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Inngangur 

Þessi hugmyndabanki er lokaverkefni Sveinbjargar Sævarsdóttir til B.Ed. prófs frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hugmyndabankinn er unninn með það í huga að 

auðvelda kennurum að skipuleggja verklega kennslu ákveðina þátta í náttúrufræði sem verður 

vonandi til þess að verkleg kennsla mun aukast að einhverju  leyti í grunnskólum landsins. Í 

hugmyndabankanum er farið inná þau svið náttúrufræðinnar sem tilheyra krafti og hreyfingu 

sem og varma og kröftum í straumefnum.      

 Hugmyndabankinn er settur upp þannig að mjög auðvelt er að vinna með hann. Hver 

einstök athugun er sett upp þannig að fyrst lesa nemendur spurningar tengdar verkefninu sem 

þeir eiga að hugsa um, ræða saman og reyna að svara eftir bestu getu. Næst kemur fram hvaða 

tæki og tól nemendur þurfa og hvernig framkvæma eigi athugunina. Síðan eru nemendur 

beiðnir um að lýsa því hvað hafi átt sér stað í athuguninni og beðnir um að skrá hjá sér 

niðurstöður sínar. Skýringarmyndir fylgja flestum athugunum en þær eiga að aðstoða 

nemendur að skilja hvernig eigi að framkvæma hverja athugun fyrir sig. Með hverri athugun 

er kennarasíða með markmiðum og ábendingum. Mjög hentugt er að ljósrita upp úr 

hugmyndabankanum og dreifa til nemenda. Við gerð hugmyndabankans studdist höfundur 

aðallega við þrjár bækur þær; Stop Faking It-Energy (2002) eftir William C. Robertson,  Stop 

Faking It-Air Water & Weather (2005) eftir William C. Robertson og Verklegar æfingar í 

náttúrufræði (2008) eftir Ara Ólafsson, Kristjönu Skúladóttir og Maríu Sophusdóttir. Einnig 

skoðaði höfundur fjöldann allan af kennslubókum sem og tilrauna- og vísindabókum. 

Aðalnámskrá grunnskóla kom sömuleiðis af góðum notum.     

 Það er von mín að bæði kennarar og kennaranemar geti nýtt sér þennan 

hugmyndabanka við kennslu á mið- og unglingastigi í náttúrufræði og aukið þannig áhuga 

nemendanna á náttúrufræði með skemmtilegri og fjölbreyttari kennslu. 

 

Reykjavík, maí 2012 

______________________________ 
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1. Kraftar             

1.1. Seglar 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið takið tvo segla og látið þá nálgast hvorn annan? En ef þið 

notið sömu segla og dragið þá í sundur? Hvers vegna? 

 

Efni og Áhöld 
Tveir seglar, sumir seglar af ísskáp gætu virkað en öruggara er að vinna með stærri segla. 

Hvað skal gera? 

Takið tvo segla og látið þá nálgast hvorn annan. Dragið þá síðan aðeins frá hvorum öðrum og 

sleppið síðan takinu á þeim. 

Hvað veldur? 

Hvað gerist? 

Af hverju? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? Ræðið og skráið aðalatriðin. 
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Seglar-kennarasíða 

Markmið athugunar 

Nemendur eiga að kynnast seglum og vita hvernig þeir virka. Það er mikilvægt að nemendur 

viti að seglar hafi tvö skaut, norður- og suðurskaut. Tvö samkynja skaut ýtast sundur en 

ósamkynja skaut dragast að hvort öðru.  

Fróðlegt er að láta nemendur vita að áttaviti er í raun segull. Segulsvið jarðar virkar á nál 

áttavitans (sem er segull) og þess vegna vísar nálin alltaf til norðurs og suðurs. Það gerir 

okkur kleyft að vita í hvaða átt við eigum að fara ef við kunnum að lesa á áttavita. 

Nemendur eiga einnig að geta nefnt dæmi um segulmagnaða hluti. 

Nemendur geta unnið þessa verklegu athugun á eigin vegum einnig er gott að skipta þeim upp 

í hópa. 
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1.2. Boltar og bílar á fleygiferð 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist þegar þið leggið bolta á flata jörð? Mun hann hreyfast? En ef þið 

ýtið við honum, verður þá einhver breyting? Þurfið þið síðan að stöðva boltann eða mun hann 

stöðvast sjálfur? Haldið þið að tveir misþungir leikfangabílar muni renna jafn hratt og langt ef 

að þið ýtið þeim báðum? 

