
     
 

Árgangur:  10. bekkur   Tímafjöldi:   2 kest. á viku  

 

Kennarar: Númi Arnarson 

 

Námsefni:  Einkenni lífvera 3. kafli 

Erfðir og þróun  

 Orka 4. – 5. og 6. kafli 

 Myndbönd af safni og neti 

Sunflower - forrit 

 

Námsmat:   Kaflapróf: 70% 

Vinnubækur og verkefni. 20% 

Kennarareinkunn: 10% 
 

Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Nemendur lesa heima 

 Nemendur svara spurningum og vinna verkefni í einstaklingsvinnu og hópum 

 Nemendur ræða um efnið 

 Nemendur framkvæma tilraunir og athuganir 

 Nemendur halda utan um vinnu sína í vinnubók 

 

Lykilhæfni: 

Kennsluáætlun 

  Náttúrufræði 

 



Náttúrufræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í náttúrufræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Haustönn 
 

 Hæfniviðmið 

 Nemandi geti: 
 beitt algengustu hugtökum og 

heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins 

 unnið með samþætt viðfangsefni 

með vinnubrögðum náttúrugreina  

 lesið texta um náttúrufræði sér til 

gagns, umorðað hann og túlkað 

myndefni honum tengt 

 Tekið eftir og rætt atriði í 

umhverfinu sínu, gert grein fyrir 

áhrifum þeirra á lífsgæði og 

náttúru, sýnt umhverfinu 

umhyggju og rökrætt eigin skoðun 

á því 

 

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat  
Tími: ágúst-september 

Einkenni lífvera 

 

Próf í lok kafla Föstudag 22. ágúst skólasetning  

 

Mán. 22.-miðvikud. 24. sept.  - 

samræmd próf hjá 10. bekk 

 

Mánudagur 29. Sept. skipulagsd 

Tími: október 

Erfðir og þróun 1-1 og 1-2 

Kafli 2 

Kaflapróf í lok kafla Fimmtud. 9. okt. foreldradagur 

 

Mánud. 20- þri. 21. Okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 

Erfðir og þróun  

Kafli 2 

Kafli 3 

Kaflapróf í lok kafla 2. og 3. kafla 3.-7. nóv. – vinavika 

 

Föstud. 21. nóv. skipulagsdagur 

 

 



 

Vorönn 

Hæfniviðmið 

 geti lýst gerð og hlutverki 

einstakra frumuhluta 

 geti þekkt mun á plöntufrumu og 

dýrafrumu 

 geti lýst starfsemi frumna 

 gert greinarmun á flæði og 

osmósu 

 skýrt hvers vegna æxlun er svo 

mikilvæg fyrir lífverur 

 gert grein fyrir nafnskiptingu og 

rýrisskiptingu 

 geti útskýrt orkuflutninga þegar 

efni hitnar eða kólnar  

  geti útskýrt samband 

sameindahreyfinga og hita 

 geti skilgreint og borið saman 

helstu einkenni hreyfiorku, 

stöðuorku, rafsegulorku, 

varmaorku, efnaorku og kjarnorku  

 Útskýrt mismunandi tegundir 

geislunar og hvernig þær eru 

notaðar í fjarskiptum og 

lækningum 

 geti áttað sig á samhengi milli 

hreyfingar sameinda og myndunar 

hljóðs 

 geti lýst hljóðbylgju sem fyrirbæri 

þar sem skiptast á þétting og 

þynning efnis 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat  

Tími: janúar 

Kafli 4 

Kaflapróf í lok 4. kafla 

 

Mánud. 5. jan., skipulagsdagur 

 

Mánud. 19. jan. námsmat 

þriðjud. 20. Jan. - námsmat 

Tími: febrúar 

Orka 

Kafli 4 Hljóð 

 

Próf í lok kafla 

Þriðjudagur 3. feb. foreldradagur 

  

Miðvikud. 18. feb. öskudagur 

 

Miðvikud. 25. feb. skipulagsdagur  

Fimmtud. 26. feb. vetrarfrí 

Föstudag 27. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 

Kafli 5 Ljós 

Próf í lok kaflans Miðvikud. 18. mars  þemadagur 

Fimmtud. 19. mars  þemadagur 

Föstud. 20. mars   þemadagur 

 

Mánudag 30. mars  páskafrí 

Þriðjudag 31. mars  páskafrí 

Tími: apríl 

Kafli 6. Kjarnorka 

Próf í lok kafla. Páskafrí til 7. apríl 

 

Fimmtud. 23. apríl  - 

Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 

Ath. hvernig tími endist til að 

klára allt þetta metnaðarfulla 

námsefni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föstudagur 1. maí frídagur 

 

Fimmtud. 14. maí uppstig.dagur  

 

Fimmtudag 21. maí vorpróf  

Föstudag 22. maí    vorpróf 

 

Mánud. 25. maí – annar í hvítas. 

Þriðjud. 26. maí - skipulagsdagur 



 geti gert grein fyrir sveiflustærð, 

lögun, bylgjulengd og tíðni 

hljóðbylgju 

 geti áttað sig á samhengi milli 

tónhæðar og tíðni hljóðbylgju 

 geti borið saman sveiflustærð 

hljóðbylgju og styrk hennar 

 lýst víxlverkun milli hljóðbylgna 

sem veldur herju og bylgjuvíxlum 

og ræður hljóðgæðum 

 borið saman einkenni tónlistar og 

hávaða 

 geti lýst rafsegulrófinu 

 geti borið saman þær vísbendingar 

sem styðja agnakenninguna um 

ljósið og bylgjukenninguna um 

ljósið 

 lýst mismunandi ljósi sem stafar frá 

lýsandi hlut 

 gert grein fyrir því hvernig 

mismunandi yfirborð hluta veldur 

ólíku endurkasti ljóss 

 þekki speglun og geri greinarmun 

á holspeglun og kúptri speglun  

 þekki eilítið litróf hvíts ljóss út frá 

athugun  

 geti útskýrt ljósbrot  

 nefnt helstu eindir sem finnast í 

kjarna frumeindar 

 lýst aðdráttarkröftum sem halda 

rótieindum og nifteindum saman í 

kjarna frumeinda og vega upp 

fráhrindandi rafkrafta milli 

róteindanna 

 



 borið saman fjölda róteinda og 

nifteinda í mismunandi samsætum 

frumefna 

 fjallað um náttúrlegar og örvaðar 

frumefnabreytingar og tengt slíkar 

breytingar við breytingar í kjarna 

frumeinda 

 Borið saman þrenns konar 

geislavirkni 

 gert grein fyrir kjarnaklofnun 

 lýst mismunandi hlutum 

kjarnaofns og greint frá þeim 

kjarnahvörfum sem eiga sér stað.  

 


