
Grunnskóli Húnaþings vestra 
Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 
 

Námsgrein: Náttúruvísindi (eðlisfræði) 

Bekkur/hópur: 9. bekkur 

Kennari: Aðalsteinn Grétar Guðmundsson 

Tímabil: Haust 2020 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í 

læsisstefnu / stærðfræðistefnu 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

●  Útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna. 

● Útskýrt einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagns. 

● Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. 

● Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 

● Beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigsins. 

● Beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt, við 

öflun upplýsinga innan náttúruvísinda. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Eðlisfræði 1 

● Verklegar tilraunir og sýndartilraunir í tölvum 

Námsmat: 
 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?   

● Kaflapróf í lok hvers kafla 

● Sjálfspróf - Spurningum svarað í lok hvers undirkafla og skilað á Google Classroom 

 



 

 

Ágúst  

24.-28.  ●   

September  

 
31.-4. 

●  

7.-11. ●  

14.-18. ● Kafli 1.2 

21.-25. ● Klára 1.2 og byrja á kafla 1.3 

Október  

28.-2. Klára kafla 1.3 

5.-9. 
9. október - starfsdagur ● Kafli 1.4 

12.-16. 
 12. október - 
viðtalsdagur 

● Klára kafla 1.4 og byrja á kafla 1.5 

19.-23. 
● Klára kafla 1.5 

26.-30. ● Kafli 1.6 og undirbúningur fyrir kaflapróf úr 1. kafla (bls. 6-35) 

 

 

 

Nóvember  

2.-6. Uppbrotsvika eftir hádegi 

Kaflapróf úr 1. kafla 

9.-13. Uppbrotsvika 

Líklega engin kennsla þessa viku 

16.-20. 
● Kafli 2.1 

23.-27.  ● Klára kafla 2.1 og byrja á kafla 2.2 

Desember  



30.-4. ● Klára kafla 2.2 

7.-11 ● Kafli 2.3 

14.-18. ● Klára kafla 2.3 

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

 ●  

 ●  

  ●  

Febrúar  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Mars  

 ●  

15. mars - viðtalsdagur ●  

  

Páskafrí 27. mars - 5. 
apríl  

●  

Apríl  

 ●  

 ●  

 ●  



  ●  

Maí  

 ●  

 ●  

 ●  

Starfsnám/val/vordagar 
25. - 26.. maí.  

●  

 

 

 

 

 

 

 


