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Ágrip 
Fyrst er gerð grein fyrir nokkrum uppeldis- og kennslufræðilegum kenningum sem leggja 
áherslu á mikilvægi þess að nemendur læri með því að gera hlutina sjálfir, þ.e. með því að 
koma við, reyna og framkvæma á eigin vegu. Þá er nokkuð fjallað um hugsmíðahyggjuna 
sem er samansafn námskenninga sem í sí auknum mæli hefur verið lögð áhersla á í 
menntunarhugmyndum sem eru ríkjandi í dag. Síðan er gerð grein fyrir þeim markmiðum 
sem Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, setur nemendum á miðstigi í eðlisvísindum 
og kannað hvort og í hvað miklum mæli Aðalnámskráin gerir ráð fyrir verklegri kennslu, 
þ.e. tilraunum, athugunum og sýnikennslu. Einnig er gerð úttekt á námsefni í eðlis-
vísindum á miðstigi, Auðvitað-bókunum, það metið og athugað hvort námsefnið taki mið 
af Aðalnámskránni. Þá er gerð könnun á eðlisvísindakennslu á miðstigi í Borgarhólsskóla 
á Húsavík. Athugað var hvort sérstök raungreinastofa væri í skólanum og hvað til væri af 
tækjum og búnaði til tilrauna og verklegrar kennslu. Farið var með gátlista í Borgar-
hólsskóla og hann fylltur út í ýtarlegu samtali við fagstjóra náttúruvísindakennslu í 
skólanum. Kennarar sem kenna eðlisvísindi á miðstigi í skólanum svöruðu sérstökum 
spurningalista, sem var skilinn eftir hjá þeim og sóttur síðar. Þetta var gert til að varpa 
ljósi á ýmsar hliðar kennslunnar, hvaða námsefni er notað, hvort kennarar nota verklega 
kennslu og þá hvernig og síðan hvaða menntun og reynslu þeir hafa.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru þær að Auðvitað-bækurnar eru aðal-
námsefnið á miðstigi og hafa þær ýtt til hliðar öðru efni. Raungreinastofa er í skólanum 
og höfðu allir bekkir aðgang að henni einu sinni í viku. Stofan hefur nú verið lögð undir 
almenna kennslu. Engu að síður segjast kennarar gera verklegar tilraunir í heimastofu 
samhliða bóklegri kennslu. Enginn fagkennari er í eðlisvísindum við skólann og kenna 
bekkjarkennarar eðlisvísindi. Þeir hafa þó ekki sérhæft sig í kennslu raungreina í námi 
sínu. Að lokum fylgja hugmyndir að nokkrum tilraunum og verkefnablöðum, sem og 
kennsluleiðbeiningar sem kennarar í Borgarhólsskóla, og aðrir kennarar eðlisvísinda á 
miðstigi, geta nýtt sér við verklega kennslu í eðlisvísindum og framkvæmd tilrauna. Þá 
fylgja einnig drög að umgengnisreglum fyrir raungreinastofur og leiðbeiningar um gerð 
skýrslna um tilraunir. 
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Abstract 
The paper starts with the introduction of few pedagogical and educational theories. These 
theories emphasize the importance of the method that students learn by doing things on 
their own, for example by touching, trying and doing. Then the focus shifts to 
constructivism, which is a collection of educational theories that has become an important 
issue in modern curricula today. Then the goals of the Curriculum for Primary Schools, 
Natural science, are detailed and the amount of practical teaching the Curriculum sees fit 
to take place. The available material for teaching at his level, such as “Auðvitað (Of 
course)-books”, evaluated and their reference to the Curriculum checked. Then teaching 
of physics in middle classes in Borgarhólsskóli (primary school) in Húsavík was 
observed. An inspection was made to see whether a special classroom for natural science 
in the school existed, and to see how many tools and equipment for experiments and 
practical teaching were available. A checklist was brought into Borgarhólsskóli and it 
was carefully filled out during a detailed interview with the head of the department for 
natural science in the school. Teachers who teach physics in the middle classes in the 
school answered a list of questions, which was left for them to fill out and then picked up 
later. This was done to study various fields of the teaching, what textbooks are in use, 
whether teachers use practical teaching and if they do, how they are performed, and 
finally their education and experience was taken into account.  

The main conclusions of the survey were that “Auðvitað-books” are the main 
textbooks in the middle classes and they replaced other material. A classroom for natural 
science is in the school, and all classes can use it once in week. The classroom has been 
redecorated for regular classes. However, the teachers say they perform practical 
experiments in their own classrooms along with other teaching. There is no teacher with 
special qualifications in physics in the school and class teachers teach physics. However, 
they did not specialize in teaching natural science during their pedagogical education. 
Finally, ideas for some experiments and assignments are introduced, and instructions how 
to perform them. The teachers in Borgarhólsskóli, and other physics teachers in middle 
classes should benefit from using them in practical lesson in physics. To end with, 
guidelines for use of classroom of natural science are introduced along with an 
introduction to the proper processing of the paperwork detailing the results of 
experiments, and other scientific work in classrooms. 
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1. Inngangur 
Raungreinakennsla í grunnskólum hefur mikið verið í umræðunni á Íslandi síðustu árin. 

Ástæðurnar fyrir því eru nokkrar. Má þar m.a. nefna tillögur að styttingu náms til 

stúdentsprófs1 og Pisa könnunin, sem er alþjóðleg könnun OECD í stærðfræði, náttúru-

fræði og lestri.2 Þessar skýrslur hafa ýtt undir umræðuna og dregið fram mikilvægi góðrar 

og markvissrar kennslu í grunnskólum. Síðustu tvö árin hefur umræðan í auknum mæli 

snúist um kennslu raunvísinda og hefur verið gerð úttekt á því hvernig staðið er að stærð- 

fræði- og náttúrufræðikennslu í grunn- og framhaldsskólum landsins.3

Viðfangsefni þessa verkefnis er raungreinakennsla, en efnið verður þó afmarkað 

við eðlisvísindakennslu á miðstigi, þ.e. eðlis- og efnafræðikennslu nemenda í 5.-7. bekk 

grunnskóla. Leitast verður við að varpa ljósi á mikilvægi verklegrar kennslu í eðlis- 

vísindum, af hverju hún er mikilvæg og hvort farið er fram á það í Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði, að nemendur geri athuganir og tilraunir. Markmiðum Aðal-

námskrá grunnskóla, náttúrufræði, á miðstigi verða gerð skil og skoðað verður hvernig 

námsefni eðlisvísindanna uppfyllir þær kröfur.    

Til að öðlast sem besta sýn á hvernig kennarar skipuleggja eðlisvísindakennslu á 

þessu aldursstigi var gerð könnun á slíkri kennslu í Borgarhólsskóla á Húsavík. Kannað 

var hvort sérstök raungreinastofa væri í skólanum og hvað til væri af tækjum til eðlis-

vísindakennslu og tilrauna. Kennarar í eðlisvísindum á miðstigi fylltu út spurningalista 

þar sem kannað var hvernig að kennslunni er staðið, hvað þeir leggja áherslu á og hvort 

þeir noti verklega kennslu eins og sýnikennslu og tilraunir. Auk þess var rætt við fag-

stjóra náttúruvísinda í skólanum.  

Rannsóknaspurning þessa verkefnis er:  

 

• Hvernig er staðið að eðlisvísindakennslu á miðstigi í Borgarhólsskóla á 

Húsavík? 

 

1 Breytt námsskipan til stúdentsprófs – aukin samfella í skólastarfi  
2 Námsmatsstofnun 
3 Menntun kennara í stærðfræði og náttúrufræðigreinum í grunn- og framhaldsskólum 2003-2004. 
Samantekt úr upplýsingaöflun Menntamálaráðuneytisins 
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Niðurstöður vettvangskönnunarinnar eru teknar saman og svör kennara við spurning- 

um á spurningalista greindar og niðurstöður skoðaðar með hliðsjón af námsefni, upp-

eldisfræðilegum kenningum og ákvæðum Aðalnámskrár um kennslu á þessu stigi.  

Í viðaukum með þessari ritgerð eru lýsingar á nokkrum verklegum tilraunum sem 

kennarar við Borgarhólsskóla og aðra grunnskóla geta nýtt sér við verklega eðlis-

vísindakennslu. Hugmyndir að tilraununum er fengnar víða að m.a. úr námsefni grunn-

skólans. Tilraunirnar voru allar framkvæmdar og prófaðar með þátttöku grunnskólabarna 

í námi mínu á raunvísindasviði grunnskólabrautar kennaradeildar Háskólans á Akureyri. 

Með tilraununum fylgja einnig stuttar kennsluleiðbeiningar. Þessar lýsingar eru ekki 

tæmandi heldur sýnishorn og hugsaðar sem fyrirmynd að tilraunum og hjálpartæki fyrir 

kennara sem kenna eðlisvísindi á miðstigi. 
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2. Uppeldisfræðileg sýn á eðlisvísindakennslu 
Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á ýmsar hugmyndir fræðimanna um upp-

eldi og nám barna. Þessi umfjöllun er ekki tæmandi heldur er frekar reynt að fjalla um þá 

sem könnuðu eða lögðu áherslu á verklegt nám barna samhliða því bóklega. Með þessu er 

hugmyndin að kanna hvort og þá í hve miklum mæli æskilegt er að hafa virka og reglu-

lega verklega kennslu.  

Verkefni þetta miðast við eðlisvísindakennslu á miðstigi og því verður eingöngu 

fjallað um það aldursstig, þar sem það á við, í þeim uppeldis- og kennsluhugmyndum sem 

tíundaðar verða hér á eftir.  

2.1. Hugmyndir fræðimanna um uppeldi og nám 
Snemma fóru menn að velta fyrir sér hugarheimi barna, hvernig þau þroskast í snertingu 

við umhverfið og hvernig hugur þeirra starfar. Í framhaldi af þessu þróuðust síðan hug-

myndir um hvernig uppeldi og námi barna skuli best háttað og hafa skiptar skoðanir verið 

um það í áraraðir sem síðan hafa þróast í þær uppeldis- og kennsluhugmyndir sem við 

þekkjum í dag. Í Íslensku orðabókinni má finna skilgreiningar á hugtökunum upp-

eldisfræði og kennslufræði en þar segir að uppeldisfræði sé fræðigrein um uppeldi og 

uppeldismál,4 en kennslufræði sé fræðigrein um aðferðir við kennslu.5

Jean-Jacques Rousseau og John Locke eru án efa frægastir þeirra sem skrifuðu um 

uppeldismál á 18. öld. Locke taldi að börn fæddust sem óskrifað blað og að sálarlíf þeirra 

mótaðist af umhverfinu og því uppeldi sem börnin hlytu.6 Í dag vitum við hinsvegar að 

erfðir skipta einnig máli, þ.e. að barnið fæðist með ákveðna eiginleika sem síðan þroskast 

og mótast af umhverfinu.  

Hugmyndir Rousseaus birtust í ritinu um Émile og eru enn mikið lesnar og vitnað 

til þeirra, enda má rekja margar þeirra hugmynda sem hæst rísa í dag til hugmynda hans. 

Rousseau vildi að barnið lærði af reynslunni og fengi tækifæri og frelsi til að nota skyn-

færi sín til að prófa sig áfram. Hann lagði áherslu á að börn væru ekki eins og fullorðið 

fólk, þau hugsi á annan hátt og eigi að fá að reka sig á og reyna hlutina á eigin vegu. 
 
4 Íslensk orðabók M-Ö 2002:1652 
5 Íslensk orðabók A-L 2002:764 
6 Aldís Guðmundsdóttir 1992:11 
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Rousseau taldi hentugast að börn lærðu vísindi á aldrinum 12-15 ára með tilraunum sem 

byggðar væru á áhuga og þekkingu nemenda.7 Hann aðskildi þó uppeldi og nám stúlkna 

og drengja, sem er vissulega galli við hans hugmyndir þó að slíkt hafi tíðkast á árum 

áður. Einnig er það galli að hann prófaði aldrei hugmyndir sínar á börnum, heldur skrifaði 

eingöngu um þær. En þó að uppeldishugmyndir Rousseaus séu ekki gallalausar er margt 

áhugavert í þeim sem við getum nýtt okkur enn þann dag í dag.  

Jean Piaget er sá maður sem segja má að sé nokkurs konar frumkvöðull þroska-

sálfræðinnar eins og hún hefur þróast frá því að kenningar hans komu fyrst fram.8 Engin 

kenning um vitsmunaþroska hefur haft jafn mikil áhrif í sálfræði og í skyldum greinum 

og kenning Piagets9 sem kom fram upp úr 1920. Kenningin hafði þó fyrst og fremst áhrif 

á þá sem unnu að skólamálum, en tilraunir til að hagnýta hana í skólastarfi voru ekki 

gerðar fyrr en um 1950.10 Piaget lagði áherslu á að börn lærðu m.a. af því að handfjatla 

hluti en ekki bara af bók. Hann benti á mikilvægi uppgötvunarnáms þar sem börn væru 

forvitin að eðlisfari og myndu læra mest af eigin rannsóknum á umhverfinu. Með því 

byggja börn á fyrri skilningi og reynslu, en hugmynd Piaget var einmitt sú að aðeins 

þannig gætu börn lært.11 Piaget setti fram þá kenningu að þroskaferill mannsins færi í 

gegnum ákveðin stig. Þessi stig, sem eru fjögur talsins, fara börn í gegnum í sömu röð en 

misjafnt er hversu lengi þau stoppa á hverju stigi og í gegnum hve mörg stig þau komast. 

Kenning Piaget byggðist á því að með tilfærslu á milli stiga þróast hugsunin og hæfi-

leikinn til að skynja og skilja vitsmunalega þætti.12 Það er einmitt á þessari forsendu sem 

Piaget taldi að ekki væri hægt að kenna hverjum sem er hvað sem er því að þroskinn væri 

undirstaða náms og eðlislægur munur væri á vitsmunum barna eftir því á hvaða stigi þau 

væru stödd. Hann lagði áherslu á að börnin væru virk í náminu því slíkt væri vænlegra til 

þroska en óvirk mötun. Þá vildi Piaget að hvert barn fengi kennslu sem hæfði áhuga þess 

og þroskastigi.13 

Dewey er sá maður sem hafði hvað mest áhrif á uppeldis- og menntunar-

hugmyndir síðustu aldar. Hugmynd hans um skóla var í raun samfélagið í smækkaðri 
 
7 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:25-26 
8 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:62 
9 Aldís Guðmundsdóttir 1992:86 
10 Aldís Guðmundsdóttir 1992:32 
11 Schaffer 1999: 246 
12 Schaffer 1999:23 
13 Aldís Guðmundsdóttir 1992:32-33 



Lilja Friðriksdóttir  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

6

mynd. Markmiðið var að mennta barnið með skipulagðri og skipulegri vinnu og með 

samfelldri umhugsun og umfjöllun um það sem verið var að gera, í stað þess að lesa 

námsbækur og þylja þær í kennslustundum. Dewey lagði áherslu á nám í verki, þ.e.a.s. að 

læra með því að framkvæma.14 Hann taldi að lærdómur byggðist ekki eingöngu á því að 

taka við áreiti og fræðslu um hlutina því sú reynsla sem nemendur öðlast við að fram-

kvæma hlutina sjálfir leiði til dýpri skilnings á efninu. Ríkur þáttur í hugmyndum Deweys 

var að verkleg viðfangsefni skipuðu mikilvægan sess í skólanum.15 Nokkur lykilhugtök í 

kennslufræði Deweys eru áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnu-

brögðum og þroski. Um mikilvægi áhuga og virkrar þátttöku segir Dewey:  

 
Enginn þjálfun skynfæranna í skólanum, innleidd í þjálfunarskyni, kemst nálægt 

því að geta keppt við þá snerpu og fyllingu skynjunar sem fæst með daglegum 

kynnum af algengum störfum og áhuga á þeim. Orðaminni er hægt að þjálfa með 

því að læra utan að ákveðin verkefni, hægt er að öðlast vissa ögun í rökhugsun 

með námi í náttúrufræði og stærðfræði. En, þegar öll kurl koma til grafar, er þetta 

nokkuð fjarlægt og óraunverulegt samanborið við þá þjálfun í athygli og 

dómgreind sem fæst með því að þurfa að vinna verk þar sem raunverulegur 

tilgangur býr að baki og raunverulegur árangur er fram undan.16 

Kenningar Piaget og Dewey flokkast undir námskenningar hugsmíðahyggjunnar, en aðrir 

sem fylgdu þeirri stefnu voru m.a. Lev Vygotsky og Jerome Bruner.17 

Vygotsky aðhylltist að mestu hugmyndir Piaget og taldi að nemendur lærðu með 

því að gera hlutina. Hann lagði þó meiri áherslu en Piaget á félagsleg samskipti og að 

hægt væri að flýta þroska með kennslu. Hlutverk kennslunnar samkvæmt Vygotsky er að 

örva og stýra vitsmunalegum þroska. Hann taldi að börn högnuðust mikið vegna þekk-

ingar og hugmynda sem þau fengju frá þeim sem væru þroskaðri, hvort sem það væru 

jafningjar, eldri börn eða fullorðnir. Eitt af því sem Vygotsky er þekktastur fyrir er hug-

mynd hans um svæði mögulegs þroska, en það vísar til mismunarins milli þess hvað 

barnið getur gert á sinn hátt og hvað það getur lokið við að gera með aðstoð. Hann taldi 

að bestum árangri væri náð ef verkefni væru rétt fyrir ofan vitsmunalegan þroska nem-
 
14 Dewey 2000:16-18 
15 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:39-40 
16 Dewey 2000:17 
17 Snowman og Biehler 2000:292 
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enda. Kennarinn væri þá nokkurskonar leiðsögumaður fyrir nemendurna, bútaði náms-

efnið niður í viðráðanlega parta, kæmi með sýnidæmi og leyfði nemendum að æfa sig. 

