
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Náttúrufræði 

Bekkur:  10. bekkur 

Kennari: Iðunn Ómarsdóttir 

 
Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 

24.-25. ágúst 

Þekkja ljóstillífun og bruna.   Ljóstillífun og bruni Maður og náttúra  

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Þekkja ljóstillífun og bruna.  Geti gert sér 

grein fyrir því orka sólar er beisluð í 

ljóstillífun. 

 Maður og náttúra Sjálfspróf úr kaflanum 

Vika 3 

4. – 8. september 

Kynnist kolefnishringrásinni og orkuflæði í 

umhverfinu.  Þekki lögmálið um varðveislu 

orkunnar. 

Kolefnishringrás 

 

Maður og náttúra Verkefni 

Vika 4 

11. – 15. september 

Þekkja fæðukeðjur og orkuflæði í 

fæðupíramídum 

Fæðukeðjur og 

fæðupíramídar 

Maður og náttúra Könnun úr kaflanum 

Vika 5 

18.-22. september 

Geti beitt algengustu hugtökum og heitum sem 

tengjast vistkerfi mannsins, gróðurhúsaáhrifum 

og loftmengun. 

Vistkerfi, 

gróðurhúsaáhrif, 

loftmengun, ósonlag, 

sjálfbærni og orkugjafar 

Maður og náttúra 

CO2 – Framtíðin í okkar 

höndum 

Sjálfspróf úr kaflanum 



 
 

Vika 6 

25.  – 29. september 

Geti lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, 

umorðað hann og túlkað myndefni honum 

tengt. 

Loftlagsumræður, hlýnun 

jarðar, hvað er til ráða? 

Maður og náttúra 

CO2 – Framtíðin í okkar 

höndum 

Hópverkefni 

Vika 7 

2.  – 6. október 

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. 

Loftlagsumræður, hlýnun 

jarðar, hvað er til ráða? 

Maður og náttúra 

CO2 – Framtíðin í okkar 

höndum 

Sjálfspróf úr kaflanum 

Vika 8 

9.  – 13. október 

Kynnast erfðafræði og hugtökum eins og gen, 

litningar og DNA. 

Erfðir og erfðaefni, gen, 

litningar og DNA. 

Maður og náttúra  

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

Geti útskýrt hvernig og hvað ræður því hvaða 

prótín eru smíðuð í frumum okkar. 

DNA, niturbasar, 

uppskriftir að prótínum 

Maður og náttúra Sjálfspróf úr kaflanum 

Vika 10 

23.  – 27. október 

Þekkja lögmál erfðanna, ríkjandi og víkjandi 

gen og hvernig eiginleikar erfast. 

Ríkjandi og víkjandi gen, 

kynlitningar, 

tvíburar/fjölburar. 

Maður og náttúra Verkefnahefti 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Kynnast erfðatengdum sjúkdómum og hvernig 

erfðatækni virkar. 

 

Erfðagallar og 

erfðatækni, hvað eru 

kynbætur. 

Maður og náttúra Sjálfspróf úr kaflanum 



 
 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 

Geti útskýrt hvernig klónun fer fram, þekki 

stofnfrumur og framfarir í 

stofnfrumurannsóknum. 

Klónun og stofnfrumur. Maður og náttúra Könnun úr kaflanum 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 

Þekki erfðabreyttar lífverur og erfðabreytt 

matvæli.  

Erfðabreyttar lífverur, 

flutningur á genum milli 

ólíkra lífvera, líftækni. 

Maður og náttúra Kynning 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 

Þekki helstu atriði þróunar lífsins á jörðu frá 

Miklahvelli til manna. 

Þróun lífsins, upphaf lífs 

á jörðu, alheimur verður 

til, kenningin um 

Miklahvell. 

Maður og náttúra Verkefni - tímaás 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

Geti beitt algengustu hugtökum og heitum sem 

tengjast þróun lífsins s.s. náttúruval, 

fjölbreytni og skyldleiki. 

Náttúruval og aðlögun. Maður og náttúra  

Vika 16 

4.  – 8. desember 

Þekki þróunarkenninguna, Charles Darwin og 

bók hans Uppruni tegundanna.  

Hvað er tegund og 

hvernig verður ný tegund 

til. 

Maður og náttúra  

Vika 17 

11.  – 15. desember 

Geti beitt algengum hugtökum eins og tegund, 

aðlögun og eiginleikar. Geti útskýrt hvernig ný 

tegund verður til. 

Aðlögun lífvera að 

umhverfi. 

Maður og náttúra  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

  Maður og náttúra  



 
 

Vika 19 

4. - 5. Janúar 

3. jan starfsdagur 

Þekki uppruna manna og að maðurinn er í hópi 

prímata. 

Uppruni manna, þróun 

mannsins í Afríku. 

Maður og náttúra Könnun úr kaflanum 

Vika 20 

8. – 13. janúar 

Geti í grófum dráttum rekið þróun hins viti 

borna manns í Afríku. 

Ættir og ættkvíslir, 

forfeður manna. 

Maður og náttúra Verkefni - tímaás 

 

 

          Birt með fyrirvara um breytingar  

 

 


