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Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Töflukennsla, umræður, tilraunir, hópavinna og kennslumyndbönd. 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og byggir á leiðsagnarmati þar sem nemendur vita hver markmið námsins eru og þeim er 
leiðbeint áfram af kennara til að ná markmiðunum. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri 
athuganir. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru heima og í skólanum. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð 
vinnubrögð, ábyrgð á eigin námi, virkni og skil á verkefnum. Einnig taka nemendur kaflapróf til að átta sig á því hvort þeir séu að 
tileinka sér námsefnið.  
 
Námsefni: Eðlisfræði 2, myndbönd og verkefni frá kennara 

 
                                                                Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

 
 

      
 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
 

 Nemandi getur: 
 

 

 
23.- 24.ágúst 

1. Kraftur og hreyfing bls. 6 
Sjálfspróf 1.1-1.2.-1.3-1.4 
Útskýra hugtök og vinna 
Lokahnykkinn bls. 34-35. 
 
 
 
Tilraunir 

- Greina milli ólíkra krafta 

- Að kraftar leitast við að breyta hreyfingu, til dæmis með 
hraða hennar og stefnu 

- Hvernig aukin þekking okkar á kröftum og hreyfingu hefur 
haft viðtæk áhrif á líf okkar 

- Hvernig við getum notað mælitæki til þess að mæla 
vegalengd, hraða, tíma, kraft eða annað 

- Að nota eðlisfræðiþekkingu á hreyfingu og kröftum til að 
útskýra hversdagsleg fyrirbæri, svo sem jafnvægi, tregðu 
og frjálst fall 

- Að ræða um ýmis samfélagsmál sem tengjast þekkinguá 
hreyfingu og krafti 

 
 

    
27.  - 31. ágúst Horfum á myndbönd  Próf mánudaginn  3. 

sept úr 1 kafla 
 
3. - 7.sept 

Gróðursetningarferð 6. sept 

 
2.Þrýstingur bls. 36 
Sjálfspróf 2.1-2.2.-2.3 
Útskýra hugtök og vinna 
Lokahnykkinn bls. 56-57 
 
 
 
 
Tilraunir 

       -    hvað þrýstingur er og hvernig hann tengist krafti og 
flatarmáli 
        - hvernig við mælum þrýsting 
     - um þrýsting sem verkar á föst efni og um þrýsting í vökva og 
lofttegundum 
      - hvernig þekking á þrýstingi varð til þess að menn gátu búið 
til nýjar vélar, nú verkfæri og nýjan búnað, meðal annars fyrir 
sjúkrahús og hvernig það hefur haft áhrif á líf okkar 
     - hvernig muppgötvanir tengdar þrýstingi hafa aukið skilning 
manna á loftþrýstingi og flugi flugvéla 
    -Að taka þátt í rökræðum um vanda sem fylgir mismunandi 
einingum fyrir þrýsting á heilbrigðisstofnunum og hvaða máli sá 
vandi geti skipt fyrir sjúklinga 
 

 

10. - 14.sept  
Horfum á myndbönd 

  



 
17. - 21.sept 
 
 
 

 
Skipulagsdagur mánudaginn 17. 
Vestmannaeyjar 19. – 20. sept. 

  
Próf þriðjudaginn 
18.sept úr 2 kafla 

 
24. - 28. sept 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. -  5. okt. 
 

 
3.Rafmagn og segulmagn bls. 58 
Sjálfspróf 3.1-3.2.-3.3 -3.4-3.5 
Útskýra hugtök og vinna 
Lokahnykkinn bls. 88-89 
 
Horfum á myndbönd 
 
 
 
 
Tilraunir 
 
 

- Um muninn á spennu, straumi og viðnámi 
- Um venslin milli spennu, straums og viðnáms í 

straumrásum og hagnýtingu þeirra í daglegu lífi okkar 
- Um leiðara og einangrara og hvernig leiðarar gætu litið út 

í framtíðinni 
- Hvernig segulmagnið var uppgötvað og hvernig ný 

þekking hefur fært okkur nýjar tæknilausnir 
- Um muninn á venjulegum segli og ragsegli 
- Hvernig venslin milli rafmagns og segulmagns voru 

uppgötvuð og hvernig þau eru nú hagnýtt í 
hversdagslegum rafmagnstækjum 

- Hvernig nota má rafsegla til að láta rafmótor snúast og til 
að framleiða orku 

- Að skilja og ræða um ýmis atriði sem tengjast heilbrigði og 
geislun, til dæmis frá háspennulínum og farsímum 

- Hvernig þekking á venslum ragmagns og segulmagn 
hefur bylt þróun tækninnar og breytt lifnaðarháttum okkar 

- Um nýja tækni sem gæti breytt dreifingu rafmagns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próf mánudaginn  8. 
okt. úr  3. kafla 
 
 
 
 

 
8 .- 12. okt 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. – 19. okt. 

 
4. Orka og afl bls.91 
Sjálfspróf 4.1-4.2.-4.3  
Útskýra hugtök og vinna 
Lokahnykkinn bls.107 
 
Horfum á myndbönd 
 
 
Tilraunir 
 

- Um einfaldar vélar, svo sem vogarstöng, skáborð, trissu 
og fleyg 

- Um eðlisfræðilega merkingu orðsins vinna 
- Um gullna reglu aflfræinnar 
- Að orka er geymd vinna, geta til að framkvæma vinnu 
- Um muninn á aflfræðilegu og raffræðilegu afli og hvernig 

við reiknum það út í hversdagslegu samhengi 
- Um aukna orkunotkun í samfélögum nútímans og hvaða 

áhrif hún hefur á umhvernfið 
- Hvernig við getum dregið úr orkunotkun okkar, bæði til að 

spara fjármuni og stuðla að sjálfbærni 
- Að ræða um vistvæna raforku og möguleika okkar til að 

selja orku til annarra landa um sæstreng 

 
Próf fimmtudaginn   
18. okt. úr 4. kafla 

 