Þannig ættu nemendur að geta tileinkað sér þekkingu og kunnáttu sem þeir hefðu annars 

aldrei lært á eigin forsendum. Með þessu móti víkka svið mögulegs þroska stöðugt hjá 

barninu og það verður sífellt færara um að takast á við erfiðari verkefni. Lykillinn að 

þessari víxlverkandi aðferð var að mati Vygotsky að finna í tungumálinu sem þeir full-

orðnu notuðu til að útskýra og leiðbeina börnunum í gegnum verkefnið, þ.e. með félags-

legum samskiptum.18 

Jerome Bruner var sammála Piaget og Vygotsky að miklu leyti. Hann taldi að 

nám barna í skólum einkenndist of mikið af munnlegum og tölulegum staðhæfingum sem 

væru settar fram skref fyrir skref. Hann taldi að nemendur gætu notað sér þessa þekkingu 

í skólastofunni en ekki fyrir utan hana og vildi meina að með sí endurteknum æfingum 

færu nemendur að líta á nám sem eitthvað sem ætti að framkvæma einungis til að hljóta 

verðlaun. Bruner vildi að kennarar kæmu til móts við nemendur sína, væru með krefjandi 

verkefni og aðstoðuðu nemendur við að finna lausn á þeim, annað hvort einstaklingslega 

eða með hópumræðum. Samkvæmt Bruner er sannur lærdómur að nemendur finni út 

hvernig þeir geti notað það sem þeir þegar vita til að kafa dýpra en þekking þeirra nær. 

Hann taldi þar að auki að ef nemendum er gefinn kostur á að finna lausn á raunverulegum 

viðfangsefnum þrói þau ekki bara með sér hæfileikann á að finna lausnir á vandamálum 

heldur öðlist sjálfstraust í námi sínu. Á þennan hátt læra nemendur hvernig á að læra á 

meðan þau læra.19 

Af uppeldishugmyndum þessara fræðimanna má sjá að þeir leggja allir mikla 

áherslu á að nemendur fái tækifæri til að uppgötva og reyna sjálfir við viðfangsefnin í 

umhverfi sínu, framkvæma tilraunir og gera athuganir. Því er óhætt að fullyrða að menn 

hafi fljótlega gert sér grein fyrir því að bóklegt nám væri ekki eina leiðin, heldur væri 

hægt að auðga og dýpka nám og skilning barna með verklegu námi. 

 
18 Bee og Boyd 2004:16-17 
19 Snowman og Bilher 2000:292-293 
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2.2. Hugsmíðahyggja 
Hugsmíðahyggjan er samsafn námskenninga sem hefur síðustu 75-80 árin hlotið vaxandi 

athygli í menntunarfræðum og hafa þeir fræðimenn sem fjallað hefur verið um hér að 

ofan átt mikinn þátt í þessari auknu athygli á hugsmíðahyggjunni.20 

Hugsmíðahyggjan snýst í megindráttum um að nemendur læri með því að nota 

fyrri hugmyndir sínar til að byggja upp reynslu, þekkingu, færni og viðhorf, og að nem-

endur nýti reynslu sína til að mynda heilstæðan skilning. Hún gerir ráð fyrir að nemendur 

séu virkir og láti ekki kennarann sjá um að mata sig á þekkingu. Hugsmíðahyggja er 

ýmist persónuleg eða félagsleg en kennsla náttúruvísinda í skólum, sérstaklega stærð-

fræði og eðlisfræði, fellur undir félagslega hugsmíðahyggju21 þar sem þessar greinar 

„gegna því mikilvæga hlutverki í samfélagi okkar að lýsa veruleikanum og skýra atburði 

og fyrirbæri í alheiminum á raunvísindalegan hátt.”22 

Félagsleg hugsmíðahyggja gerir ráð fyrir að samskipti og gagnkvæm samvinna 

við mótun og uppbyggingu þekkingar séu bestu aðstæðurnar til náms og þroska. Hlutverk 

kennarans er að finna viðfangsefni og aðferðir, hjálpa nemandanum að meðtaka nýja 

þekkingu og skipuleggja nýja reynslu og leiðir við rannsókn viðfangsefna. Námið þarf að 

eiga sér stað í umhverfi sem hefur menningarlegt og merkingarbært samhengi svo að 

nemandinn geti tengt forhugmyndir sínar við nýjar hugmyndir og stundum framandi hug-

myndir. Í félagslegri hugsmíðahyggju er ekki talið heppilegt að einangra þekkingu sem 

nemandinn hefur öðlast fyrir utan skólann frá þeirri þekkingu sem námskráin leggur 

áherslu á. Ef nám og kennsla eru aðstæðubundin og tengd við raunverulega viðburði og 

starfsemi í því samfélagi sem nemandinn lifir í er kjöraðstæðum til náms náð. Þá er 

einnig æskilegt að viðfangsefni séu margbrotin og heildstæð og nái að einhverju leyti út 

fyrir prentaðar námsbækur.23     

Ef kennsluaðferðir, eins og Ingvar Sigurgeirsson flokkar þær í bókum sínum, eru 

skoðaðar má sjá að margar falla vel að hugsmíðahyggju. Sem dæmi má nefna umræðu- 

og spurnaraðferð, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, verklegar 

æfingar, hópvinnubrögð og sjálfstæð skapandi viðfangsefni. Allar þessar aðferðir taka að 
 
20 Snowman og Bilher 2000:292 
21 Schaffer 1999:3 
22 Meyvan Þórólfsson 2003 
23 Meyvant Þórólfsson 2003 
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einhverju leyti á þeim áherslum sem hugsmíðahyggjan gerir ráð fyrir í kennslu og því er 

mikilvægt að blanda þeim öllum saman. Ef það er gert ættu nemendur að kynnast marg-

breytilegum aðferðum við lausn á verkefnum og öðlast sjálfstæði í vinnubrögðum og 

temja sér gagnrýna hugsun.    

2.3. Kennsluaðferðir 
Oft er því haldið fram að góð kennsla standi og falli með góðum undirbúningi, en slíkt er 

ekki einhlítt því að mörgu er að hyggja. Kennsluaðferðir er eitt af því sem kennari þarf að 

hafa þekkingu á,24 en kennsluaðferð er skilgreind sem „það skipulag sem kennarinn hefur 

á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt.”25 Það er á valdi kennarans að velja heppilegustu 

kennsluaðferðina hverju sinni og má segja að það sé ein afdrifaríkasta ákvörðunin sem 

kennari tekur við undirbúning kennslunnar. Úr mörgum aðferðum er að velja. Þær eru 

byggðar á ólíkri hugmyndafræði og flestar þeirra má útfæra á ótal vegu.26 

Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og forsendur og markmið þeirra mis-

munandi. Allar kennsluaðferðir hafa kosti og galla og því er ekki hægt að tala um ein-

hverja eina sem þá bestu því engin ein er betri en önnur. Allt fer þetta eftir viðfangsefninu 

hverju sinni, hvað verið er að kenna og hver markmiðin eru.27 

2.4. Kennsluaðferðir í eðlisvísindakennslu 
Í eðlisvísindakennslu er þörf á fjölbreyttni í kennsluaðferðum rétt eins og í öllum öðrum 

námsgreinum. Mikilvægt er að lögð sé áhersla á verklega kennslu samhliða þeirri bók-

legu, enda hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess með tilvitnun í hugmyndir fræðimanna 

um nám barna hér á undan. 

Eðlisvísindakennari ætti eins og aðrir kennarar að þekkja til allra flokka kennslu-

aðferða, en til að geta notað verklega kennslu þarf kennarinn að þekkja sérstaklega vel til 

kennsluaðferðanna sem falla undir verklegar æfingar og leitaraðferðir. Ástæðan er sú að 

 
24 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:9 
25 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:9 
26 Ingavr Sigurgeirsson 1999a:67 
27 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:10 



Lilja Friðriksdóttir  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

10

þessar kennsluaðferðir henta sérstaklega vel við kennslu í eðlisvísindum og mælt er með 

þeim í því samhengi.28 

2.4.1. Verklegar æfingar 

Þessi tegund kennsluaðferða er mikilvægur þáttur í kennslu fjölmargra námsgreina á 

öllum skólastigum og getur kennslan tekið á sig ýmsar myndir. Markmið þessarar 

kennsluaðferðar eru m.a. að þjálfa nemendur í framkvæmd tilrauna og efla skilning þeirra 

á vísindalegum vinnubrögðum. Verkleg kennsla getur hvort heldur sem er farið fram í 

venjulegum kennslustofum og sérútbúnum kennslustofum. Þá getur hún verið skipulögð 

sem einstaklingskennsla eða sem samvinna.29 

Verkleg kennsla (laboratory work, practical work) er samheiti yfir ýmsar 

kennsluaðferðir sem byggjast öðru fremur á verklegum viðfangsefnum og þjálfun. 

Yfirleitt hefst verkleg kennsla á því að verkefni er „lagt inn”, eins og það er oft 

kallað, með kynningu af hálfu kennarans eða með sýnikennslu. Síðan fá nemendur 

viðfangsefni sem þeir bera undir kennara eftir því sem verkinu miðar.30

Hafa ber í huga að verkleg kennsla er fjölbreytt og alltaf fræðileg að einhverjum hluta. 

Markmið hennar er, rétt eins og markmið bóknáms, að efla skilning, innsæi, hug-

myndaflug og leikni í að takast á við krefjandi úrlausnarefni. Mikilvægt er að nemendur 

og skólamenn átti sig á að margir þættir í eðlisvísindum verða ekki lærðir af bókinni einni 

saman. Nemandinn þarf að þjálfast í ákveðnum handbrögðum við að umgangast flókin 

tæki, læra að setja þau upp og ganga frá eftir sig. Vinnubrögð þurfa að vera öguð og vel 

skipulögð. Mikilvægur þáttur í verklegri kennslu er að nemandinn læri að umgangast með 

varúð viðkvæm dýr mælitæki og efni sem geta verið skaðleg. 

 Við undirbúning verklegra æfinga þarf að hafa margt í huga. Fyrst ber að nefna að 

verklegar æfingar þurfa ætíð að tengjast öðrum þáttum námsins. Nemendum þurfa að 

vera ljós markmið námsins og átta sig á hvernig verklegu æfingarnar tengjast annars 

vegar fræðilegri undirstöðu og hins vegar hagnýtum viðfangsefnum. Með umræðum ættu 

nemendur að öðlast skilning á þessum þáttum og er það kennarans að stjórna þeim. 

 
28 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:86 og 125 
29 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:86-87 
30 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:71 
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Kennarar eru nemendum ávallt fyrirmyndir og ekki síst í verklegri kennslu. Kennarar 

þurfa því að vera meðvitaðir um vinnubrögð sín og aðferðir, en einnig um málfar, hug-

takanotkun og skilning, því nemendur draga ályktanir um viðfangsefnin út frá þessum 

atriðum, bæði ómeðvitað og meðvitað. Skipulag umhverfis, s.s. uppröðun borða, lýsing, 

uppsetning áhalda og leiðbeiningar eru atriði sem ráða miklu um það hvernig til tekst í 

verklegri kennslu og þá er mikilvægt að kennarinn skapi góðan vinnuanda. Slíkt er 

ómetanlegt í verklegri kennslu. Að síðustu má taka fram að viðfangsefni þurfa að vera 

áhugaverð og markvisst valin og endurgjöf þarf að vera markviss og stöðug af hálfu 

kennarans. Í verklegri kennslu er mikilvægt að kennarar láti í ljós mat sitt á úrlausnum 

nemenda. Það krefst jafnvægis milli hrós, hvatningar og uppörvunar, sem og upp-

byggilegrar gagnrýni en óhætt er að fullyrða að í þessum umræðum kennara og nemanda 

liggur kjarninn í hinni verklegu kennslu.31 

2.4.2. Leitaraðferðir í eðlisvísindakennslu 

Leitaraðferðir, sem eru taldar vera sprottnar frá hugmyndum John Dewey um ígrundaða 

hugsun, byggjast á því að líkt er eftir vinnubrögðum vísindamanna. Markmið þessara að-

ferða er að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræði-

legum vinnubrögðum. 32 

Þegar leitaraðferð er beitt er yfirleitt byrjað á að skilgreina viðfangsefnið 

(rannsóknarefnið), sem oft er spurning, athugunarefni eða vandamál. Síðan setja 

nemendur fram tilgátur um niðurstöður eða lausnir og í framhaldi af því er ráðist í 

upplýsingaöflun sem getur byggst á athugunum, könnunum, tilraunum eða 

heimildaleit. Unnið er úr gögnunum og ályktanir dregnar. Af umræðum sem fylgja 

vakna væntanlega nýjar spurningar sem leita þarf svara við.33 

Leitaraðferðir eru flokkaðar í nokkra flokka, allt eftir því hvernig staðið er að upp-

lýsingaöflun. Þessir flokkar eru: alvöru rannsóknir, en með þeim er átt við viðfangsefni 

þar sem nemendur fást við raunverulegar rannsóknir, gera kannanir, taka formleg rann-

sóknarviðtöl, afla sér frumheimilda, framkvæma vettvangsathuganir og tilraunir þar sem 

 
31 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:87-89 
32 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:124 
33 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:74 
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leitað er svara við spurningum sem eiga sér ekki nein ákveðin svör, spurningalista-

kannanir, vettvangsathuganir, viðtöl við heimildarmenn, skipuleg greining tiltækra gagna, 

tilraunir og efnis- og heimildakannanir. Sú tegund leitaraðferða sem langmest er notuð í 

eðlisvísindakennslu í grunnskólum er tilraunir, en þær geta verið mjög ólíkar eftir því 

hvernig þær eru settar upp og skipulagðar. Tilraunir geta verið framkvæmdar undir ná-

kvæmri leiðsögn kennara, en einnig er hægt að útfæra þær á þann hátt að nemendur þreifi 

sig áfram og leiti sjálfir að lausninni.34 

Með leitaraðferðum fá nemendur tækifæri til að vinna sjálfstætt með viðfangsefni 

sem vekja áhuga þeirra. Þeir sem aðhyllast þessar aðferðir benda á að þær komi til móts 

við ólíkar þarfir einstaklinga og undirbúi nemendur fyrir ýmis konar upplýsingaöflun sem 

sé vaxandi þáttur í lífi nútímamanna.35 

34 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:127-131 
35 Ingvar Sigurgeirsson 1999a:75 
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3. Aðalnámskrá grunnskóla 
Hér verður fjallað um Aðalnámskrá grunnskóla, bæði almennan hluta hennar og síðan 

þátt eðlisvísinda innan náttúrufræðihlutans. Hlutverki og markmiðum Aðalnámskrár er 

lýst stuttlega og farið yfir markmið Aðalnámskránnar í eðlisvísindum á miðstigi, hvers 

ætlast er til af nemendum á þessum aldri og hvort farið sé fram á að nemendur geri eitt-

hvað verklegt. 

3.1. Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 
Aðalnámskrá grunnskóla er sett fram af menntamálaráðherra og gegnir margvíslegu hlut-

verki. Fyrst og fremst er hún þó stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, en einnig er 

hún fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að farið sé eftir ákveðinni skólastefnu. Síðast en ekki 

síst er hún samansafn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu og ætlað að samræma 

nám og kennslu.36 

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum og mennta þau á árangursríkan hátt. 

Við vitum öll að börn eru misjöfn, ekki aðeins hvað varðar líkamlegt atgervi heldur líka 

hvað varðar þroska og getu. Því er mikilvægt að í skólastarfi ríki fjölbreyttni í vinnu-

brögðum og kennsluaðferðum. Það er á ábyrgð kennara að velja kennsluaðferðir og verða 

þær að vera heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum Aðalnámskrár 

og skólanámskrár. Við val á þessum aðferðum verður að taka tillit til þeirra markmiða 

sem stefnt er að hverju sinni, en einnig aldurs, þroska og getu nemenda sem eiga í hlut.37 

3.2. Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði 
Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, sem stuðst er við í grunnskólum landsins í dag er 

frá árinu 1999. Þegar sú námskrá kom út höfðu töluverðar breytingar verið gerðar á 

náttúrufræðinámi grunnskólanema frá fyrri námskrá. Efni náttúruvísinda var aukið á 

grunnskólastigi, í samræmi við það var kennslutímum fjölgað og samræmdu prófi í 

náttúrufræði komið á.38 

36 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:20 
37 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:31 
38 Þorvaldur Örn Árnason 2002 
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Þegar kennsla eðlisvísinda á miðstigi er skipulögð er mikilvægt að hafa í huga að 

nemendur á þessu aldursstigi ganga í gegnum miklar breytingar, bæði líkamlega og 

félagslega, og því er nauðsynlegt að vinna eftir áhuga og þörfum ólíkra einstaklinga af 

báðum kynjum. Á þessu aldursstigi er jafnframt krafist í auknum mæli að nemendur séu 

sjálfstæðir í vinnubrögðum, að þeir skipuleggi og framkvæmi athuganir og verkefni af 

ýmsu tagi sjálfir og í samvinnu og þjálfist í að kynna hugmyndir, aðferðir sínar og lausnir 

í töluðu máli og skriflega. Námsgeta nemenda eykst einnig hratt á þessum aldri og gerir 

það kennaranum kleift að skipuleggja kennsluna á fjölbreyttan, en jafnframt krefjandi 

hátt.39 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, er bent á að kennsluhættir eigi að vera 

fjölbreytilegir og miðast við það hvar hver og einn nemandi er á vegi staddur. Hver 

nemandi á að geta nýtt hæfileika sína og krafta sem best. Nemendum skulu vera kynntar 

fjölbreyttar leiðir til öflunar upplýsinga og framsetningar á þeim, þeir hvattir til gagn-

rýninnar rökhugsunar og fjölbreyttrar miðlunar.40 

Námssvið grunnskóla sem heyra undir náttúruvísindi eru eðlisvísindi (eðlis- og 

efnafræði), jarðvísindi og lífvísindi. Hér verður eingöngu fjallað um eðlisvísindin og í 

Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði, má finna skilgreind markmið námssviðsins. 