Efni og Áhöld 
Bolti/kúla 

2 leikfangabílar af mismunandi að stærð og helst misþungir (gott ef hægt er að nota 

venjulegan leikfangabíl og svo leikfangarútu/flutningabíl) 

Litað límband t.d. málningarlímband eða einangrunarlímband 

Skeiðklukka 

 

Hvað skal gera? 

Leggið boltana á flatt gólfið (ekki hallandi flöt). Eru þeir kyrrir eða á hreyfingu? Ýtið við 

boltunum, þeir ættu þá að hreyfast. En af hverju?  Á endanum stöðvast þeir, af hverju? 

 

Takið nú límbandið og útbúið byrjunarreit og staðsetjið bílana fyrir aftan límbandið. Ýtið 

bílunum tveimur jafnfast áfram. Renna þeir jafnlangt? Merkið með límbandinu hvar þeir 

stöðvast og endurtakið tíu sinnum til að fá sem áreiðanlegasta (nákvæmustu/bestu) 

niðurstöðu. Skráið niður í töfluna hér fyrir neðan vegalengdirnar hjá hvorum bíl fyrir sig. 

 

Fara þeir jafnhratt? Það getið þið athugað með því að líma annað límbandi í 40 cm fjarlægð 

frá því fyrra og mæla með skeiðklukku hversu langan tíma það tekur hvorn bíl fyrir sig að 

renna að seinna límbandinu eftir að þið hafið ýtt honum áfram. Best er að byrja á að ýta 

bílnum áfram nokkrum sentímetrum fyrir aftan byrjunarreitinn og byrjið að taka tímann þegar 

bíllinn fer yfir hann og stöðvið tímann þegar hann hefur farið yfir endamarkið (yfir seinna 

límbandið). Endurtakið tíu sinnum til að fá sem áreiðanlegustu niðurstöðu. Skráið 

niðurstöðurnar í töflu. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? Af hverju hreyfast boltarnir eftir að við höfum ýtt við þeim? 

Af hverju stöðvast þeir síðan? Fóru bílarnir jafnlanga vegalengd á jafnmiklum hraða? Hvernig 

má það vera? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðu tilraunarinnar? Ræðið og skráið aðalatriðin. 

 Vegalengd Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. Vegal. 
Bíll 

1 
           

Bíll 

2 
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Boltar og bílar á fleygiferð-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að kynnast áhrifum krafta á hreyfingu hluta.  

Átta sig á því að núningskraftur hefur áhrif á hraða hlutar, að hann dregur úr hraðanum.  

Nemendur eiga að geta reiknað út meðalhraða. 

Nemendur eiga að skilja tregðulögmálið eða í það minnsta að þekkja það. 

Nemendur skulu vita að massi hlutar skiptir máli fyrir þau áhrif sem kraftar hafa á hreyfingu 

hlutar. 

Þau eiga að skilja að því meiri massa sem að ákveðinn hlutur hefur (leikfangabíll og 

leikfangarúta) því meiri kröftum þarf að beita til að hann nái sama hraða og hlutur með minni 

massa þegar honum er ýtt sömu vegalengd.  

Nemendur eiga að kunna að skrá hjá sér upplýsingar í töflu. 
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1.3. Kúla á niðurleið 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið rúllið kúlu í hálft pappaglas(ATH. sjá hálfa pappaglasið á 

myndinni hér fyrir neðan)? En ef kúlan rúllar niður brekku og inn í glasið? Mun eitthvað 

gerast við pappaglasið og hvað þá? Mun það hreyfast og hvernig þá? En ef kúlan rúllar niður 

hálfa brekkuna? En ef hún rennur 

styttra en úr hálfri brekku? Skiptir 

massi kúlunnar máli. 

Efni og Áhöld 
Kúla eða lítill bolti 

Rampur (hægt að búa til með 

nokkrum bókum og harðspjalda 

möppu) 

Einnota drykkjarmál 

Skæri 

 

Hvað skal gera? 

