
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2020-2021  -  10. bekkur 
Námsáætlun – Náttúrufræði 

 
Kennari: Sigurður Valur Jakobsson 
Námefni: 
Efnafræði 
Kynfræðsla 
Stjörnufræði 
Erfðafræði 
 
Í kennslustundum er lögð áhersla á vinnusemi í víðu samhengi þ.e. að nemendur öðlist skilning á námsefninu í lestri, ritun og með umræðum. Vinnan er í 
takt við uppsetningu námsefnisins, þar sem kaflar eru lesnir, spurningum svarað, viðfangsefni rædd og stundum glósað. Tilraunir/athuganir framkvæmdar 
þegar við á. Lögð er sérstök áhersla á að nemendur geti leyst verkefni í samvinnu við aðra. Mikilvægt er að nemendur séu virkir í kennslustundum. 

Námsmat: 
Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). þar sem nemendur fá nám sitt metið í bókstöfum sem endurspeglar þá vinnu sem þeir 
hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er 
hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn.  

 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

• Skilið/beitt algengustu hugtökum 
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.  

Efnafræði  
 
 
 
 

Verkefni 
Kannanir 
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• Greint milli efnabreytinga s.s. efnahvarfa, 
leysinga og hamskipta  

• Framkvæmt og útskýrt tilraunir og 
athuganir, skv. hinni vísindalegu aðferð.  

• Útskýrt uppbyggingu lotukerfisins. 

• Þekki efnatákn frumefna, algengar 
sameindir og skilji efnaformúlur. 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
• útskýrt hvernig fóstur verður til og 

þroskast, hvað flest í ábyrgri kynhegðun 
og rætt eigin ábyrgð á líkamlegur og 
andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra 

• útskýrt að erfðir ráðast af genum  

• Kynnast hugmyndum um uppruna og 
þróun lífsins. 

• útskýrt arfbundinn breytileika  

• Kynnast helstu hugtökum 
erfðafræðinnar, svo sem litningum, 
genum og DNA. 

• Skýrt áhrif erfða og umhverfis  

• Gert greinarmun á erfðasjúkdómum og 
kyntengdum einkennum. 

• Þekkja einföld dæmi um það hvernig 
eiginleikar erfast á milli kynslóða  

• Útskýrt hvernig erfðir berast á milli 
manna og geta notað til þess reitatöflu.  

• Þekkir helstu frummenn og þeirra 
einkenni. 

• Skilið/beitt algengustu hugtökum og 
heitum í stjörnufræði.  

Kynfræðsla 
Erfðafræði 
Stjörnufræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkefni 
Kannanir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

• Þekki mismunandi gerðir stjarna og 
helstu einkenni þeirra. 

• sagt frá því hvernig alheimurinn var til, 
sólkerfið og reikistjörnurnar lýst skiptingu 
jarðsögutímans frá fornlífsöld til 
nútímans  útskýrt göngu jarðar og tungls 
og árstíðarskiptum  

• sagt frá innri gerð jarðar  

• lýst lofthjúpi jarðar, lagskiptingu hans og 
veðurfari 

• beitt algengustu hugtökum og heitum í 
náttúrugreinum unglingastigs 

 