Markmiðin eru sett fram á þrennan hátt, sem lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepa-

markmið.41 Hér verður þó eingöngu fjallað um þrepamarkmið 5, 6 og 7 og áfanga-

markmið sem þessir nemendur skulu hafa náð við lok 7. bekkjar.  

 Í Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði, segir að áfangamarkmið sé megin-

viðmið í skólastarfi. Þessum markmiðum er skipt niður á þrjú stig og eru stigin 1.-4. 

bekkur, 5.-7. bekkur og 8.-10. bekkur.42 Hlutverk áfangamarkmiða er að gefa heildar-

mynd af því sem ætlast er til að nemendur hafi almennt tileinkað sér við lok hvers stigs 

og eru sett fram þannig að tiltölulega auðvelt á að vera að mæla eða meta hvort eða að 

hvaða marki þeim hefur verið náð.43 Þá eru áfangamarkmiðin flokkuð undir yfirheitin 

 
39 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:36 
40 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:11 
41 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:5 
42 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:5 
43 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:24 
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hlutverk og eðli náttúruvísinda, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og vinnubrögð og 

færni.44 

Þrepamarkmið eru sett fram til leiðsagnar við að ná settum áfangamarkmiðum. Þau 

eiga að lýsa skipulagi, samfellu og stíganda í kennslu hverrar námsgreinar og sýna 

hvernig unnt er að útfæra áfangamarkmiðin nánar og raða þeim á einstök þrep eða lotur 

sem geta t.a.m. verið námsár grunnskólans. Aðalnámskráin setur þrepamarkmiðin fram til 

leiðsagnar fyrir kennara, foreldra og nemendur, en skóli getur ákveðið að raða þrepa-

markmiðunum með öðrum hætti og þarf þá að birta það skipulag í skólanámskrá við-

komandi skóla.45 

3.2.1. Áfangamarkmið í eðlisvísindum við lok 7. bekkjar 

Við lok 7. bekkjar er ýmislegt sem nemendur eiga að hafa á valdi sínu. Viðfangsefnin 

eru: Efni og sérkenni efna, kraftur og hreyfing, ljós, hljóð og bylgjuhreyfing, rafmagn og 

seglar og orka og orkunýting. Undir hverju viðfangsefni er síðan tilgreint hvaða færni 

nemandinn á að búa yfir. Hér á eftir verður fjallað um hvert viðfangsefni fyrir sig og þá 

færni sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér. 

Efni og sérkenni efna 

Nemandinn á að skilja að sérhvert efni breytir um ham við ákveðið hitastig, frá föstu í 

fljótandi og frá fljótandi í lofttegund. Þá á hann að þekkja að andrúmsloftið er samsett úr 

nokkrum efnum, þekkja frumeindakenninguna, geta sýnt fram á að við blöndun á tveimur 

efnum geti orðið til nýtt efni og gera sér grein fyrir að greina má efni eftir sérkennum 

þeirra.46 

Kraftur og hreyfing 

Nemandinn á að þekkja að til eru ólíkar gerðir krafta og átta sig á að því skemmri tíma 

sem það tekur hlut að færast frá einum stað til annars, því hraðar hreyfist hann. Einnig á 

nemandinn að þekkja að hraði er mælikvarði á hve fljótt hlutur flyst úr stað og gera sér 

grein fyrir að vélar eru tæki sem hjálpa okkur við vinnu.47 

44 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:5 
45 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:24 
46 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:40 
47 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:40 
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Ljós, hljóð og bylgjuhreyfing 

Nemandinn á að gera sér grein fyrir að ljós berst eftir beinum línum og til að hlutir sjáist 

verður ljós að berast frá þeim til augna okkar. Enn fremur á nemandinn að gera sér grein 

fyrir að hljóð myndast við öra hreyfingu, geta lýst sýnilegum einkennum bylgju-

hreyfinga og þekkja hugtökin tíðni og styrkur hljóðs út frá eigin athugunum.48 

Rafmagn og seglar 

Nemandinn á að gera sér grein fyrir að í stöðurafmagni er um tvenns konar hleðslu að 

ræða, að lokaða straumrás þarf til að rafmagn leiði og geta nefnt dæmi um segulmögnuð 

efni í daglegu lífi.49 

Orka og orkunýting 

Nemandinn á að geta sagt til um áhrif aukins hita á mismunandi efni, þekkja íslenska 

orkugjafa og gera sér grein fyrir að efni þenst út við hita.50 

3.2.2. Þrepamarkmið í eðlisvísindum á miðstigi  

Þrepamarkmið 5. bekkjar fjalla um að nemandinn eigi að framkvæma tilraunir og skoða 

dæmi í nánasta umhverfi sem sýna að til að hlutir sjáist þarf ljós að berast frá þeim til 

okkar. Hann á að kynnast ljósspeglun og ljósbroti með því að vinna með speglun og mis-

munandi gegnsæ efni, gera athuganir þar sem notaðar eru linsur og stækkunargler, 

fylgjast með tilraunum sem sýna að hlutir eru með tvenns konar hleðslu eftir því hvernig 

þeir eru meðhöndlaðir og geta rætt hvað er líkt með stöðurafmagni og seglum. Þá á nem-

andinn að geta fjallað um áhrif rafnotkunar á samfélagið, vinna með rafhlöður, ljósaperur, 

tengivír og rofa til að komast að niðurstöðu um hvað þarf til að mynda rafstraum og fram-

kvæma tilraunir þar sem segull er búinn til með rafstraumi. Einnig á hann að geta búið til 

og notað eigin áttavita og hafa skoðað hvaða hlutverki segulmögnuð efni þjóna við mis-

munandi aðstæður.51 

Í þrepamarkmiðum 6. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandinn geri athuganir með 

flotkraft og núningskraft, mæli kraft með gormvog og vinni með loft og hluti í lofti. Þá á 

hann að mæla vegalengd og ferðatíma hluta sem eru á hreyfingu, vinna einfalda út-

 
48 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:41 
49 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:41 
50 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:41 
51 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:47 
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reikninga á hraða út frá eigin gögnum og gera athuganir á ýmsum einföldum vélum og 

tækjum. Einnig á hann að geta unnið með hluti eins og vindu, tannhjól, skáflöt og hluti 

sem sveiflast reglulega, geta lýst bylgjuhreyfingu á vatni með því að nota hugtökin öldu-

toppur, öldudalur og bylgjulengd og gera athuganir sem greina á milli lágra og hárra tóna 

og bylgjur frá þeim skoðaðar á tölvuskjá. Þá á nemandinn að vera fær um að mynda og 

hlusta á margvísleg hljóð og gera athuganir sem sýna styrk hljóðs.52 

Þrepamarkmið 7. bekkjar gera ráð fyrir að nemandinn geri tilraunir sem sýna að 

hamur efnis fer eftir bræðslu- og suðumarki þess, þekki að andrúmsloftið er samsett úr 

nokkrum efnum, geri sér grein fyrir að allt efni er gert úr frumeindum sem geta tengst 

saman og myndað sameindir og þekki kenninguna um hreyfingu sameindanna. Þá á nem-

andinn að gera fjölbreyttar athuganir m.a. þar sem áhrif hita á efni eru könnuð, að massi 

efna varðveitist við efnabreytingar og áhrif hitabreytinga á vatn, loft, jarðveg og lífverur. 

Einnig á nemandinn að skilja tengslin á milli hitaþenslu efna og hreyfingar frumeinda og 

sameinda, gera tilraunir sem sýna að leysni efna fer m.a. eftir hitastigi og þekkja hvað er 

átt við með hugtökunum felling og mettun. Enn fremur á nemandinn að geta fjallað um 

hvernig menn hafa nýtt sér þekkingu sína á áhrif hita á efni í daglegu lífi, gera tilraun þar 

sem borin er saman áhrif einangrunar efnis á hraða kælingar með því að mæla hitastig og 

tíma, gera könnun á því hvers konar orka er notuð á heimilum og hvaðan hún kemur og 

fjalla um notkun hitaveituvatns á Íslandi.53 

3.3. Mat 
Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, er í megin dráttum skipulegt og gott rit. Áfanga- 

og þrepamarkmið eru skýr og vel upp sett hvað varðar þá kunnáttu sem nemendur eiga að 

búa yfir á hverju stigi. En Aðalnámskráin er ekki fullkomin frekar en annað í þessum 

heimi. Það sem helst er ábótavant er að vinnubrögð og færni eru einungis skilgreind í 

áfangamarkmiðum, en ekki í þrepamarkmiðum. Þegar engin sérstök markmið eru um 

færni og vinnubrögð nemenda á hverju þrepi er ákveðin hætta á að ýmsir mikilvægir 

færnisþættir verði útundan þegar kennslan er skipulögð og hreinlega gleymist. Ég velti 

þeirri spurningu því fyrir mér hvort ekki eigi að leggja meiri áherslu á færni nemenda og 

 
52 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:50 
53 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:53 
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skilgreina hana á hverju þrepi. Það myndi eflaust veita kennurum visst aðhald, hvetja þá 

til fjölbreyttni í kennsluaðferðum og um leið auðvelda þeim skipulagningu kennslunnar. 

Það er alveg ljóst að Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, gerir miklar kröfur til 

nemenda á miðstigi. Námsefni eðlisvísindanna sem tekið er fyrir er mikið og oft á tíðum 

nokkuð þungt. Ákveðinn stígandi er í náminu og þyngist það markvisst um leið og 

nemendur færast á milli námsstiga. Ekki er þó ástæða til að fella út eða leggja til 

breytingar á námsmarkmiðum eðlisvísindanna á þessu skólastigi enda er mikilvægt að 

það sé krefjandi. Ef eðlisvísindin eru útfærð á einfaldan hátt með tilvitnun í okkar daglega 

líf ættu nemendur að öðlast þann skilning sem ætlast er til af þeim. Einnig hjálpar verkleg 

kennsla nemendum að skilja viðfangsefnin og dýpka þekkingu sína og er gert ráð fyrir 

slíkri kennslu, athugunum, tilraunum eða að nemendur fylgist með tilraun, á öllum 

þrepum miðstigsins. Það eitt og sér ætti að varpa ljósi á mikilvægi verklegrar kennslu 

samhliða þeirri bóklegu og velta þeirri spurningu upp hvort mikilvægi verklegrar kennslu 

á þessu aldursstigi sé ekki einna mikilvægust. Ef nemendur á miðstigi fá ekki að prófa 

sjálf og læra af reynslunni í gegnum verklega kennslu er erfitt að ætlast til slíks af þeim 

þegar komið er upp á unglingastigið.  
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4. Námsefni, lýsing og mat 
Í þessum kafla verður farið yfir hvaða námsefni er tiltækt til kennslu í eðlisvísindum á 

miðstigi, hvernig það mætir kröfum Aðalnámskrár grunnskóla, náttúrufræði, og hvort 

það gerir kröfu til verklegrar kennslu. 

 Námsefnið sem virðist oftast vera notað við eðlisvísindakennslu á miðstigi er 

Auðvitað-bækurnar, en þær bækur eru grunnnámsefni í eðlis-, efna- og jarðfræði fyrir 5.-

7. bekk grunnskóla. Bækurnar eru í þremur heftum og er ein bók tekin fyrir í hverjum 

bekk, þ.e.a.s. Auðvitað, bók 1 í 5. bekk, Auðvitað, bók 2 í 6. bekk og Auðvitað, bók 3 í 7. 

bekk. Með námsefninu fylgja kennsluleiðbeiningar. Námsgagnastofnun gefur bækurnar 

út og við gerð efnisins og samningu þess var tekið mið af áherslum í Aðalnámsskrá 

grunnskóla, náttúrufræði, sem kom út árið 1999.54 

Hér er fjallað um Auðvitað-bækurnar á þann hátt að viðfangsefni hverrar bókar 

verður tekið fyrir en að lokum verður fjallað um þær allar í heild sinni í ákveðnum mats 

kafla. 

4.1. Auðvitað, bók 1 
Viðfangsefni eðlisvísindanna í þessari fyrstu bók eru ljós, speglar, linsur, rafmagn og 

seglar. Þessum viðfangsefnum er skipt niður í tvo kafla þar sem ljós, speglar og linsur er 

tekin fyrir í öðrum kaflanum, en rafmagn og seglar í hinum. Bókin hefst á því að hvetja 

nemendur til að setja sig í spor spæjara sem tekst á við krefjandi verkefni. Ýmis atriði 

sem einkenna góðan spæjara eru tilgreind og nemendur hvattir til að tileinka sér slík 

vinnubrögð. Einnig er að finna í fyrsta kaflanum kynningu á skýrslugerð við framkvæmd 

tilrauna og hvað sé mikilvægt í þeim efnum og hvers vegna. Þegar þessum fyrsta kafla er 

lokið takast nemendur á við viðfangsefni eðlisvísindanna sem eins og áður segir eru í 

tveimur köflum í þessari bók.55 

54 Helgi Grímsson 2001:baksíða 
55 Helgi Grímsson 2001a 
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4.2. Auðvitað, bók 2 
Bók 2 fjallar um krafta og vélar, mælingar, hljóð og tóna. Bókin hefst á sögu vísindanna 

þar sem nemendur setja sig í spor frummanna og átta sig á hvernig eitt hefur leitt af öðru 

að þeirri mikilvægu þekkingu sem við höfum í dag. Þegar nemendur hafa lokið við þann 

kafla koma þrír eðlisvísindakaflar. Sá fyrsti tekur á viðfangsefni krafta og véla, því næst 

kemur kafli sem fjallar um mælingar og að lokum kafli um hljóð og tóna.56 

4.3. Auðvitað, bók 3 
Þriðja og síðasta bókin fjallar um vísindin í nútíð og framtíð, frumeindir, sameindir, rúm-

mál, massa, varma, hamskipti, hitaþenslu og leysni, orku og orkunotkun. Þessum við-

fangsefnum er skipt í fimm kafla. Bókin hefst á mikilvægum kafla þar sem nemendum 

eru kynntar þær tækniframfarir sem urðu á síðustu öld. Í kaflanum er einnig fjallað um 

vísindaleg vinnubrögð, reglur tilraunastofunnar, nákvæmni í vinnubrögðum, viðbrögð við 

óhöppum, siðferði í vísindum og samstarf og verkaskiptingu. Því næst koma fjórir kaflar, 

sá fyrsti fjallar um byggingareiningar alheimsins, sá næsti um varma, því næst er fjallað 

um hamskipti, hitaþenslu og leysni og loks orku og orkunotkun.57 

4.4. Mat 
Óhætt er að segja að Auðvitað-bækurnar séu vel upp settar og almennt vel skrifaðar. 

Bækurnar henta vel til kennslu á miðstigi og tekst höfundi að taka mið af markmiðum 

Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, enda var hún höfð að leiðarljósi við gerð þessa 

námsefnis. Kaflaskipti eru greinileg í bókunum og viðfangsefni hvers kafla vel skilgreint. 

Bækurnar eru litríkar. Á hverri blaðsíðu má finna myndir, ljósmyndir eða teikningar, 

kaflafyrirsagnir sem og aðrar fyrirsagnir eru í lit í bókinni, mikilvæg hugtök eru feitletruð 

og tilraunir, verkefni, fróðleiksmolar og spurningar vel afmarkaðar í lituðum kössum. Þá 

er leturstærð hæfilega stór sem gerir lesturinn auðveldari og lesefni hverrar opnu ekki of 

viðamikið. Allt þetta eru jákvæðir þættir sem gera námsefnið áhugavert og skemmtilegt.  

Bækurnar hefjast allar á kafla þar sem leitast er við að vekja áhuga nemenda, þeir 

eru hvattir til að setja sig í spor vísindamanna eða frummanna og gera sér grein fyrir 

 
56 Helgi Grímsson 2001b 
57 Helgi Grímsson 2001c 
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hversu mikilvæg vísindin eru okkur í dag. Nemendur eru hvattir til umhugsunar og gagn-

rýninnar hugsunar og þá er skýrslu- og tilraunagerð, reglur tilraunastofunnar sem og 

vísindalegar aðferðir kynntar fyrir nemendum í þeim bókum sem það á við. Í hverjum 

kafla eru, auk hefðbundis lesefnis, fróðleiksmolar, spurningar og hugmyndir að tilraunum 

sem hægt er að framkvæma og einnig má finna í bókunum verkefni sem nemendur vinna 

ýmist í hópum eða hver fyrir sig. Því er óhætt að fullyrða að námsefnið gerir kröfu um 

fjölbreyttni í kennsluaðferðum eins og mikil áhersla er lögð á í Aðalnámskrá grunnskóla.

Sem dæmi um kennsluaðferðir sem hægt er að nota, fyrir utan hefðbundna útlistunar-

kennslu, eru verklegar æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, leitaraðferðir, hópvinnu-

brögð og sjálfstæð skapandi viðfangsefni.  

Efni bókanna er mikið og bíður þ.a.l. upp á nokkurt val. Mikið er af tilraunum og 

ýmsum verkefnum og erfitt er fyrir kennara að komast yfir það allt. Kennarar verða að 

velja og hafna, meta og leggja áherslu á það sem þeim finnst mikilvægast hverju sinni. 