Klippið pappaglasið í tvennt þannig það líkist göngum sem eru lokuð í annan endann(sjá 

mynd að ofan). Staðsetjið kúluna/boltann efst á rampnum og hálfa glasið við endann á 

rampnum. Sleppið takinu á kúlunni og mælið hve langt glasið hreyfist. Prófið nú að staðsetja 

kúluna á miðjan rampinn og endurtakið athugunina. Nú getið þið staðsett kúluna enn neðar og 

endurtekið athugunina. Skráið niður allar upplýsingar og útbúið töflu. Endurtakið oft svo að 

sem áreiðanlegastar niðurstöður fáist og að þið getið þá reiknað út meðallengd sem glasið 

hreyfist eftir að kúlan hefur rúllað úr hverri hæð fyrir sig. 

 

Þið getur einnig fundið aðra kúlu/bolta sem er þyngri eða léttari og athugað hvað breytist þá. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast?Af hverju? 

Hvenær hreyfist pappaglasið lengstu vegalendina? En hvenær þá styðstu? 

Ef þið prófuðu athugunina aftur með léttari og eða þyngri bolta, hver varð breytingin? Fór 

drykkjarmálið lengri eða skemmri vegalendir með léttari kúlu ef þið staðsettuð kúluna á sama 

stað og fyrri kúluna? En með þyngri kúlu? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki, hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðu tilraunarinnar? 
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Kúla á niðurleið-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að átta sig á hugtökunum vegalengd, tími og hraði sem og massi hlutar. 

Sömuleiðis eiga þeir að kunna að finna út meðallengd. Einnig eiga nemendur að geta borið 

saman tölur sínar og notað í útreikninga. 

Nemendur eiga að vita að núningur á sér stað og að hann er dæmi um kraft. 

Nemendur eiga einnig að átta sig á því að kúlan býr yfir stöðuorku þegar hún er uppi í 

brekkunni og hreyfiorku þegar hún er komin á ferð. 

Þau eiga að skilja að ef við sleppum kúlunni/boltanum í tvöfaldri hæð þá gefur það hlutnum 

tvöfalda orku. Kúlan/boltinn fer þá tvöfalt lengri vegalengd. 

Nemendur eiga að kunna að fara með upplýsingar og setja þær í töflu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.4. Bílabraut 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið sleppið kúlu á bílabraut sem er J-laga eins og á myndinni hér 

fyrir neðan? Mun kúlan fara alla brautina án þess að falla/detta niður? Mun skipta máli hvar 

þið slepptuð boltanum? Hvers vegna? 

Efni og Áhöld 
Hlutur úr bílabraut eða annað svipað 

Kúla/bolti  

Vinur til aðstoðar 

 

Hvað skal gera? 

Fáðu aðstoðarmanneskjuna til að hjálpa þér við að halda hlutanum 

úr bílabrautinni í J-laga lykkju, en þó þannig að það myndist 

næstum heilhringur á endanum.(Sjá mynd). 

Því næst skaltu taka kúluna og finna út í hvaða hæð þú þarft að 

sleppa kúlunni svo hún fari alla brautina án þess að falla niður á 

miðri leið. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Bílabraut-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að kunna skil á varðveislu orkunnar og átta sig á því hvernig stöðuorka 

breytist í hreyfiorku þegar kúlan fer niður og hvernig hreyfiorka breytist í stöðuorku þegar 

kúlan fer upp. Jafnfram að núningur veldur því að summa stöðuorku og hreyfiorku minnkar. 

Einnig eiga þeir að geta skilgreint hröðun og útskýrt hvers vegna hringhreyfing felur í sér 

hröðun. 

Hringhreyfing felur í sér miðsóknarkraft sem leitast við að ýta kúlunni að miðju hringsins . 

Með of litlum hraða niður brautina myndi kúlan falla niður af brautinni, við viljum að kúlan 

nái nægum hraða til að fara lykkjuna. 
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1.5. Fljúgandi blaðra 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist þegar þið blásið í blöðru og bindið ekki fyrir stútinn heldur sleppið 

blöðrunni lausri? Hvers vegna? 

Efni og Áhöld 
Blaðra 

Uppblásari (Manneskja til að blása í blöðruna, þú eða einhver annar) 

 

Hvað skal gera? 

