vinnustundir og verklegar æfingar. Innlagnir verða á formi 
umræðna, glósugerðar og lestrar. Í vinnustundum verður unnið með hugtök á ýmsa vegu, svarað 
spurningum og ýmist unnið í hóp- eða einstaklingsverkefnum. Verklegar æfingar verða í hópum 
og nemendur vinna skýrslur eða samantektir og safna í möppu og skila til kennara. Nemendur 
vinna ritgerð sem þeir skila í lokin á þemanu.  
Vinnubók: Öll blöð og verkefni sem þú vinnur/færð frá kennara á að safna í vinnubók sem á að 
skila í lof þemans. Í vinnubók skal vera forsíða fremst ásamt öllum blöðum raðað í rétta tímaröð. 
Sjálfspróf 1.1/2.1/2,3/2.4/3.1/3.2/3.4/4.1/4.2/4.3/5.1/5.3Verkefni –Lífsnauðsynlegur bruni/ 
meltingarfærin/Blóðrásakerfið/Hellers prófið/Blóðþrýstingur(Þessi listi getur þó breyst) 

Námsmat: 
Námsmat verður nú með nýjum hætti og gefnar verða einkunnir í A, B+, B, C+, C og D. Nemendur 
eru metnir jafnt og þétt frá upphafi lotu og til enda. Þar spila allir þættir námsins , allt frá 
umræðum og framistöðu í tímum til kannana, skriflegrar verkefna og verklegrar æfingar, með 
tilliti til þess að nemendur geti vissulega bætt hæfni sína á öllum sviðum. Matsviðmiðin má finna 
í kafla 22.4 í Aðalnámsskrá grunnskóla frá árinu 2013.  

 
Kennari: Björg Haraldsdóttir (bjorgh@hraunvallaskoli.is)  
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Kennsluáætlun – tímaáætlun/seinni hluti 
 

 
Vefsíður: 
Kynfræðsla: 
http://kynfraedsla.wixsite.com/fyriralla 
http://www1.nams.is/kyn/heilbrigdi.php?id=700 
http://www.attavitinn.is/total-radgjof 
http://www.6h.is/index.php?option=content&task=view&id=78&Itemid=101 
http://doktor.is/ 
http://astradur.is/ 
http://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/kynsjukdomar/ 
 
 

Sækja hljóðbók - https://www.mms.is/namsefni/mannslikaminn-hljodbok 

Dags Viðfangsefni Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur 

9. – 13. jan 

3. kafli 
6.kafli 

 
Minna á 

ritgerðina – 
upplýsingar 

eru á Showbie 

Verkleg æfing – mæla 
blóðþrýsting og vinna 
skýrslu. 
 
 
 

Upprifjun fyrir próf Próf úr 1. – 3.kafla 

 
16. – 20 

jan 

 
6.kafli 
4.kafli 

1.tími - Verkefni - 
blóðþrýstingur 
2.tími – Kafli 6.1 – lesa 
saman og spjalla 
 
HV: klára skýrslu 
heima og skila á 
þriðjudaginn 
 

1.tími   Kafli 6.1  
2.tími    kaffli 6.2 
Lesa saman + umræður 
 
Hugtakavinna/ 
kynfræðsluvefurinn 
 
HV.  Lesa kafla 6.3 og 
6.4 

Kafli 6.3 og 6.4 
 
 
 
 
 
HV. Lesa   vel kafla 6.5 

23. – 27. 
janúar 

 Kafli 6.5 
Vinna 
teiknimyndaverkefni úr 
6.4 – þungun. 
 
H.V. Lesa 4.1+ sp. 

Kafli 4.1 – Húðin 
 
 
 
 
H.V.  Lesa 4.2 + sp 

Kafli 4.2 - 
Beinagrindin 
 
 
 
H.V. Lesa 4.3+ sp 
 

30. jan – 3. 
Feb 

4.kafli  Kafli 4.3 - Vöðvar 
 
H.V. Verkefni 

Kafli 5.1 – taugakerfið. 
 
H.V.  
 

Kafli 5.2  
Hugtakavinna úr 5.kafla 

6. – 10.feb 

5.kafli Aðstoða við ritgerð 
Upprifjun fyrir próf 

 
Próf úr kafla 4 -

6 

Skil á ritgerð og 
vinnubók. 
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