Slíkt val hefur mikla kosti í för með sér, því áhugi nemenda er misjafn og með fjöl-

breytilegum tilraunum og verkefnum er hægt að velja það sem liggur næst áhugasviði 

nemendanna hverju sinni. Það verkefni sem hentar einum nemenda þarf ekki endilega að 

henta þeim næsta og því getur það verið jákvætt að geta valið úr mismunandi verkefnum 

úr sama viðfangsefninu.  

Þó Auðvitað-bækurnar séu að flestu leyti ágætar kennslubækur má benda á nokkra 

galla. Eftirtekt vekur að engin reiknidæmi eru í bókunum. Efnafræðitákn eru lítillega 

kynnt en eðlisfræðitákn sem og formúlur sjást ekki. Nemendur á þessum aldri eru farnir 

að leysa ýmis stærðfræðidæmi og ættu því að geta glímt við einföld eðlis- og efnafræði-

dæmi einnig. Slíkt væri gott fyrir áframhaldandi eðlisvísindanám á unglingastigi þar sem 

ekki verður hjá því komist að nota formúlur og stærðfræðilega framsetningu í eðlisfræði, 

svo ekki sé minnst á rökhugsun og leikni nemenda. En svo virðist sem megin áhersla sé 

lögð á það á þessu aldursstigi að nemendur útskýri með orðum í stað talna og tákna, enda 

er eingöngu minnst á það á einum stað í markmiðum Aðalnámskrárinnar að nemendur 

vinni einfalda útreikninga á miðstigi.    

 Eins og áður hefur komið fram er námsefnið skrifað með hliðsjón af Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði, og því uppfyllir það vel markmið hennar. Námsefnið er 

krefjandi og í þyngra lagi á köflum. Með því að gera það áhugavert, litríkt og spennandi, 
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eins og höfundi hefur tekist einkar vel, og nota hluti úr okkar nánasta umhverfi eru 

vísindin færð nær nemendum og útfærð á skiljanlegan hátt. Því henta þessar bækur mjög 

vel til kennslu á þessu aldursstigi. Skort á reiknidæmum og notkun tákna og formúla geta 

kennarar bætt með eigin efni. 
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5. Rannsókn á eðlisvísindakennslu í Borgarhólsskóla, 

Húsavík 

5.1. Ytri aðstæður og skipulag rannsóknar 
Húsavík er sveitafélag á Norð-Austurlandi. Íbúar eru um 2500 talsins og hefur íbúa-

fjöldinn haldist nokkuð stöðugur um árabil. Atvinnuhættir eru fjölbreyttir en þó má helst 

nefna sjósókn, ýmis konar fiskverkun, opinbera þjónustu og þjónustuiðnað og nú síðust 

árin hefur bæjarfélagið haft mikla atvinnu af þjónustu við ferðamenn, þá aðallega á 

sumrin.58 Mikill jarðhiti er í nágreni Húsavíkur og er líklegt að í framtíðinni verði hann 

notaður meira til atvinnusköpunar en nú er gert. 

 Á Húsavík eru tveir leikskólar, einn grunnskóli og framhaldsskóli. Þá er stutt í 

næsta háskóla, sem er á Akureyri, og töluvert er um að fólk aki fram og aftur til að sækja 

sér frekari menntun, heldur en að flytjast búferlum.  

 Borgarhólsskóli á Húsavík er einsetinn grunnskóli með rúmlega 400 nemendur. 

Tvær til þrjár bekkjardeildir eru í hverjum árgangi. Húsnæði skólans var byggt árið 1960 

en árið 1990 var hafist handa við að byggja við skólann og var þeim framkvæmdum lokið 

árið 1998. Starfsmenn við skólann eru hátt í sjötíu talsins og sinna ýmis konar störfum. 

Aðallega er þó um að ræða kennara, en einnig starfa við skólann skólaliðar, stuðnings-

fulltrúar, baðverðir, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi, húsvörður og ritari svo dæmi séu tekin.  

 Það sem verður að teljast sérstakt við Borgarhólsskóla er að Tónlistarskóli Húsa-

víkur er til húsa í skólanum. Gott samstarf er á milli skólanna59 og sækja nemendur t.a.m. 

tónlistartíma á hefðbundnum skólatíma. Þá er Borgarhólsskóli þátttakandi í sérstöku ein-

eltisverkefni sem er nefnt Olweusar-verkefnið, en sterk hefð er fyrir þátttöku í þróunar-

verkefnum og framfarastarfi í skólanum og hefur skólinn m.a. hlotið foreldraverðlaun 

Heimilis og skóla vegna þróunar- og umbótastarfs.60 Gott samstarf er einnig á milli skóla-

stiga á Húsavík og hafa nemendur 10. bekkjar í Borgarhólsskóla þess kost að hefja nám í 

framhaldsskólaáföngum ef þeir sýna góðan námsárangur í ákveðnum fögum. Þannig geta 

 
58 Vefur Húsavíkurbæjar  
59 Vefur Húsavíkurbæjar 
60 Vefur Húsavíkurbæjar 
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nemendur verið búnir að ljúka nokkrum einingum í framhaldsskóla áður en þeir hefja 

hefðbundið nám þar.  

Rannsóknin, sem hafði það markmið að varpa ljósi á eðlisvísindakennslu á mið-

stigi og kanna hvernig að henni væri staðið í Borgarhólsskóla, fór fram í byrjun apríl 

2005. Lagt var upp með ákveðinn gátlista sem notaður var til að kanna þá aðstöðu sem 

nemendur skólans búa við, en einnig var spurningalisti lagður fyrir alla þá kennara sem 

kenna eðlisvísindi á miðstigi í skólanum. Á gátlistanum, sem rannsakandi fyllti sjálfur út 

um leið og hann ræddi við kennara og fagstjóra náttúruvísinda í skólanum, var aðstaða og 

tækjabúnaður til eðlisvísindakennslu kannaður. Á spurningalistanum, sem skilinn var eftir 

hjá kennurum og sóttur síðar, voru kennarar spurðir út í kennsluna, námsefnið, verklega 

kennslu og síðan menntun sína og reynslu sem kennarar.   

 Gát- og spurningalistana er að finna sem fylgiskjal í viðaukanum með ritgerðinni.  

5.2. Aðbúnaður til verklegrar eðlisvísindakennslu 
Í Borgarhólsskóla er sérstök raungreinastofa. Hún var tekin í notkun árið 1998 eða þegar 

nýbygging við skólann var fullgerð. Skólastofan er í kjallara skólans, lítil forstofa er til 

móts við stofuna og því auðvelt að fara með nemendur út í athuganir. Náttúrufræðistofa 

er við hliðina á raungreinastofunni og er innangengt á milli þeirra. Lítil geymsla, þar sem 

tæki og tól til raungreinakennslu eru geymd, er ská á móti raungreinastofunni.  

Skólastofan er mjög rúmgóð og björt og er auðveldlega hægt að kenna heilum 

bekkjum þar í einu. Stór kennslutafla er í stofunni og hár vinnubekkur með góðu bekkjar-

plássi, fjórum vöskum og innstungum fyrir rafmagn. Háir stólar eru við vinnubekkinn. 

Önnur húsgögn sem fylgja stofunni eru borð og stólar í eðlilegri hæð. Í skólastofunni eru 

opnar hillur, en engar læstar hirslur. Fagstjóri náttúrufræða hefur umsjón með skóla-

stofunni og geymslunni sem henni fylgir.  

 Töluvert er til af tækjum til eðlisvísindakennslu í skólanum. Í geymslunni sem til-

heyrir raungreinastofunni var að finna flest það sem var á gátlistanum, eins og tilrauna-

glös, mæliglös, málbönd, skeiðklukkur, vogir, hitamæla, lóð, gorma, sprittlampa, til-

raunastanda, batterí, perur og víra. Einnig var þar töluvert magn af efnum til efnafræði-

tilrauna. Mögulegt er að framkvæma einfaldar afl-, rafmagns-, rafsegulfræði og ljósfræði-

tilraunir. Þá er hægt að framkvæma flestar gerðir varmafræðitilrauna, en ekki er hægt að 

framkvæma tilraunir tengdar hljóði og bylgjum.   
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5.3. Svör við spurningalista 
Við gerð könnunarinnar kom í ljós að raungreinastofan í Borgarhólsskóla er ekki notuð 

undir slíka kennslu þetta skólaárið. Ástæðan er sú að stofan hefur nýst illa og borið hefur 

á agaleysi. Einnig vantaði kennslustofur þetta skólaárið og því var raungreinastofan tekin 

undir almenna kennslu.  

Þetta er þó fyrsta skólaárið sem raungreinastofan er ekki í notkun. Fyrirkomulagið 

hefur verið þannig undanfarin ár að allir bekkir hafa átt kost á einum tíma í viku í raun-

greinastofunni. Bekkjum hefur þá verið kennt í fullri stærð, þ.e. ekki hefur tíðkast að 

skipta bekkjum niður í minni hópa í eðlisvísindum eða nota skiptitíma undir slíka 

kennslu. Yfirleitt eru það bekkjarkennarar sem kenna nemendum eðlisvísindi, en um 18 

kennarar kenna eðlisvísindi í skólanum þetta skólaárið, þar af fimm á miðstigi.  

5.3.1. Bókleg kennsla  
Þeir kennarar sem spurningalistinn var lagður fyrir notuðu allir sama námsefnið, 

Auðvitað-bækurnar. Einn kennari tók fram að hann notaði einnig heimatilbúið námsefni. 

Fjórir kennarar af fimm kenna eðlisvísindi tvisvar sinnum í viku og tveir af þeim kenna 

þá tíma samliggjandi, þ.e.a.s. 80 mínútur í senn einu sinni í viku. Einn kennari kennir 

eðlisvísindi þrisvar sinnum í viku. Allir kennararnir hafa hliðsjóna af Aðalnámskránni að 

einhverju leyti þegar þeir skipuleggja eðlisvísindakennsluna. Þá sögðust allir kennararnir 

kenna öllum bekknum í einu í eðlisvísindum, en tveir sögðust í sumum tilvikum skipta 

bekknum upp ef verkefni væru þannig að það hentaði betur.   

5.3.2. Verkleg kennsla  
Allir kennararnir sögðust nota verklega kennslu. Þrír kennarar af fimm sögðust nota 

flestar tilraunirnar sem bent er á í námsefninu, en tveir sögðust nota nokkrar. Tveir 

kennarar töldu sig nota verklega kennslu 3-4 sinnum í mánuði en aðrir kennarar 1-2 í 

mánuði. Þegar kennarar nota verklega kennslu kenna þeir allir í heimastofum bekkjarins, 

en einn kennari sagðist reyna að finna hentugri stað ef heimastofan hentaði ekki af ein-

hverjum ástæðum þeirri tilraun sem verið væri að gera. Allir kennararnir töldu það galla 

að þurfa að kenna verklega kennslu í heimastofu. Það væri þvælingur með tæki og tól og 

einn kennari sagði að umhverfið væri ekki eins vísindalegt og í sérstakri raungreinastofu. 

Sami kennari sá einn kost við að kenna verklega í heimastofu, því þannig væri auðveldara 
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að tengja eðlisvísindin við annað námsefni og verkefni. Annar kennari taldi að þegar 

kennt væri í heimastofu þekktu nemendur umhverfið vel og að það væri kostur. Allir 

kennararnir sáu þó einungis kosti við að geta kennt í sérstakri raungreinastofu ef það 

stæði til boða. Slíkt myndi kalla á minna umstang þar sem tæki og tól og annað sem til 

þyrfti við kennsluna væri á einum stað.  

 Þær tilraunir sem kennarar láta nemendur gera eru þær tilraunir sem bent er á í 

Auðvitað-bókunum, einfaldar tilraunir sem henta nemendum. Tilraunir sem skapa 

nemendum ekki hættu og hentar að gera miðað við aðstöðu og tæki. Allir kennararnir 

virtust almennt undirbúa sig vel fyrir verklega kennslu. Einn kennari sagðist reyna að 

undirbúa tilraunir þannig að allt gæti gengið fljótt og greiðlega fyrir sig, þar sem hann 

taldi slæmt ef nemendur þyrftu að bíða. Aðrir kennarar sögðust fara og taka til tæki, vera 

búnir að ákveða verkaskiptingu og skipta í hópa ef þess þyrfti. Aðeins einn kennari 

sagðist prófa tilraunina áður en hann framkvæmdi hana í tíma með nemendum. Allir 

kennararnir sögðust láta nemendur gera vinnuseðla eða skýrslu um þær tilraunir sem þeir 

gerðu.   

 Töluvert misjafnt var hvernig kennarar kenndu verklega kennslu. Aðeins tveir 

kennarar nota sýnikennslu, tilraunir og einstaklings- og hópverkefni í bland. Einn kennari 

notar sýnikennslu og einstaklingsverkefni. Annar sýnikennslu, tilraunir og hópverkefni og 

sá þriðji notar tilraunir og hópverkefni.  

 Ástæður þess að kennararnir nota verklegar tilraunir í kennslu eru margvíslegar. 

Allir kennararnir tóku þó þá afstöðu að nemendur lærðu meira á þann hátt. Tveir kennarar 

af þessum fimm sögðu ástæðuna einnig vera að námsefnið væri hannað með verklega 

kennslu í huga og aðrir tveir sögðust nota verklega kennslu af því að Aðalnámskráin gerir 

ráð fyrir því. Þrír kennarar af fimm notuðu verklega kennslu einnig af því þeim fannst 

það skemmtilegt. Einn kennari tók fram að hann notaði verklega kennslu lítið af því að-

staða til hennar væri ekki nógu góð.  

Kennari sem talað var við taldi að kennslan í raungreinastofunni hefði aldrei 

komist í æskilegt horf frá því að stofan var tekin í notkun. Hann telur að fagkennara í 

eðlisvísindum vanti tilfinnanlega, en undanfarin ár hafa slíkir kennarar stoppað stutt við í 

skólanum. Kennarinn taldi jafnframt að eðlisvísindin væru það fag sem hvað mest væri 

þörf á að fagmanneskja kenndi, enda er fagið erfitt uppdráttar og ekki upp á pallborðinu. 
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Hann taldi að tilraunir væru að lognast út af og ástæðuna vera mikið námsefni sem 

kennarar keppast við að komast yfir eftir að samræmt próf var sett á í greininni. Þá sagði 

hann einnig að lítið væri keypt inn af tækjum. Ástæðuna fyrir því sagði hann ekki skort á 

fjármagni, heldur væri engin ástæða til að kaupa tæki sem ekki eru notuð í kennslu.  

5.3.3. Menntun og reynsla kennara  
Menntun og reynsla kennaranna sem svöruðu spurningalistanum var mjög mismunandi. 

Þeir höfðu kennt eðlisvísindi í grunnskóla allt frá einum vetri og upp í 11-20 vetur. Tveir 

kennarar voru með B.Ed. próf úr Kennaraháskóla Íslands með aðaláherslu á annað en 

raungreinar, en þó var annar þessara tveggja með áherslu á raungreinar að hluta. Tveir 

kennarar voru með íþróttakennarapróf, og annar þeirra einnig gamalt kennarapróf. Einn 

kennari var með stúdentspróf og aðra menntun.  

 Þegar þessir kennarar voru spurðir að því hvort þeir myndu nota verklega kennslu 

meira ef sérstakt tilraunasafn með verkefnablöðum og kennsluleiðbeiningum myndi 

fylgja kennsluefninu töldu fjórir af fimm svo vera. Þá töldu jafn margir að það myndi 

spara tíma og fyrirhöfn og tveir töldu að það myndi gera það að verkum að fleiri kennarar 

myndu nota verklega kennslu.  
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6. Umræða 
Eðlisvísindakennsla á miðstigi er í ágætu horfi í Borgarhólsskóla á Húsavík. En alltaf er 

hægt að gera betur og bæta á einhvern hátt. Það fyrsta sem er nauðsynlegt að gera er að 

taka raungreinastofuna aftur í notkun undir slíka kennslu. Það er algjörlega óviðunandi að 

slík stofa sé ekki í notkun fyrst hún er til staðar. Með því að taka raungreinastofuna aftur í 

notkun auðveldar það allan undirbúning og framkvæmd tilrauna. Ef agavandamál hafa 

sett mark sitt á þessa kennslu er mikilvægt að taka strax á þeim. Það ætti ekki að vera 

meira agavandamál í eðlisvísindum og raungreinastofu, en í öðrum kennslugreinum í 

venjulegum skólastofum. Engin ástæða er til að líða slíkt. Nemendur verða að læra að 

umgangast og virða reglur raungreinastofunnar eins og aðrar skólareglur. Þá ættu allir 

nemendur að fá tækifæri til að stunda eðlisvísindanám í sérstakri raungreinastofu. Ég velti 

fyrir mér hvort nemendur sem snemma á skólagöngunni fá að sækja tíma í raun-

greinastofu læri ekki með tímanum að virða reglur hennar. Einnig velti ég því fyrir mér 

hvort agavandamál væru eins mikil ef kennslan væri skipulögð á spennandi og árangurs-

ríkan hátt með reglulegri verklegri kennslu. Ef áhugi nemenda á raungreinum er vakinn 

strax á fyrstu árum grunnskólans, þar sem þeir fá að gera tilraunir af ýmsu tagi samhliða 

bóklega náminu, er spurning hvort sá áhugi vaxi ekki með árunum. Með þessum 

vangaveltum er ekki verið að segja að eðlisvísindakennsla sé ekki vel skipulögð í Borgar-

hólsskóla heldur aðeins að benda á að nauðsynlegt er að byrja á grunninum og byggja upp 

frá honum.  

