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Lýsing: 

Í þessum áfanga verður fjallað um lífeðlisfræði mannsins þar sem fjallað er um líffæri og 

líffærakerfi, starfsemi þeirra bæði eðlilega og afbrigðilega. Nemendur kynnast hvernig líkaminn 

nýtir fæðu sem orku við æfingar og þjálfun. Kynnt verður orkunotkun líkamans við mismunandi 

æfingar og erfiði. Einnig verður virkni ýmissa líffærakerfa við þjálfun skoðuð og samspil þeirra. 

Fjallað verður um orku til athafna með áherslu á orkuríka efnasambandið ATP sem og niðurbrot 

kolvetna, fitu og próteina. Sýnt verður hvernig orkunotkun breytist við áreynslu og  ;þrjú 

mismunandi orkukerfi. Einnig verður sýnt hvernig orkunotkun breytist eftir því hvort áreynslan 

sé með eða án súrefnis og súrefnisupptaka kynnt sem mælikvarði á orkueyðslu. Fjallað verður 

um hver orkunotkun er í hvíld og við mismunandi áreynslu. Kynnt verða ýmiss próf til mælinga 

og mats á styrk og þoli. Útskýrt hvað er verið að mæla og hvaða upplýsingar það gefur okkur. 

Farið verður í áhrif þyngdar, hreyfingar, meltingar, loftslags og óléttu á orkunotkun. Fjallað 

verður um öndunarkerfið, þ.e. líffærafræði öndunarfæra, öndunarmynstur, loftskipti og flutning 

lofttegunda. Fjallað verður um taugakerfið og vöðva, mið- og úttaugakerfið og hreyfistjórnun 

sem og vöðva, uppbyggingu og starfsemi. 

 

 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Orkuflutningi líkamans við hvíld og æfingar 

 Samspili orkuflutnings, orkumyndunar og orkunotkunar líkamans 

 Virkni og hlutverki líffærakerfa við æfingar 

 Öndunarkerfinu, líffærafræði öndunarfæranna og flutning lofttegunda 

 Uppbyggingu taugakerfisins og vöðva 

 Ýmsum prófum til mælinga á mati á þreki og styrk 

 

 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Tengja saman hvernig mismunandi líffærakerfi vinna saman við aukið álag. 

 Skilja undirstöðuatriði orkuflutnings í líkamanum 

 Skilja orkunotkun í hvíld og við æfingar 

 Skilja og útskýra loftskipti og flutning lofttegunda 

 Útskýra hreyfistjórnun og samþættingu vöðva og taugakerfis 

 Beita prófum til að meta þrek og styrk 

 Þekkja orkuefnin og líffærakerfin, en þó með áherslu á virkni þeirra við æfingar og þjálfun. 

 



 
 

 

 

 

Hæfniviðmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 Þekkja uppbyggingu mannsfrumunnar einkum vöðva- og taugafruma og samspili þeirra.  

 Þekkja mismunandi vöðvaþræði og hreyfieiningar, hreyfi- og stöðunema.  

 Þekkja orkuefnið ATP og þær mismunandi leiðir sem notaðar eru til að mynda það.  

 Þekkja innkirtlakerfið og muninn á stera- og polypeptíð hormónum  

 Þekkja áhrif áreynslu, styrk- og þolþjálfunar á vöðvaþræðina, taugakerfið, bein, brjósk, sinar, 

liðbönd og hormónakerfið.  

 Útskýra hvernig samspil líffærakerfa er stjórnað og geta útskýrt hvernig þau hafa áhrif hvert 

á annað.  

 Geta tengt þekkingu sína í lífeðlisfræði við eigin líffærastarfsemi og sé fær um að taka 

upplýstar ákvarðanir í daglegu lífi um eigin heilsu og lífsstíl.  

 

 


