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Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Kennslumyndbönd, umræður, tilraunir, leikir og hópverkefni. 
 
Námsmat: Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemendur vita hver markmið námsins eru og eru leiddir áfram af kennara 
til að ná markmiðunum. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð á eigin námi, virkni og skil á verkefnum, auk þess 
sem kaflapróf eru notuð til að nemendur átti sig á því hvernig þeim tekst til við að tileinka sér námsefnið. Í lok þemans er sjálfspróf 
þar sem nemendur meta stöðu sína sem námsmenn og gera áætlun um bætt/breytt vinnubrögð. 
 
Námsefni: Notast verður við Eðlisfræði 1 og myndbönd svo sem Gauti Eiríksson hefur gert og vefir Menntamálastofnunnar. 
 
Mikilvægt er að nemendur mæti með heyrnatól í tíma þar sem gott getur verið að hlusta á kennslubókina sem hljóðbók. 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 



Vika Dagsetning Mín Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 1 

Mið 23. ág 60 
Nemendur fá bókina Eðlisfræði 1 

og kennsluáætlun og byrja að lesa 
1. kafla. 

Nemandi getur: 

 skýrt með mismunandi 
dæmum ólíkar rafrásir 

 útskýrt rafhleðslu 
frumeindar 

 þekki muninn á rafstraum, 
rafspennu og viðnámi 

 reiknað einföld dæmi um 
straum, spennu og viðnám 

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfspróf, 
kaflapróf 

Föst 25. ág 80 Leika með rafmagn 

Vika 2 

Mán 28. ág 40 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 29. ág 40 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 30. ág 60 Myndbönd úr 1. kafla 

Föst 1. sept 80 Raftækja úrgangur 

Vika 3 

Mán 4. sept 40 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 5. sept 40 Lesa 1. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 6. sept 60 Myndbönd úr 1. kafla 

Föst 8. sept 80 
Kaflapróf úr 1. kafla og 

raftækjaúrgangur – skila 
sjálfsprófum úr 1. kafla 

Vika 4 Mán 
11. 
sept 

40 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 
 
 



Þrið 
12. 
sept 

40 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 
Nemandi getur: 

 gefið dæmi um muninn á 
innhljóðum og úthljóðum 

 lýstu hvernig hljóð myndast og 
hvernig það best 

 verið upplýstur um 
heyrnarskaða og hvernig á að 
verjast honum 

 
Leiðsagnarmat, 

sjálfspróf, 
kaflapróf 

Mið 
13. 
sept 

60 Myndbönd úr 2. kafla 

Föst 
15. 
sept 

80 Hljóðtilraunir? 

Vika 5 

Haustferð unglingadeildar 19. og 20. sept 

Fim 
21. 
sept 

60 Lesa 2. kafla og svara sjálfsprófum 

Föst 
22. 
sept 

80 
Kaflapróf úr 2. kafla – skila 

sjálfsprófum úr 2. kafla  

Vika 6 

Mán 
25. 
sept 

40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 
 
 
Nemandi getur: 

 greint frá varmaorku og gefið 
dæmi um þrjár flutningsleiðir 
hennar 

 útskýrt hitþennslu og áhrif 
hennar á daglegt líf 

 útskýrt einföld hugtök í 
veðurfræði 

 greint frá því hvernig maðurinn 
hefur haft áhrif á loftslag jarðar 

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfspróf, 
kaflapróf 

Þrið 
26. 
sept 

40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 
27. 
sept 

60 Myndbönd úr 3. kafla 

Föst 
29. 
sept 

80 Veðurfréttir 

Vika 7 Mán 2. okt 40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 



Þrið 3. okt 40 Lesa 3. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 4. okt 60 
Kaflapróf úr 3. kafla – skila 

sjálfsprófum úr 3. kafla 

Vika 8 

Mán 9. okt 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Nemandi getur: 

 útskýrt hvernig ljós breiðist 
út 

 útskýrt hvernig einföld 
sjóntæki virka 

 þekki mismunandi geislun í 
rafsegulrófinu og hvað ber 
að varast 

 greint á milli daglinsu og 
dreyfilinsu og útskýrt 
muninn á þeim 

 lýst litrófi ljóssins 
 

 

Þrið 10. okt 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 11. okt 60 Myndbönd úr 4. kafla 

Föst 13. okt 80 Ljós tilraunir 

Vika 9 

Mán 16. okt 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Þrið 17. okt 40 Lesa 4. kafla og svara sjálfsprófum 

Mið 18. okt 60 
Kaflapróf úr 4. kafla – skila 

sjálfsprófum úr 3. kafla 

Föst 20. okt 80 Ljós tilraunir 

Vika 10 

Mán 23. okt 40 Upprifjun - hugarkort Nemandi getur: 

 tekið frumkvæði í námi sínu 
og verið sjálfstæður og 
ábyrgur í vinnubrögðum 

 gert sér grein fyrir hvernig 
hann nýtir styrkleika sína og 
hefur skýra sjálfsmynd 

Sjálfsmat, 
leiðsagnarmat 

Þrið 24. okt 40 Upprifjun – hugarkort 

Mið 25. okt 60  
Sjálfsmat og áætlun um 

bætta/breytta námstækni í næsta 
þema 



 sett sér raunhæf markmið 
um frammistöðu og 
framvindu eigin náms, 
unnið eftir þeim og lagt mat 
á hvernig til hefur tekist 

 skipulagt og borið ábyrgð á 
eigin námi með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum 
aðalnámsskrár, skipulagt 
og endurskoðað með tilliti til 
mats á árangri 

 

 