Einn galli er þó á raungreinastofunni og hann er að enga læsta skápa eða hirslur er 

þar að finna. Það er mikill galli að kennari þurfi alltaf að vera búinn að ná í tæki í 

geymsluna sem fylgir raungreinastofunni, svo ekki sé talað um ef eitthvað vantar þegar 

kennsla er hafin. Kennari ætti ekki að þurfa að yfirgefa raungreinastofuna á meðan á 

kennslu stendur. Betra væri ef hægt væri að geyma hluta af þeim tækjum sem til eru í 

skólanum í raungreinastofunni, sérstaklega þau sem mest eru notuð.   

Allir kennararnir sem spurningalistinn var lagður fyrir virtust hafa svipað fyrir-

komulag á eðlisvísindakennslunni. Þeir virtust allir vera vel meðvitaðir um mikilvægi 

verklegrar kennslu og notuðu hana að einhverju leyti. Það sem athygli vekur er að 

kennarinn sem rætt var við taldi lítið sem ekkert vera gert af tilraunum í Borgarhólsskóla 

almennt, en í raun sýna niðurstöður spurningalistans annað. Kennarar á miðstigi virðast 
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vera nokkuð virkir í að gera tilraunir og tilbúnir að nota þær í kennslu. Ástæðan fyrir 

þessari mótsögn gæti verið sú að kennarinn sem rætt var við kennir enginn eðlisvísindi á 

miðstigi. Samt sem áður er hann umsjónarkennari á miðstigi, kennir náttúruvísindi á 

unglingastigi og hefur mikla reynslu af kennslu. Hann ætti því að hafa nokkuð til síns 

máls, en ætla má að hann sé frekar að vísa til unglingastigsins en miðstigsins þ.e.a.s. að 

tilraunir á unglingastiginu séu lítið gerðar. Ekkert er þó hægt að fullyrða um þetta, en 

gaman væri að kanna eðlisvísindakennsluna á unglingastiginu í framhaldinu af þessari 

könnun.  

Athygli vakti að enginn kennari sem kennir eðlisvísindi á miðstigi hafði sérstaka 

menntun á sviðum raungreina, aðeins einn kennari hafði tekið raungreinar sem val að 

hluta til en var þó með aðaláherslu á annað fag. Þrátt fyrir það kom það skýrt fram að 

kennurunum þótti gaman að gera tilraunir með nemendum sínum og töldu þá læra meira 

þannig. Þetta er mjög jákvætt þar sem kennarar eru alltaf fyrirmynd og nauðsynlegt að 

þeir hafi áhuga á því sem þeir eru að kenna. Það má hins vegar velta því fyrir sér hvort 

ekki væri betra ef sérstakur fagkennari í eðlisvísindum væri í skólanum. Slíkur kennari 

þyrfti ekki endilega að taka yfir alla eðlisvísindakennsluna í skólanum, en hann gæti verið 

þeim kennurum sem kenna eðlisvísindi innan handar við kennsluna og gerð tilrauna. Þá 

gæti slíkur kennari haft umsjón með raungreinastofunni og þeim tækjum sem þar eru og 

séð um innkaup fyrir raungreinastofuna.  

Annað sem þótti athyglisvert var að þegar kennarar voru spurðir að því hvernig 

verklega kennslu þeir notuðu þá var einn sem notaði aðeins sýnikennslu og einstaklings-

verkefni. Því má ætla að nemendur hans fái ekki að framkvæma neinar tilraunir sjálfir og 

það er mjög mikill galli. Þá var einnig einn kennari sem notaði enga sýnikennslu. Það 

verður einnig að teljast galli. Svo að verkleg kennsla sé árangursrík og góð er mikilvægt 

að blanda saman tilraunum, sýnikennslu, einstaklings- og hópverkefnum. En í Borgar-

hólsskóla voru aðeins tveir kennarar sem gerðu slíkt.  

Án þess að hægt sé að fullyrða neitt um eðli tilraunanna, þar sem ekki var spurt 

beint um það, er líklegt að þær tilraunir sem kennararnir á miðstigi gera séu frekar 

auðveldar í framkvæmd og alls ekki tímafrekar. Sérstaklega ef litið er til þess að kennarar 

framkvæma frá einni og allt upp í fjórar tilraunir á mánuði og eru með tvo til þrjá tíma í 

eðlisvísindum á viku. Þetta þýðir að sumir kennarar eru að gera tilraunir í annarri eða 
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þriðju hverju viku sem verður að teljast vel viðunandi miðað við þá aðstöðu sem eðlis-

vísindakennarar búa við þetta skólaárið. Ég velti því þó fyrir mér hvort ekki sé einnig 

nauðsynlegt að nemendur á miðstigi geri flóknar tilraunir í bland við þær einfaldari. 

Eðlisvísindanámsefnið þyngist markvisst þegar upp á unglingastigið er komið og ef 

tilraunir í þyngra lagi eru einnig kynntar fyrir nemendum á miðstigi ætti stökkið yfir á 

unglingastigið ekki að vera eins mikið. Það getur verið mjög lærdómsríkt fyrir nemendur 

að fá að takast á við viðfangsefni sem eru krefjandi. Tilraunir í þyngra lagi geta kennarar 

líka framkvæmt sjálfir (sýnikennsla) og látið nemendur fylgjast með og síðan gera 

skýrslu eða verkefni.    

Að lokum má benda á að meira má gera af tilraunum þar sem nemendur þurfa að 

fara út og rannsaka nánasta umhverfi. Til dæmis er hægt að láta nemendur kanna ýmis 

lögmál eðlisfræðinnar í umferðinni. Einnig er skólalóðin góð til ýmissa tilrauna, t.d. 

þegar fjallað er um mælieiningar. Raungreinastofan í Borgarhólsskóla er staðsett á þannig 

stað í skólanum að auðvelt er að fara út með nemendur í stuttar athuganir. Slíkt ætti því 

að nota meira í kennslunni.   
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7. Niðurstöður – lokaorð  
Allir þeir kennarar sem kenna eðlisvísindi á miðstigi í Borgarhólsskóla nota sama náms-

efnið, þ.e. Auðvitað-bækurnar og nota það eingöngu í langflestum tilvikum. Þá nota allir 

kennararnir verklega kennslu að einhverju leyti samhliða bóklegri og framkvæma nokk-

urn hluta af þeim tilraunum sem er að finna í námsefninu. Allir kennarar láta nemendur 

gera skýrslu eða verkefnablöð um allar þær tilraunir sem framkvæmdar eru. Þá taka allir 

kennararnir mið af Aðalnámskránni við undirbúning kennslunnar.  

 Raungreinastofa er í skólanum en er ekki notuð undir slíka kennslu þetta skóla-

árið heldur almenna bekkjarkennslu. Allir kennararnir sem svöruðu spurningalistanum 

töldu það vera mikinn galla. Enginn sérstakur fagkennari er í eðlisvísindum í skólanum 

og því sjá bekkjarkennarar í flestum tilvikum um slíka kennslu. Þó er eitthvað um það, 

bæði á mið- og unglingastigi, að sami kennarinn kenni fleiri en einni bekkjardeild 

eðlisvísindi, en þeir kennarar eru bekkjarkennarar á miðstigi og ekki sérstaklega 

menntaðir í raungreinum. Þrátt fyrir slæmar aðstæður og skort á fagmanni er nokkuð um 

að kennarar á miðstigi séu að framkvæma tilraunir. Þær tilraunir eru þá framkvæmdar í 

heimastofu hvers bekkjar þar sem aðstæður til tilrauna eru slæmar. Í langflestum tilvikum 

er öllum nemendahópnum kennt í einu og ekki tíðkast að nota skiptitíma undir eðlis-

vísindakennslu í skólanum.  

 Þá voru flestir kennararnir sem svöruðu spurningalistanum sammála því að ef sér-

stakt tilraunahefti, verkefnablöð og kennsluleiðbeiningar myndu fylgja námsefninu myndi 

það spara mikinn tíma í undirbúning og e.t.v. gera það að verkum að fleiri kennarar 

notuðu verklega kennslu. 

 Í framhaldi af þessari könnun væri fróðlegt að gera svipaða könnun á unglinga-

stiginu í Borgarhólsskóla. Við gerð slíkrar könnunar væri þó betra að ræða einstaklings-

lega við hvern kennara sem kennir eðlisvísindi og fylla jafnóðum út spurningalistann. 

Með því móti má ætla að betri sýn fáist á kennsluhætti og þá afstöðu sem kennarar hafa 

til eðlisvísindakennslu. Staðreyndin er sú að kennarar á miðstigi í Borgarhólsskóla nota 

verklega kennslu að einhverju leyti samhliða þeirri bóklegu og því er mikilvægt að halda 

þeirri markvissu kennslu áfram þegar nemendur koma upp á unglingastigið. Verklega 

kennslu ætti að viðhafa alla grunnskólagönguna, ekki bara á einhverjum ákveðnum 

aldursstigum. Þó má vissulega ætla af lestri kenninga fræðimanna um uppeldi og nám 



Lilja Friðriksdóttir  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

32

barna að verkleg kennsla sé einna mikilvægust á miðstigi. Á því aldursskeiði eru 

nemendur mjög móttækilegir, hafa gaman af því að prófa hlutina, uppgötva og reyna 

sjálfir á meðan nemendur á unglingastigi eru e.t.v. orðnir mótaðri og meira fyrir að nota 

þær formúlur sem gefnar eru án þess að hugsa út í hvað á bak við þær stendur. En ekkert 

er algilt og mikil ábyrgð hvílir á kennaranum, það er jú einu sinni svo að börnin læra það 

sem fyrir þeim er haft. 
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Viðaukar 

Viðauki I  Gát og spurningalisti 

1.Aðstaða til verklegrar kennslu 

Er raungreinastofa í skólanum? ___________________ 
 

Ef já:

Hve margir nemendur eru í verklegri kennslu í einu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Er öllum aldurshópum kennt í stofunni?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Eru skiptitímar notaðir í eðlisvísindakennslu? Af hverju/Af hverju ekki? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Er ákveðið fjármagn lagt í raungreinastofuna ár hvert, t.d. til tækjakaupa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Hver hefur yfirumsjón með raungreinastofunni og sér um innkaup fyrir   

hana? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Hve margir kenna eðlisvísindi í skólanum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Kennir bekkjarkennari hvers bekkjar á miðstigi sínum bekk eðlisvísindi eða  

fagkennarar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Ef nei:

Hvers vegna ekki? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Stendur það til bóta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Annað sem vert er að taka fram um raungreinastofu: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Verklegar tilraunir

Hvaða gerðir tilrauna er mögulegt að framkvæma í kennslu við skólann? 

Tegund tilraunar Framkvæmanlegt Ekki framkvæmanlegt 

Aflfræði   

Varmafræði   

Rafmagn   

Rafsegulfræði   

Ljósfræði   

Öldur   

Í raungreinastofunni má finna eftirfarandi hluti/atriði:            

 Já        Nei 
a) Tilraunaglös í ýmsum stærðum 

b) Mæliglös í ýmsum stærðum 

c) Málbönd 

c) Skeiðklukkur 

d) Vogir 

e) Hitamælar 

f) Lóð í ýmsum þyngdum 

g) Gormar til eðlisvísindakennslu 

h) Einfaldir spennubreytar og búnaður til rafmagnstilrauna 

i) Tæki og tól til þess að hita, s.s. prímus, sprittlampi eða annað 

j) Seglar 

k) Tilraunarstandar 

l) Bakkar til að nota til verklegrar kennslu 

m) Annað, hvað?____________________________________ 

n) Annað, hvað?_____________________________________ 
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Annað sem vert er að taka fram um tæki og efni til verklegrar kennslu: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Bókleg kennsla í eðlisvísindum (eðlis- og efnafræði) á miðstigi

Hvaða námsefni notar þú við kennslu raungreina á miðstigi? 

Auðvitað bækurnar  

Heimatilbúið námsefni, hvernig?  

Annað, hvað?  

Ef þú notar Auðvitað bækurnar, notar þú þá þær tilraunir sem bent er á í bókunum 

í þinni kennslu? 

Já, allar  

Já, flestar  

Já, nokkrar  

Nei, fáar  

Nei, mjög fáar  

Nei, engar  

Ef þú notar ekki tillögur að tilraunum í Auðvitað bókunum, af hverju? 

Af því að mér finnst ekki nógar leiðbeiningar fylgja með  

Af því ég skil ekki tilraunirnar  

Af því mér finnst ég ekki hafa tíma til að undirbúa þær  

Af því mér finnst þær ekki nógu vandaðar  

Af því verkleg kennsla er tímafrek  

Af því ég treysti mér ekki til þess  

Aðrar ástæður, hverjar?  
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Hve oft í viku kennir þú eðlisvísindi (eðlis- og efnafræði)? 

Einu sinni í viku   

Tvisvar sinnum í viku   

Þrisvar sinnum í viku   

Fjórum sinnum í viku  

Annað fyrirkomulag, hvað?  

Hefur þú hliðsjón af Aðalnámskrá þegar þú skipuleggur eðlisvísindakennslu?  

Já, ég fer að mestu leyti eftir Aðalnámskrá 

Já, ég fer að nokkru leyti eftir Aðalnámskrá 

Stundum  

Nei, ég fer sjaldan eftir Aðalnámskrá 

Nei, ég fer aldrei eftir Aðalnámskrá 

Annað sem vert er að taka fram um bóklega kennslu:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Verkleg kennsla í eðlisvísindum á miðstigi

Kennir þú öllum bekknum í einu eða tíðkast að skipta bekknum í eðlisvísindum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Ef ekki tíðkast að skipta bekkjum í verklegri eðlisvísindakennslu, af hverju heldur  

þú þá að svo sé? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Hversu oft í mánuði að meðaltali notar þú verklega kennslu í eðlisvísindum? 

Ég nota aldrei verklega kennslu  

1-2 í mánuði  

3-4 í mánuði  

5 sinnum eða oftar í mánuði  

Hvar kennir þú verklega kennslu, í heimastofu bekkjarins eða í sérstakri  

raungreinastofu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Ef þú kennir verklega kennslu í heimastofu, hverja telur þú kosti og galla þess 

vera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Ef þú kennir verklega kennslu í sérstakri raungreinastofu, hverja telur þú kosti  

og galla þess vera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Hvaða tilraunir lætur þú nemendur helst gera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Hvernig undirbýrð þú og framkvæmir tilraunir?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Lætur þú nemendur gera vinnuseðla þegar þeir gera tilraun? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Þegar þú kennir verklega kennslu notar þú þá: 

Sýnikennslu  

Tilraunir  

Einstaklingsverkefni

Hópverkefni  

Annað sem vert er að taka fram um verklega kennslu:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Lilja Friðriksdóttir  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

43

4. Menntun og reynsla kennarans

Hve lengi hefur þú kennt eðlisvísindi (raungreinar) í grunnskóla? 

1 vetur  

2-3 vetur  

4-5 vetur  

6-10 vetur  

11-20 vetur  

20+ vetur  

Hvaða menntun hefur þú? 

Grunnskólapróf  

Stúdentspróf  

Iðnmenntun  

B.Ed. próf úr Kennaraháskóla Íslands, með áherslu á 

raungreinar 

 

B.Ed. próf úr Kennaraháskóla Íslands, ekki með áherslu 

á raungreinar 

 

B.Ed. próf frá Kennaradeild Háskólans á Akureyri, af 

raungreinasviði 

 

B.Ed. próf frá Kennaradeild Háskólans á Akureyri, ekki 

af raungreinasviði 

 

Masterspróf  

Annað, hvað?  

Annað sem vert er að taka fram um menntun og reynslu kennara:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Afstaða kennara til verklegrar kennslu

Ef þú notar verklegar tilraunir í kennslu raungreina, af hverju gerir þú það? 

Af því mér finnst það skemmtilegt  

Af því mér finnst nemendur læra meira þannig  

Af því skólastjórnendur mæla svo fyrir  

Af því námsefnið er hannað með slíkt í huga.  

Af því Aðalnámskrá segir svo  

Annað, hvað?  

Ef þú notar lítið sem ekkert verklegar tilraunir í raungreinakennslu, af hverju? 

Af því mér finnst ég ekki kunna nóg til þess  

Af því bekkurinn er alltof fjölmennur  

Af því aðstaða til þess er ekki nægilega góð/hentug  

Af því ég hef reynt það áður og það gekk illa  

Af því að skólastjórnendur leggja enga/litla áherslu á slíkt  

Annað, hvað?  

Myndir þú nota verklega kennslu meira ef tilraunasafn með verkefnablöðum og 

kennsluleiðbeiningum fylgdi kennsluefninu? 

Nei, það held ég ekki  

Veit ekki  

Já, ef til vill  

Já, örugglega  

Annað, hvað?  
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Telur þú að slíkt tilraunasafn sé þarft? 

Nei alls ekki  

Veit ekki  

Já, það myndi spara mikinn tíma og fyrirhöfn  

Já, það myndi gera það að verkum að fleiri kennarar nota 

verklega kennslu 

 

Annað, hvað?  

Annað sem vert er að taka fram um viðhorf kennara til eðlisvísindakennslu:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Viðauki II  Lýsing á 15 verklegum tilraunum 
Tilraunir er eitthvað sem allir kennarar ættu að nota að einhverju leiti í 

eðlisvísindakennslu á miðstigi. Þær vekja áhuga nemenda, þar sem nemendum finnst 

skemmtilegt að framkvæma hluti á eigin vegu, og dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu 

hverju sinni. Stundum heyrist það sjónarmið að verkleg kennsla og tilraunir eigi aðeins 

við á unglingastigi. Samkvæmt kröfum Aðalnámskrá og kenningum um þroskaferli barna 

má hins vegar ætla að verkleg tilraunakennsla geti verið enn mikilvægari og 

árángursríkari á miðstigi. Tilraunir verða þó að hæfa getu og aldri nemenda hverju sinni. 

 Hér á eftir er að finna dæmi um nokkrar tilraunir og verkefnablöð sem nemendur 

vinna samhliða þeim. Mikilvægt er að hafa í huga að margar tilraunanna má útfæra á 

annan hátt. Hugmyndin með þessu tilraunahefti er að auðvelda kennurum í eðlisvísindum 

að nota tilraunir, því hér má finna ýmsar vel útfærðar tilraunir og hugmyndir að öðrum 

tilraunum. Svona hefti ætti að geta hjálpað mörgum kennurum við undirbúning tilrauna, 

ekki síst kennurum sem hafa litla reynslu af eðlisvísindakennslu og tilraunagerð, og veita 

þeim ákveðnar hugmyndir að tilraunum sem hægt er að framkvæma með nemendum á 

miðstigi grunnskólans.   

 Tilraunirnar eru fengnar úr ýmsum áttum. Sumar eru upp úr Auðvitað-bókunum,

en aðrar eru unnar í eðlisvísindanámi við Háskólann á Akureyri. 

 Flestar tilraunanna má útfæra fyrir allt miðstigið, en ef tekið er mið af námsefninu 

þá henta tilraunir 1-6 í 5. bekk, tilraunir 7-12 í 6. bekk og tilraun 13-15 í 7. bekk.  
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Tilraun 1 

 

Ljósbogi

Fróðleiksmolar: Sólin, skínandi ljósapera og logandi kerti eru dæmi um lýsandi hluti. Til 

þess að hlutir verði okkur sýnilegir þarf ljós. Hlutir sem hleypa ljósi í gegnum sig eru 

gagnsæir, t.d. glært gler og glær plastflaska. Hlutir sem ekki hleypa ljósi í gegnum sig eru 

ógagnsæir, t.d. járn, leir og þykkur pappír. Ef ljós fellur á hrjúfan flöt endurkastast það í 

ýmsar áttir. Ef ljós fellur skáhallt á flöt endurkastast það skáhallt í aðra átt. Ef ljós fellur 

beint á flöt endurkastast það beint til baka. 

 

Tilgangur: Tilgangur tilraunarinnar er að nemendur átti sig á hvort hægt sé að beygja 

ljósgeisla í boga eftir vatnsbunu. 

 

Efni og áhöld: Tveggja lítra gagnsæ plastflaska, t.d. gosflaska, vasaljós eða 

leiserbendipenni, ógagnsæ skál, hnífur og límband. 

 

Framkvæmd: Byrjið á að gera lítið hringlaga gat með hnífnum, u.þ.b. 5 mm í þvermál, 

neðarlega á plastflöskuna en þó ofan við brún skálarinnar. Því næst er límt fyrir gatið með 

límbandinu og flaskan síðan fyllt af vatni. Slökkvið öll ljós í herberginu svo það verði 

alveg myrkvað og lýsið því næst með vasaljósinu í gegnum flöskuna beint á móti gatinu. 

Takið svo límbandið frá gatinu og látið vatnið streyma í skálina sem á að vera staðsett 

upp við flöskuna þeim meginn sem gatið er.  
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Verkefnablað – Tilraun 1 

 

Ljósbogi

Hvert vísar ljósgeislinn áður en límbandið er tekið af flöskunni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvert vísar ljósgeislinn eftir að límbandið er tekið úr flöskunni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Lýsið helstu niðurstöðum ykkar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 2 

 

Ljósbrot – hliðrun ljósgeisla

Fróðleiksmolar: Ljós ferðast mishratt í efnum og því er talað um að ljósið brotni eða 

ljósbrot þegar ljósgeisli fer úr einu efni í annað. Það fer hægar í gegnum vökva og fast 

efni, t.d. gler og plast, en í gegnum loft. Ljósbrot veldur því að hlutir sem eru í vatni 

sýnast annars staðar en þeir eru í raun og veru. 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á að ljósbrot verður á mótum tveggja efna, t.d. lofts og 

vatns. Að ljósgeislinn breyti um stefnu við að fara úr einu efni í annað.  

.

Efni og áhöld: Gagnsær plastkassi fullur af vatni, títuprjónar, reglustika og hvít blöð. 

Framkvæmd: Kassinn er lagður ofan á blöðin og byrjað er á að merkja útlínur kassans. 

Því næst er horft í gegnum kassann og bein lína sett út með títuprjónum báðum megin við 

kassann. Að lokum er lína dregin á milli títuprjónanna og plastkassanum lyft upp að því 

loknu. Skráið niðurstöður á verkefnablað. 
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Verkefnablað – Tilraun 2 

 

Ljósbrot – hliðrun ljósgeisla

Hvað kemur í ljós þegar kassinn er tekinn upp?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Er hægt að mynda eina beina línu úr hinum tveimur? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver gæti ástæðan verið ef línan er ekki bein? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 3 

 

Að sveigja vatnsbunu

Fróðleiksmolar: Venjulega eru jafnmargar róteindir (+ hleðslur) og rafeindir (- hleðslur)  

í efnum og þau því ekki rafmögnuð. Við núning tveggja efna getur þetta breyst. Rafeindir 

flytjast þá frá öðrum hlutnum yfir á hinn, þ.e.a.s. annar hluturinn fær í sig rafeindir en 

hinn missir rafeindir. Hluturinn sem fær í sig rafeindir verður neikvætt hlaðinn, en 

hluturinn sem missir rafeindir jákvætt hlaðinn. Ólíkar rafhleðslur, jákvæð og neikvæð, 

dragast að hvor annarri, en sams konar rafhleðslur, jákvæð og jákvæð eða neikvæð og 

neikvæð, hrinda hvor annarri frá sér.  

 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á hvort hægt sé að beygja vatnsbunu með rafhleðslu. 

 

Efni og áhöld: Gúmmíblaðra, ullarflík, vatnskrani og vaskur. Einnig er hægt að nota 

greiðu eða reglustiku úr plasti í stað gúmmíblöðru.  

 

Framkvæmd: Byrjið á að blása upp blöðruna, en skrúfið síðan frá krananum og myndið 

mjóa vatnsbunu, u.þ.b. 1-2 mm í þvermál. Nuddið gúmmíblöðrunni við ullarflíkina og 

látið síðan blöðruna nálgast vatnsbununa rólega 8-10 cm fyrir neðan kranann. Hvað 

gerist? Að lokum skuluð þið athuga hvað gerist ef þið aukið kraftinn á vatnsbununni. 

Einnig er hægt að nudda blöðrunni við hár og athuga hvað gerist. 
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Verkefnablað – Tilraun 3 

 

Að sveigja vatnsbunu

Hvað gerist þegar hlaðin blaðran nálgast vatnsbununa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Breytist hegðun vatnsbununnar eftir því sem blaðran kemur nær henni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað gerist ef skrúfað er meira frá krananum og blaðran svo borin að 

vatnsbununni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er niðurstaða tilraunarinnar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 4 

 

Leiðni og rafstraumur

Fróðleiksmolar: Rafmagn streymir betur um sum efni en önnur. Efni sem rafmagn 

streymir greiðlega um kallast leiðarar. Efni sem rafmagn streymir illa í gegnum eru 

kölluð einangrarar.

Tilgangur: Að nemendur geri sér grein fyrir hvaða efni leiða rafstraum vel og hver ekki.  

 

Efni og áhöld: Nokkrir hlutir úr ólíkum efnum, t.d. hárspenna, kennaratyggjó, álpappír, 

reglustika, bréfaklemma, járnnagli, koparvír, eldspýta, plastbútur eða vaxlitur. 4,5 volta 

rafhlaða, 4,5 volta pera, perustæði, þrír koparvírar um 30 cm langir þar sem einangrun 

hefur verið tekin af 2 cm frá báðum endum.  

 

Framkvæmd: Veljið fimm hluti og ræðið hvaða hlutir þið haldið að leiði rafstraum og 

hverjir ekki áður en þið byrjið á tilrauninni og skráið á verkefnablaðið. Tengið rafhlöðuna 

og peruna. Tengið síðan hlutinn með leiðslu við peruna og síðan með annarri leiðslu við 

rafhlöðuna. Ef ljós kviknar á perunni er hluturinn úr leiðara, en ef ekkert ljós kviknar er 

hluturinn úr einangrara. Svarið spurningum á verkefnablaðinu og skráið niðurstöður jafn 

óðum inn í töfluna. 
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Verkefnablað – Tilraun 4 

Leiðni og rafstraumur

Hvaða hluti valdir þú og af hverju? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvaða hlutir, af þeim sem þú valdir, heldur þú að leiði rafstraum og hverjir ekki? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hlutur Ljós Ekkert ljós Seglast 

Er eitthvað sameiginlegt með þeim hlutum sem leiða rafstraum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Gastu þér rétt til í upphafi um þá hluti sem leiða rafmagn og þá sem leiða ekki 

rafmagn? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 5 

 

Seglar og járnsvarf

Fróðleiksmolar: Segull er hlutur sem dregur til sín hluti úr járni. Hann hefur tvö skaut, 

norðurskaut og suðurskaut. Rauði endi segulsins er kallaður norðurskaut en sá blái 

kallaður suðurskaut. Svæðið umhverfis segul þar sem segulkrafta gætir kallast segulsvið. 

 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á hvernig segulsvið lítur út.  

 

Efni og áhöld: Stangarsegull, járnsvarf og hvítur pappi. 

 

Framkvæmd: Setjið stangarsegulinn undir pappann og dreifið síðan járnsvarfi varlega 

og rólega með fingrunum yfir allan pappann. Bankið létt í pappaspjaldið þannig að 

svarfið hristist. Kemur fram mynstur? 
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Verkefnablað – Tilraun 5 
 

Seglar og járnsvarf

Hvað gerist þegar þú hefur dreift járnsvarfinu á pappann? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Af hverju heldu þú að þetta gerist? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er niðurstaða þín? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Teiknaðu mynd af segulsviði segulsins 
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Tilraun 6 

 

Rafsegull

Fróðleiksmolar: Þegar rafstraumur streymir um leiðslu myndast segulsvið umhverfis 

leiðsluna. Segulsvið er um margt svipað rafsviði. Um leið og straumurinn er rofinn 

hverfur segulsviðið. Hægt er að búa til rafsegul með því að senda straum um vírspólu. Því 

fleiri sem vindingarnir eru og því meiri sem rafstraumurinn er þeim mun sterkara verður 

segulsviðið. Ef járnkjarni er settur í spóluna þá eykst styrkur segulsviðsins því járn er 

svokallað járnseglandi efni. Rafseglar eru notaðir í rafmótorum, dyrabjöllum og mörgum 

öðrum raftækjum. 

Tilgangur: Að kanna segulsvið frá rafsegli. Er hægt að nota rafsegul til þess að týna upp 

bréfaklemmur og títuprjóna? 

Efni og áhöld: 6 volta rafhlaða, koparvír, stór nagli úr járni, bréfaklemmur og títuprjónar. 

Framkvæmd: Margvefjið rafmagnsvír þétt um naglann. Hafið vafningana eins þétta og 

þið getið. Tengið enda vírsins við sinn hvort skaut rafhlöðunnar. Nú hafið þið búið til 

rafsegul. Dreifið bréfaklemmum og/eða títuprjónum á borðið og týnið þær upp með því 

að bera rafsegulinn að þeim. Athugið hvað gerist ef þið losið annan enda vírsins frá 

rafhlöðunni.  
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Verkefnablað – Tilraun 6 

 

Rafsegull

Er mögulegt að týna upp bréfaklemmur og títuprjóna með rafseglinum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hvar á seglinum er segulsviðið sterkast? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað gerist ef þið losið annan enda vírsins frá rafhlöðunni? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Af hverju heldur þú að það gerist? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað kallast hlutur sem segulmagnast af völdum rafstraums? 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Hver er niðurstaða ykkar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 7 

 

Renninúningur

Fróðleiksmolar: Renninúningur er kraftur sem hamlar á móti hreyfingunni þegar hlutur 

er dreginn eftir yfirborði annars hlutar. Stærð renninúnings ræðst af tveimur þáttum. 

Annars vegar þyngd þess hlutar sem hreyfist og hins vegar áferð þeirra flata sem snertast. 

Núningsstuðull segir til um áferð efnanna. Til dæmis er auðveldara að ýta bók á borði 

heldur en bók eftir grófum sandpappír. Ef togað er í hlut sem liggur á borði með láréttum 

krafti F og hluturinn fer á jafna hæga hreyfingu (engin hröðun verður) þá er togkrafturinn 

jafn renninúningnum (núningskraftinum). Eftir því sem núningsstuðullinn er hærri, þá 

þarf meiri kraft til að koma hlutnum af stað. 

 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á að þegar hlutir úr föstu efni renna eða eru dregnir eftir 

föstu yfirborði annars hlutar þá verkar renninúningur milli þeirra.  

Efni og áhöld: Trékubbur með mismunandi yfirborði, lóð, spottar og lárétt braut.  

 

Framkvæmd: Byrjið á að stilla upp tækjunum sem nota á. Bindið lóðahaldara í spotta og 

við kubbinn. Setjið kubbinn á brautina og setjið lóð á lóðahaldarann, lítið í fyrstu en 

bætið svo við þar til kubburinn byrjar að renna eftir brautinni. Til að hjálpa kubbnum af 

stað má banka létt á brautina. Kubburinn á að renna með hægum jöfnum hraða og því er 

mikilvægt að setja ekki of mörg lóð á lóðahaldarann. Skráið niður þá þyngd sem þarf til 

að koma kubbnum af stað (massi lóða og lóðahaldara). Þegar þið hafið lokið við þetta 

skuluð þið snúa kubbnum við og athuga nú hvað þarf mikinn massa til að koma kubbnum 

af stað. Skráið massann sem til þurfti niður. Endurtakið þetta svo með kubbnum með 

svamp-mottunni. Fyllið út töfluna og leysið verkefnin á verkefnablaðinu.  
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Verkefnablað – Tilraun 7 
 

Renninúningur

Tafla fyrir niðurstöður. 

Yfirborð M, massi lóða 

(kg) 

M, massi kubbs 

(kg) 

(m/M) = núningsstuðull 

Tré  

Filt  

Svampur  

Af hverju eru kraftarnir sem þarf til að koma hlutunum af stað misstórir? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Fyrir hvaða efni er núningsstuðullinn hæstur og lægstur og hver er ástæðan? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

g · M · µ = m · g m ÷ M = µ
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Tilraun 8 

 

Sveiflutími pendúls og þyngdarhröðun

Fróðleiksmolar: Sveiflutími einfalds pendúls er háður lengd pendúlsins L og 

þyngdarhröðun g. Allir hlutir á yfirborði jarðar verða fyrir þyngdarhröðun g = 9,8 m/s2

Sveiflutími, τ, pendúls er sá tími, mældur í sekúndum, sem tekur pendúlinn að sveiflast 

einu sinni fram og aftur. Til að reikna út sveiflutíma, τ, með mikilli nákvæmni er mældur 

sá tími sem pendúllinn sveiflast ákveðinn fjölda sveiflna og síðan deilt með fjöldanum  

Dæmi: Ef við tökum tímann á 40 sveiflum, þá er sveiflutíminn: 

τ = heildartími á 40 sveiflum / 40 

Til að reikna út g má nota eftirfarandi formúlu: 

g = 4 ⋅ π2 ⋅ L ÷ τ2

Ath: Nákvæmni í mælingum og útreikningum er forsenda réttrar niðurstöðu 

 

Tilgangur: Að kynnast þyngdarhröðun sem allir hlutir á jörðinni verða fyrir. Unnt er að 

mæla þyngdarhröðunina með því að mæla sveiflutíma pendúls. 

Efni og áhöld: Skeiðklukka, um 200 cm langt girni eða sterkur tvinni, límband, málband 

og 100 gr lóð. 

 

Framkvæmd: Tilraunastandurinn er settur upp á borð þannig að armurinn nái fram yfir 

borðbrúnina. Bandið er bundið í loftið og lóðið síðan fest í það. Ýtið við lóðinu svo að 

pendúllinn sveiflist, en hafið útslagið lítið eða um ½ m í hvora átt. Teljið því næst 

sveiflurnar, best er að telja 50 sveiflur en minnst 20, og takið jafnframt tímann sem það 

tekur pendúlinn að sveiflast þær. Reiknið síðan út sveiflutíma, τ, og notið hann ásamt 

lengd pendúlsins, L, til að reikna út g. Skráið allar niðurstöður í töflu og svarið 

spurningum á verkefnablaðinu.  

Endurtakið tilraunina nokkrum sinnum og styttið þá bandið eða fjölgið sveiflum. 
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Verkefnablað – Tilraun 8 

 

Sveiflutími pendúls og þyngdarhröðun

Skráið allar mælingar inn í töfluna og reiknið sveiflutíma pendúlsins, τ, og  

þyngdarhröðunina, g. Þyngdahröðunin ætti að vera sem næst 9,8 m/s2 ef allt er 

eðlilegt.  

 

Notið formúlurnar τ = heildartími á 40 sveiflum / 40 og g = 4 ⋅ π2 ⋅ L ÷ τ2

Lengd bands, L Sveiflufjöldi Tími Sveiflutími, τ Þyngdarhröðun, g 

Hvað er það sem getur valdið skekkju? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Skiptir máli hvað bandið er langt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hverjar eru helstu niðurstöður? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 9 

 

Lyftikraftur

Fróðleiksmolar: Samkvæmt lögmáli Arkímedesar léttist hlutur í vökva um þyngd þess 

vökva sem hann ryður frá sér. Ef þú ryður frá þér 40 lítrum (40 kg) af vatni í sundlaug 

léttist þú sem nemur þyngd vatnsins sem þú ryður frá þér eða um 40 kg. Vatnið lyftir 

undir þig með krafti sem nefnist flotkraftur. Í vatni virðast allir hlutir léttari en á þurru 

landi. Það er vegna þess að flotkraftur vatnsins lyftir undir þá. Rúmmál hlutarins er jafnt 

rúmmáli vatnsins sem hluturinn ryður frá sér. Þess vegna má nota flotkraft til að finna 

rúmmál hlutarins. Eðlismassi er hlutfallið á milli massa hlutar og rúmmáls hans. 

Eðlismassinn er með öðrum orðum massinn deilt með rúmmáli. 

ð massie lismassi
rúmmál

=

Eðlismassi vatns er 1 g/cm3. Hlutir sem eru með meiri eðlismassa en 1 g/cm3 sökkva en 

hlutir sem hafa minni eðlismassa en 1 g/cm3 fljóta. 

Tilgangur: Að kanna hvort allir álíka stórir hlutir sökkva eða fljóta í vatni. 

 

Efni og áhöld: Skál, vatn, nokkrir álíka stórir bútar úr mismunandi efni, t.d. tré, járn, 

kopar, gler, plast, ísmoli, frauðplast eða annað sem þér dettur í hug. 

Framkvæmd: Byrjið á að velja ykkur nokkra hluti. Ræðið hvaða hlutir þið haldið að 

sökkvið og hverjir þið haldið að fljóti. Skráið þetta á verkefnablaðið. Setjið vatn í skál 

svo hún sé rúmlega hálf. Setjið síðan hlutina einn af öðrum í skálina og athugið hvort þeir 

fljóti eða sökkva í vatni. Setjið athuganir ykkar í töfluna og svarið spurningum á 

verkefnablaðinu.  
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Verkefnablað – Tilraun 9 

 

Lyftikraftur

Hvaða hluti valdir þú í tilraunina? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvaða hlutir heldur þú að komi til með að fljóta og hverjir sökkva? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Fyllið út eftirfarandi töflu 

Hlutur Flýtur 

(Hversu vel? Hvað 

mikið er upp úr?) 

Sekkur Metið eðlismassa 

hlutarins í g/cm3

Hver er niðurstaða ykkar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 10 

 

Trissur

Fróðleiksmolar: Trissa er band, belti eða keðja sem brugðið er um hjól. Trissa verkar 

með tvennu móti. Hún getur breytt stefnu kraftsins eða breytt stærð hans. Föst trissa gerir 

það að verkum að léttara er að lyfta hlut vegna þess að trissan breytir stefnu þess krafts 

sem beitt er. Hreyfanleg trissa auðveldar verkið með því að minnka kraftinn sem þarf til 

að lyfta hlut upp. Þegar krafturinn minnkar þarf á móti að draga bandið lengri vegalengd 

þannig að ekki er hægt að minnka heildarorkuna sem þarf til að draga hlutinn upp, aðeins 

kraftinn. 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á því að hægt er að spara kraftana með því að nota 

trissur.  

Efni og áhöld: Tilraunastandur, trissa, kraftmælir, band og lóð. 

 

Framkvæmd: Mælið þyngd (N) þess massa (lóðs) sem þið ætlið að nota með því að 

hengja hann beint í kraftmælinn og skráið stærð kraftsins í töfluna á verkefnablaðinu.  

Kennarinn hefur sett upp tvær trissur, annars vegar fasta trissu eins og á mynd 1 og hins 

vegar hreyfanlega trissu eins og sýnd er á mynd 2. Byrjið á föstu trissunni. Togið niður 

með kraftmælinum til að lyfta lóðinu eins og sýnt er á myndinni. Lesið af kraftmælinum 

og færið niðurstöðuna í töfluna á verkefnablaðinu. Þegar þið hafið lokið við þetta skuluð 

þið prófa hreyfanlegu trissuna. Lyftið lóðinu með því að toga í kraftmælinn eins og sýnt 

er á myndinni. Lesið af kraftmælinum og færið niðurstöðurnar inn í töfluna á 

verkefnablaðinu.  
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Verkefnablað – Tilraun 10 

Trissur

Skráið niðurstöðurnar í töfluna 

Uppstilling Kraftur Hlutfall með og án trissu 

Engin trissa  1
Föst trissa, tog niður   

Hreyfanleg trissa, tog upp   

Er munur á kraftahlutfallinu sem þú reiknaðir út fyrir fasta og hreyfanlega trissu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Útskýrðu svarið 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvaða áhrif hafa mismunandi uppsetningar á kraftana, vinnuna og þá lengd sem 

toga þarf? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 11 
 

Hljóðstyrkur mældur

Fróðleiksmolar: Hljóðstyrkur er mældur í einingunni desíbel (dB). Hann ákvarðast af 

því hversu mikil orka er notuð til þess að framleiða hljóð. Mjög lágt hljóð sem heyrist 

varla hefur hljóðstyrkinn 0 dB en mjög sterkt hljóð sem er við sársaukamörk er 120 dB. 

Til dæmis á diskótekum er hljóðstyrkur oft í kringum 115- 120 dB en venjulegar 

samræður manna eru 60 -70 dB.  

Tilgangur: Að mæla hljóðstyrk og átta sig á mismunandi styrk hljóða. 

Efni og áhöld: Tæki sem mælir hljóðstyrk í desíbelum.  

 

Framkvæmd: Mælið hljóðstyrk við ýmsar aðstæður. T.d. hljóðstyrk samræðna og þegar 

hljóð er í kennslustofunni. Þegar kveikt er á fréttum í útvarpi og þegar tónlist er stillt hátt. 

Athugið einnig hvaða nemandi býr yfir mesta raddstyrknum. Þá er hægt að mæla 

hljóðstyrk í umferðinni og fleiru í umhverfinu sem ykkur dettur í hug. 

Skráið allar niðurstöður niður og fyllið verkefnablaðið úr.  
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Verkefnablað – Tilraun 11 
 

Hljóðstyrkur mældur

Hver er hljóðstyrkurinn í skólastofunni þegar allt er hljótt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er hljóðstyrkurinn í skólastofunni þegar samræður á milli nemenda eiga sér 

stað? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er hljóðstyrkurinn við fréttaflutning? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er hljóðstyrkurinn ef hækkað er í popp tónlist? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hvaða nemandi hefur mesta hljóðstyrkinn og hve mikill er hann? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Annað sem þið mælduð 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Tilraun 12 
 

Hljóð og bylgjur

Fróðleiksmolar: Hlutir sem gefa frá sér hljóð mynda sveiflur í andrúmsloftinu. Þessar 

sveiflur berast eftir loftinu og að eyrum okkar. Eftir því sem öldudalir og öldutoppar eru 

stærri í sveiflunum þá hefur hljóðið meiri styrk. Öldur sem mynda háa tóna hafa stutta 

öldulengd þ.e. háa tíðni en djúpir tónar hafa langa öldulengd, þ.e. lága tíðni. Hreinir tónar 

t.d. út tónkvísl eru gerðir úr sveiflum með eina tíðni. Þegar slegið er á hljóðkvísl gefur 

hún frá sér tóninn A. Flest önnur hljóð, eins og talað mál, eru gerð úr margskonar 

sveiflum með mismunandi tíðni. 

Tilgangur: Að kynnast því að hljóð er bylgjur (öldur) sem berast í lofti. Einnig að hljóð 

sé gert úr mismunandi tónum og að hver tónn hafi ákveðna öldulengd og tíðni.   

Efni og áhöld: Tölva og hljóðnemi. Bjalla, flauta, áslátturshljóðfæri og tónkvísl.  

Framkvæmd: Kennari kveikir á tölvu sem hljóðneminn er tengdur við. Skjárinn er 

stilltur á „sveiflusjá” en þannig sýnir hann okkur hljóðsveiflur og tíðni bylgna sem berast 

í hljóðnemann. Myndið tón með hljóðkvísl, talið í hljóðnemann og reynið að búa til 

hreina tóna í mismunandi hæð með því að blístra. Fyllið út verkefnablaðið jafnóðum.  

Takið eftir því hvernig misháir tónar úr hljóðfærum birtast á sveiflusjánni. 
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Verkefnablað – Tilraun 12 

 

Hljóð og bylgjur

Hver er mismunurinn á sveiflum hljóðs í tali og í tóni tónkvíslar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvernig breytast sveiflurnar þegar myndaðir eru háir og lágir tónar með bjöllu, 

flautu eða ásláttarhljóðfæri?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hver er tíðni hljóðkvíslarinnar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 13 

 

Samband ml og cm3

Fróðleiksmolar: Rúmmál er einn mælikvarði á stærð og er oft mælt í m3, l, ml eða cm3.

Auðvelt er að finna rúmmál kassalaga hluta, en það er fundið með því að mæla lengd, 

hæð og breidd hlutarins og margfalda allar lengdirnar saman.  

 

Rúmmál = lengd • breidd • hæð 

 

Tilgangur: Að nemendur átti sig á sambandi mælieininganna ml og cm3.

Efni og áhöld: Yfirfallsker, lítill málmkubbur, mæliglas, reglustika, tvinni og vatn. 

Framkvæmd: Byrjið á því að mæla rúmmál kubbsins. Því næst er yfirfallskerið fyllt af 

vatni (upp að stútnum). Tvinninn er bundinn um kubbinn og hann síðan látinn síga hægt 

niður í vatnið. Vatnið sem kubburinn ryður frá sér er safnað í mæliglasið.  
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Verkefnablað – Tilraun 13 

 

Samband ml og cm3

Hvert er rúmmál kubbsins í cm3?

________________________________________________________________________ 

 

Hversu margir millilítrar söfnuðust í mæliglasið? 

________________________________________________________________________  

 

Hvert er sambandið á milli ml og cm3?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað eru margir lítrar í 1 m3?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað er 1 lítri margir cm3?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvað er 1 lítri af mjólk (um það bil) mörg kg af mjólk? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Tilraun 14 

 

Heitt og kalt

Fróðleiksmolar: Frumeindir og sameindir efna eru á sífelldri hreyfingu og rekast 

stöðugt hver á aðra. Við hitun hreyfast sameindirnar enn hraðar og rekast fastar 

saman. Orkan sem tengist hreyfingu sameindanna kallast varmaorka. Varmaorka er í 

öllum hlutum, en þó er hún minni í köldum hlutum en heitum.  

Athugið að vatn sem stendur í glasi á borði, hvort heldur sem það er heitt eða kalt, 

verður smátt og smátt jafnheitt umhverfinu.  

 

Tilgangur: Að kanna hitabreytingar í heitu og köldu vatni. 

 

Efni og áhöld: 2 bikarglös, 100 ml af heitu og köldu vatni, hitamælir, tilraunastandur 

og hitari. 

 

Framkvæmd: Byrjið á að stilla upp áhöldunum sem þarf að nota í þessa tilraun. 

Setjið tilraunastandinn upp og komið hitaranum fyrir á sínum stað. Látið því næst 100 

ml af vatni í annað bikarglasið og komið því fyrir á tilraunastandinum. Kveikið nú á 

hitaranum og fylgist vel með vatninu í bikarglasinu. Þegar það er farið að sjóða 

skuluð þið slökkva á hitaranum. Látið þá 100 ml af ísköldu vatni í hitt bikarglasið. 

Mælið hitann í báðum bikarglösunum á 5 mínútna fresti og skráið niðurstöðurnar 

niður. Hrærið vel í vatninu, en þó varlega, með hitamælinum í hvert skipti áður en 

lesið er af mælinum. Verður hitinn einhverntímann jafnmikill í báðum glösunum? 
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Verkefnablað – Tilraun 14 

 

Heitt og kalt

Fyllið töfluna út 

Tími Hitastig kalda vatnsins, °C Hitastig hitaða vatnsins, °C 

Í hvoru bikarglasinu var meiri varmi í upphafi tilraunar? Af hverju? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Hvort hreyfa sameindirnar í bikarglasinu með heita vatninu eða kalda vatninu 

hraðar? Af hverju? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Verður hitinn einhverntímann jafn mikill í báðum glösunum? Af hverju? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Tilraun 15 

 

Þensla lofts við hitun

Fróðleiksmolar: Efni þenst yfirleitt út þegar það hitnar en dregst saman þegar það 

kólnar. Þetta stafar af því að þegar efni hitnar verður hreyfing sameindanna meiri og 

hraðari. Sameindirnar þurfa því meira rými en það veldur því að hlutirnir þenjast út. 

Þensla efnis af völdum hita nefnist hitaþensla.  

 

Tilgangur: Að nemendur geri sér grein fyrir að loft þenst út við aukinn hita. 

 

Efni og áhöld: Plastflaska, blaðra, ílát og heitt og kalt vatn. 

 

Framkvæmd: Byrjað er á því að blása blöðruna nokkrum sinnum út og hleypa loftinu úr 

henni til að mýkja hana. Setjið blöðruna upp á stút á 2 l. plastflösku, passa verður að hún 

falli þétt upp að stútnum. Því næst er flaskan sett ofan í sjóðandi vatn. Skráið niður hvað 

gerist. Af því loknu er flaskan kæld aftur og skráð niður hvað gerist þá. 
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Verkefnablað – Tilraun 15 
 

Þensla lofts við hitun

Hvað gerist þegar flaskan er hituð? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

En þegar hún er kæld? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvaða ályktun getur þú dregið af þessu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Viðauki III  Kennsluleiðbeiningar fyrir verklegar tilraunir 
Við undirbúning tilrauna er margt sem þarf að hafa í huga. Mikilvægt er að hver og ein 

tilraun henti þeim aldurshópi sem tilraunina eiga að gera og sé tengd því námsefni sem 

nemendur eru í hverju sinni. Áður en nemendur eru látnir gera tilraunir er mikilvægt að 

þeim hafi verið kynntar þær reglur sem gilda í tilraunastofum (sjá hér aftar). Þá þurfa 

nemendur að þekkja til skýrslugerðar (sjá hér aftar), nákvæmni í vinnubrögðum og 

vísindalegra vinnubragða.  

 Kennari ætti ávallt að hafa kynnt sér vel þær tilraunir sem hann ætlar að 

framkvæma, vera búinn að fara yfir hvaða efni og áhöld þarf í tilraunina og gang úr 

skugga um að þau sé til staðar í kennslustofunni. Kennari verður að framkvæma hverja 

tilraun og finna þær leiðir sem sýna best það sem koma á fram í henni. Þá ætti kennari 

ætíð að setja sálfum sér og nemendum sínum ákveðin markmið með tilraunum.  

 Tilraunir þurfa ekki að vera flóknar og þeim þurfa ekki endilega að fylgja ákveðin 

verkefnablöð. Tilraunir má nota sem kveikjur í kennslustund, þ.e. til að vekja áhuga 

nemenda og til umhugsunar um það viðfangsefni sem verið er að taka fyrir hverju sinni. 

Gott er t.d. að byrja nýjan kafla á því að gera stutta og auðvelda tilraun. 

Ekki er nauðsynlegt að nemendur framkvæmi allar tilraunir sjálfir, því þeir geta í 

sumum tilvikum lært alveg jafn mikið á sýnitilraunum, þ.e. þegar þeir fylgjast með 

kennaranum framkvæma tilraun. 

Þær tilraunir og þau verkefnablöð sem fylgja hér á eftir eru einungis dæmi um 

tilraunir og verkefnablöð sem hægt er að nota samhliða námsefni á miðstigi grunnskóla. 

Þyngd þeirra er mismunandi og margar þeirra má útfæra á fleiri en einn veg. Þá getur 

verið lærdómsríkt að láta nemendur skila skýrslu til kennara eftir tilraun.   
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Tilraun 1, Ljósbogi 
Áður en nemendur framkvæma þessa tilraun væri gott ef búið væri að fjalla um gagnsæ 

og ógagnsæ efni. Kennari getur tekið nokkur dæmi, komið með ýmiskonar gler, plastpoka 

í ýmsum litum, þunnan og þykkan pappír og fleira í þeim dúr og leyft nemendum að finna 

út hvaða efni eru gagnsæ og hver ekki. Einnig þarf að vera búið að fjalla um endurkast 

ljóssins.   

 Tilraunin er nokkuð einföld í framkvæmd. Bæði er hægt að skipta 

nemendahópnum upp í smáa hópa, t.d. 4-6 nemendur í hverjum hóp, láta hvern hóp 

framkvæma eina tilraun og vinna verkefnablaðið saman eða þá að kennarinn framkvæmi 

tilraunina og hver nemandi fylli síðan út verkefnablaðið. 

 Ljósgeislinn fylgir vatnsbununni ofan í skálina. Ástæðan er sú að geislinn 

endurkastast inni í bununni við alspeglun og brotnar ekki út úr henni. Vatnsbunan virkar 

eins og ljósleiðari.  

 

Tilraun 2, Ljósbrot – hliðrun ljósgeisla 
Þessi tilraun hentar vel að gera þegar verið er að fjalla um ljósbrot og sýnir nemendum 

greinilega að ljós ferðast mishratt í efnum. Áður en tilraunin er framkvæmd er ágætt að 

búið sé að ræða við nemendur um ljósbrot og sýna þeim einföld dæmi, eins og setja 

reglustiku eða penna ofan í vatnsglas. 

 Best er að skipta nemendum upp í hópa og láta hvern hóp gera eina tilraun og 

fylla verkefnablaðið saman út. Kennarinn ætti að reyna að ýta undir umræður í hópunum.  

 

Tilraun 3, Að sveigja vatnsbunu 
Þessa tilraun er gott að framkvæma í sérstakri raungreinastofu, því nauðsynlegt er að 

framkvæma hana við vask. Tilraunin er skemmtileg og hentar í raun öllum aldurshópum. 

Bæði er hægt að nota hana sem kveikju áður en farið er að fjalla um stöðurafmagn, 

mynda umræðuhópa og láta nemendur velta fyrir sér af hverju vatnsbunan sveigist. 

Einnig er hægt að nota tilraunina þegar búið er að fjalla um stöðurafmagnið.  

 Tilraunina er hægt að útfæra á fleiri en einn veg, bæði er hægt að nota blöðrur, 

hárgreiður eða stórar reglustikur. Hægt er að nudda blöðrunni bæði við ullarflík eða við 

hár og það sama á við um greiðuna. Þá er hægt að láta hluta nemendahópsins nota greiðu, 
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en hina blöðru og bera niðurstöðurnar saman. Einnig getur kennari verið búinn að rífa 

niður blöð, t.d. venjuleg hvít blöð og dagblöð, álpappír, smjörpappír, bómull og fleira í 

þeim dúr og leyfa nemendum að athuga hvað gerist ef blaðra sem búið er að nudda við 

hár eða ullarflík er borin upp að þessum hlutum. Hlutirnir eru þá látnir liggja á borði, 

blaðran hlaðin með hári eða ullarflík og síðan látin nálgast rólega einn hlut í einu. 

Nemendur eiga þá eftir að komast að því að sumir hlutirnir dragast að blöðrunni.  

 

Tilraun 4, Leiðni og rafstraumur 
Áður en þessi tilraun er framkvæmd er mikilvægt að búið sé að fjalla um rafstraum, 

rafrásir, rafhlöður, leiðara og einangrara. Best er að byrja á að láta nemendur átta sig á að 

þegar peran er tengd við rafhlöðuna kemur ljós, en ef rafrásin er rofin slokknar ljósið. 

Þegar þetta hefur verið gert byrja nemendur að framkvæma tilraunina. Gott er ef kennari 

sýnir hverjum hóp hvernig á að tengja hlutinn við rafrásina svo að gengið sé úr skugga 

um að allir nemendur skilji hvernig á að fara að því að framkvæma tilraunina. Þegar það 

hefur verið gert geta nemendur prófað sig áfram með mismunandi hluti, hvort þeir séu 

leiðarar eða einangrarar. Einnig er hægt að láta nemendur athuga hvort efnin dragist að 

segli. Sumir leiðarar gera það, aðrir ekki. 

 Í þessari tilraun er gott að láta nemendur vinna saman í 4-5 manna hópum.  

 

Tilraun 5, Seglar og járnsvarf 
Áður en tilraunin er framkvæmd er gott að búið sé að fjalla um segla og segulsvið. Ef til 

eru seglar í skólanum væri gott ef kennari væri búinn að koma með þá í kennslustund og 

leyfa nemendum að átta sig á að samskonar endar ýta hvor öðrum frá sér á meðan 

andstæðir endar dragast að hvor öðrum. Þannig ættu nemendur að geta fundið kraft 

segulsins. Ef til er í skólanum kassi með járnsvarfi ætti annað hvort að vera búið að sýna 

nemendum hann eða koma með hann í tilraunatímann. Þá er segull settur inn í kassann og 

þá sjá nemendur hvernig járnsvarfið myndar segulsvið segulsins.  

 Þessa tilraun er hægt að nota sem sýnitilraun, en ef kennari vill að nemendur 

framkvæmi hana sjálfir er best að skipta upp í litla hópa.  
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Tilraun 6, Rafsegull 
Í þessari tilraun eiga nemendur að búa til rafsegul úr stórum nagla, vír og rafhlöðu og 

kanna hvort þeir geti tínt upp títuprjóna og bréfaklemmur með honum. Hafið þó í huga að 

sumir títuprjónar eru úr lítt segulmögnuðu stáli svo gangið úr skugga um að þeir 

títuprjónar sem nota á í tilraunina sé það ekki.  

Mikilvægt er að búið sé að fjalla um rafsegul og að rafstraumur sem streymir um 

leiðslu myndi rafsvið umhverfis leiðsluna sem sé svipað segulsviði seguls. Gott væri að 

búið væri að gera tilraun um segulsvið áður en þessi tilraun er framkvæmd.  

 Ef nægur búnaður er til í skólanum ættu allir nemendur að geta búið sér til sinn 

rafsegul. Ef slíkt er hægt verða seglarnir e.t.v. mjög mismunandi, eftir því hve þétt 

nemendur vefja vírnum um naglann. Kennarinn getur þá tekið ólíka rafsegla sem dæmi 

og sýnt nemendum fram á hve miklu getur munað ef mörgum vafningum er vafið um 

naglann. Hver nemandi vinnur þá verkefnablað upp á eigin spýtur. Ef nægur búnaður er 

ekki til staðar í skólanum er einnig hægt að skipta nemendum upp í hópa og láta þá 

vinnna saman við gerð segulsins.  

 

Tilraun 6, Renninúningur 
Áður en þessi tilraun er framkvæmd ætti að vera búið að fjalla um eðli krafta og 

núningskaft og vera með umræðu um þessa hluti. Einnig væri gott ef kennari væri búinn 

að draga upp nokkur dæmi af þessu og leyfa nemendum að prófa. T.d. gæti kennarinn 

verið búinn að koma með venjulegan pappír og sandpappír og e.t.v. fleira í þeim dúr og 

leyfa nemendum að prófa að skrifa á pappírinn eða hlutina sem kennarinn kemur með. 

Það ætti t.d. að koma í ljós að auðveldara er að skrifa á venjulegan pappír heldur en á 

sandpappír.  

 Þessi tilraun þarf ekki að vera flókin í framkvæmd, ef ekki er til kubbur með 

mismunandi yfirborði er hægt að útbúa sér einn slíkan með afgöngum úr smíðastofunni. 

Ef ekki er til lárétt braut er hægt að nota t.d. venjulegt borð. Lóð og spotti er eitthvað sem 

ætti að vera til í hverjum skóla. Ef lóðahaldari er ekki til geta nemendur bundið lóðin í 

spottann. Það er aðeins meira verk, en engu að síður vel hægt. Nemendur ættu að vinna 

þessa tilraun nokkrir saman í hóp og ræða niðurstöður sínar og fylla út verkefnablaðið í 

sameiningu.  
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Tilraun 8, Sveiflutími pendúls og þyngdarhröðun 
Gott er að hefja umræðu á þyngdarkraftinum sem allir hlutir á jörðu verða fyrir og nota til 

samanburðar gervitungl þar sem menn og hlutir svífa. Þá er hægt að láta hluti detta niður 

á gólf og vera með stutta umræðu um af hverju það gerist. Af hverju falla allir hlutir til 

jarðar? Þessi tilraun er ekki síður upplögð til að brýna mikilvægi nákvæmni í mælingum 

og útreikningum fyrir nemendum. Jafn mikilvægt er að nota réttar einingar. Útskýra þarf 

fyrir þeim að því nákvæmari sem þau eru því líklegra er að þau fái út tölu sem næst 

þyngdarhröðun, 9,8 m/s2. Nauðsynlegt að leyfa þeim sjálfum að mæla og framkvæma 

tilraunina eins og þau vilja sjálf en ræða í lokin mögulega skekkju. Oftast er skekkjan 

vegna ónákvæmni í mælingum, of fáir aukastafir hafa verið notaðir eða rangar einingar. 

Mikilvægt er að nota sekúndur og metra. Einnig ætti kennarinn að kenna nemendum að 

telja sveiflurnar rétt. Byrjað er á 0 síðan 1, 2, 3 og svo frv. Það vill nefnilega oft verða svo 

að nemendur gleyma fyrstu sveiflunni.  

 Þessi tilraun er frekar flókin í framkvæmd og kennari þarf að fylgja nemendum 

vel eftir við framkvæmd hennar. Þó að fjallað sé um þyngdakraft og pendúl í 6. bekk eru 

nemendur ekki vandir að reikna flókin eðlisfræðidæmi og því er mikilvægt að hjálpa 

þeim við það.  

 

Tilraun 9, Lyftikraftur 
Þessi tilraun er einföld í framkvæmd. Áður en hún er gerð ætti að vera búið að fjalla um 

lögmál Arkímedesar og flotkraft. Umræður um hvers vegna skip fljóta geta hjálpað til við 

undirbúning tilraunarinnar. Í tilrauninni er farið fram á að nemendur meti eðlismassa efna 

og því er mikilvægt að þeir viti að eðlismassi vatns er 1 g/cm3 og þeir hlutir sem hafa 

meiri eðlismassa sökkva á meðan hlutir með minni eðlismassa fljóta.  

 Tilraunina er hægt að gera aðeins flóknari með að láta nemendur reikna út 

eðlismassa nokkurra hluta, t.d. þeirra hluta sem eru reglulegir. Þá vigta nemendur hlutinn 

og reikna rúmmál hans með hjálp kennarans. Síðan er formúlan sem gefin er upp á 

tilraunablaðinu notuð til að finna eðlismassann. Þetta getur reynst of flókið fyrir 

nemendur að gera eina, en engu að síður geta nemendur lært mikið á því að sjá kennarann 

reikna eðlismassa tveggja hluta sem hafa sömu lögun en eru úr mismunandi efnum.  
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Tilraun 10, Trissur 
Áður en þessi tilraun er framkvæmd ætti að vera búið að ræða um lögmál Newtons um 

kraft. Þá ættu nemendur að hafa kynnst mælieiningunni N (Newton) og kraftmæli. Einnig 

ætti að vera búið að tala um einfaldar trissur eins og þær eru notaðar í daglegu lífi, t.d. í 

gardínum. 

 Áður en tilraunin er framkvæmd ætti kennarinn að vera búinn að setja upp bæði 

fasta trissu og hreyfanlega eins og sýndar eru á tilraunablaðinu. Nemendum ætti síðan að 

skipta upp í hópa og láta þá framkvæma tilraunina og fylla út verkefnablaðið í 

sameiningu. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því að krafturinn sem beita þarf minnkar 

þegar laus trissa er notuð en vegalengdin sem toga þarf eykst að sama skapi. 

 

Tilraun 11, Hljóðstyrkur mældur 
Áður en tilraunin er framkvæmd ætti að vera búið að fjalla um bylgjur, tónhæð og 

hljóðstyrk. Þá ætti að vera búið að fjalla um mælieiningu hljóðstyrks, desíbel (dB). 

Tilraunin er mjög einföld í framkvæmd, en svo að hægt sé að gera hana þarf að vera til 

tæki sem mælir hljóðstyrk. Yfirleitt eru ekki mörg slík tæki til í skólum og e.t.v. einungis 

eitt og því ætti kennarinn að stjórna þessari tilraun. Best væri þó ef hann gæti skipt 

bekknum til helminga, látið annan helming bekksins gera eitthvað annað verkefni tengt 

hljóði á meðan hann framkvæmir tilraunina með hinum helmingnum og skipta síðan.  

 

Tilraun 12, Hljóð og bylgjur 
Við undirbúning þessarar tilraunar er gott að búið sé að fjalla um sömu atriði og nefnd 

eru í tilraun 11. Þó ætti einnig að vera búið að stikla á stóru hvað varðar bylgjulengd, 

öldutopp, öldudal og sveifluvídd.  

 Til að framkvæma tilraunina þarf tölvu eða sveiflusjá og hljóðnema. Kennarinn 

ætti að framkvæma tilraunina með nemendum, en láta þá um að mynda hljóðin. 

Bylgjurnar sem myndast á tölvuskjánum ættu að vera kveikja að umræðu sem kennarinn 

stjórnar.  
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Tilraun 13, Samband ml og cm3 
Þessi tilraun hentar vel þegar verið er að fjalla um rúmmál og mælieiningar. Áður en 

tilraunin er framkvæmd ætti að ganga úr skugga um að nemendur þekki metrakerfið og 

sambandið milli mælieininga. Gott væri t.d. að láta nemendur vinna verkefni þar sem þeir 

breyta mælieiningum, t.d. 1 m í cm og svo frv. Þá er mikilvægt að nemendur viti hvernig 

rúmmál er og hverjar mælieiningar fyrir rúmmál eru. Kennari gæti einnig verið búinn að 

láta nemendur vinna verkefni þar sem þeir breyta rúmmálseiningum, t.d. 1 m3 í cm3 og 

svo frv.  

 Tilraunin er einföld í framkvæmd, en mikilvægt er að nemendur vandi sig og séu 

nákvæmir í mælingum. Kennari ætti að brýna fyrir nemendum að slíkt er forsenda þess að 

fá réttar niðurstöður. Tilraunina ættu nemendur að vinna í 4-5 manna hópum og hjálpast 

að við að fylla út verkefnablaðið.  

 

Tilraun 14, Heitt og kalt 
Áður en tilraunin er framkvæmd þarf að vera búið að fjalla um varma og hita og að hlutir 

samlagast hitastigi umhverfisins. Þá ætti að vera búið að kynna fyrir nemendum ýmsar 

gerðir hitamæla og mælieiningu fyrir hitastig. Kennari gæti verið búinn að láta nemendur 

vinna ýmis verkefni með hitamæla til að ganga úr skugga um að þeir öðlist færni í að lesa 

af þeim. T.d. gæti kennari látið nemendur mæla hitastig heima hjá sér að morgni og 

kvöldi og ræða af hverju nemendur fá mismunandi útkomur eftir því hvar þeir búa í 

bænum. 

 Tilraunin er ekki flókin og ættu nemendur að vinna hana saman í hópum. Kennari 

ætti þó að passa að nemendur framkvæmi hana rétt og umgangist hitarann með gát. Þegar 

nemendur eru að mæla hitastigið á fimm mínútna fresti ætti kennarinn að hafa nokkrar 

mínútur á milli mælinga til að ræða við nemendur hvað sé að gerast í bikarglösunum. Af 

hverju hækkar hitastigið í öðru og lækkar í hinu? 

 

Tilraun 15, Þensla lofts við hitun 
Tilraunin er mjög einföld í framkvæmd og geta nemendur auðveldlega framkvæmt hana 

sjálfir. Mikilvægt er að kennarinn sé vel undirbúinn og meðvitaður um hvernig 

framkvæma eigi tilraunina, en einnig þarf hann að vera tilbúinn að svara þeim 
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spurningum sem kunna að vakna hjá nemendunum. Þá er mjög mikið atriði að kennarinn 

sé búinn að fjalla um þenslu efna við hitun áður en tilraunin er framkvæmd.  

Æskilegt er að nemendum sé skipt niður í hópa og að hver hópur framkvæmi eina tilraun. 

Með þessu fyrirkomulagi er líklegt að góðar umræður um tilraunina skapist og að 

nemendur verði meðvitaðir um hvað sé í raun að gerast.  

Tilraun sem þessa er í raun hægt að framkvæma á fleiri en einn veg. Hér má líta mjög 

einfalda útgáfu á tilrauninni, en hægt er að gera hana ögn flóknari með því að nota 

glerflösku með blöðru og láta nemendur hita loftið í henni með sprittlampa. Einnig er 

hægt að nota glerflösku sem hefur verið inn í ísskáp í dágóðan tíma og setja hana svo í 

skál með soðnu vatni. 
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Viðauki IV  Umgengnisreglur í tilraunastofu 
Þessar reglur er ágætt að hengja upp í tilraunastofunni. Þannig hafa nemendur þær alltaf 

fyrir framan sig þegar þeir eru að framkvæma tilraunir.  

 

Almennar reglur í tilraunastofum 

 
• Gerið engar tilraunir án leyfis kennara. 

• Lesið leiðbeiningar vel og verið viss um til hvers er ætlast af ykkur í tilrauninni 

sem á að framkvæma. Ef þið eruð ekki viss talið þá við kennarann. 

• Gangið vel um tæki og gætið varúðar í meðferð efna. 

• Skoðið merkingar á ílátum efna áður en þau eru notuð. 

• Setjið ekki notuð efni aftur í upprunaleg ílát. 

• Bragðið alls ekki á efnum og andið ekki að ykkur gufum frá efnum nema annað sé 

sérstaklega tekið fram af kennara. 

• Það er ekki leyfilegt að borða, drekka eða leika sér þegar unnið er að tilraunum. 

• Það er stranglega bannað að fikta eða eiga á einhvern annan hátt við þau tæki sem 

í stofunni eru. 

• Gangið snyrtilega um. Þrífið öll tæki vel eftir notkun og hendið öllu rusli. 

• Skilið öllum tækjum, áhöldum og efnum á réttan stað þegar tilraun er lokið. 

• Farið ekki með tæki, efni og áhöld úr stofunni nema kennari leyfi. 

• Þvoið ykkur um hendur eftir tilraunavinnu, áður en þið yfirgefið stofuna.  

• Ekki hafa töskur, föt eða annað slíkt uppi á borðum. Þar á aðeins að vera 

mælitæki, blöð og ritföng. 
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Viðauki V  Leiðbeiningar um gerð skýrslu um tilraun 
Það getur verið lærdómsríkt að skrifa skýrslu um tilraunir. Kennarinn fer e.t.v. ekki fram 

á að skýrslu sé skilað eftir hverja tilraun, en það getur hjálpað þér í náminu að vinna  

skýrslu eftir hverja tilraun og halda til haga hjá þér. Skýrslur þurfa ekki að vera langar og 

ættu að innihalda helstu aðalatriðin í kringum tilraunina.  

 

Þegar þú vinnur skýrslu skalt þú ávallt fara eftir eftirfarandi formi: 

 
Tilgangur: Í þessum lið á að skrifa hvaða tilgangi tilraunin á að þjóna. Ef ætlunin er að 

svara einhverjum spurningum með tilrauninni eiga spurningarnar að koma hér.  

 

Efni og áhöld: Hér skal tilgreina hvaða efni og áhöld voru notuð við tilraunina.  

 

Lýsing: Hér á að lýsa því hvernig tilraunin fór fram, hvernig hún var framkvæmd 

 

Niðurstaða: Skýrslu skal alltaf ljúka með því að taka saman helstu niðurstöður 

tilraunarinnar. Að hvaða niðurstöðu var komist. 

 