Taktu blöðruna og blástu í hana þannig að hún þenjist vel út. Haltu fyrir stútinn á henni og 

slepptu síðan blöðrunni. Hvað gerist? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast?  

Af hverju? Hvernig? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Fljúgandi blaðra-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Fjaðurstöðuorka safnast upp þegar við blásum í blöðru og hún þenst út. Fjaðurstöðuorkan 

breytist síðan í hreyfiorku þegar blaðran hreyfist. Sömuleiðis fær loftið hreyfiorku þegar það 

skýst út úr blöðrunni. Nemendur verða að átta sig á þessum orkubreytingum. 

Nemendur þurfa að skilja hvað gerir það að verkum að blaðran færist úr stað. Þegar blöðrunni 

er sleppt byrjar hún að falla saman. Þá fer loftið út um stútinn og ýtir tilbaka á blöðruna sem 

gerir það að verkum að hún færist úr stað eða „flýgur“.Nemendur eiga að átta sig á því að hér 

eigi sér stað þriðja lögmál Newtons og eiga að geta útskýrt það. Einnig eiga nemendur að átta 

sig á því í hvaða átt sameindir loftsins úr blöðrunni ferðast miðað við í hvaða átt blaðran fer. 
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1.6. Steinninn vegur salt 

Umhugsunarspurningar 

Haldið þið að það sé einhver munur á því að halda á hlut eða að reyna lyfta sama hlut með 

fingrunum á eins konar vegasalti? Mun það hafa einhver áhrif ef miðjan á vegasaltinu er færð 

nær eða fjær steininum ? Hvernig? 

 

Efni og Áhöld 
Reglustika, blýantur og steinn (eða 

einhver hæfilega þungur hlutur) 

Skæri og pappaspjald 

 

Hvað skal gera? 

Byrjið á því að lyfta steininum eða þunga hlutnum með höndunum og reynið að átta ykkur á 

því hversu mikinn kraft þið notið til þess að halda hlutnum uppi. 

Því næst skulu þið útbúa vegasalt með blýantinum og reglustikunni og leyfa steininum að 

vega við fingur ykkar. Ýtið með fingrum ykkar á auða enda reglustikunnar þannig að 

steinninn lyftist upp. 

 

Veltið því fyrir ykkur hvort þið beitið meiri krafti þegar þið haldið á steininum í hönd ykkar 

eða þegar þið ýtið honum upp á stikunni. Einnig hvort að vegalengdin sem þið ýtið stikunni 

niður um sé jafn löng þeirri vegalengd sem steinninn rís upp um. 

 

Prófið athugunina aftur með því að staðsetja blýantinn 1-3cm frá steininum og svo aftur þegar 

blýanturinn er 1-3cm frá brúninni þar sem þið ýtið á stikuna. Veltið aftur fyrir ykkur sömu 

spurningum og áður. 

 
Takið pappaspjaldið og prófið að klippa það með skærunum þannig að þið opnið skærin vel 

og klippið svo. Prufið nú aftur með því að opna þau lítið og klippið nú. Hvort er auðveldara? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Ræðið og skráið vangaveltur ykkar um hvenær þið beittuð meiri kraft og hvort vegalengdin 

sem steinninn ferðast hafi ávallt verið sú sama þrátt fyrir færslu blýantsins undir stikunni. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Steinninn vegur salt-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að vita hver helstu hlutverk einfaldra véla eru og geta sagt til um nokkrar. 

Notum við vélar af þessu tagi heima við eða í skólanum? Gott atriði til að reyna að vekja upp 

umræðu hjá nemendum. 

Þeir eiga að skilja hugtakið vinna og muninn á milli orðsins vinna í daglegu tali sem og í 

eðlisfræði. Einnig eiga nemendur að vita hvernig orkan er nýtt við vinnu. 

Nemendur eiga að vita að vegasalt er vogarstöng sem getur snúist um fastann punkt, vogarás. 

Að til eru margs konar vogastangir og er mismunandi hver afstaða vogarássins, inntaks- og 

skilakrafts er gagnvart vogarstönginni. Nemendur eiga að vita að vogarstöng er dæmi um 

einfalda vél. Að einfaldar vélar framkvæma vinnu með einni hreyfingu og auðvelda okkur því 

vinnu en geta ekki búið til eða aukið við þá orku sem þær taka til sín. Að flóknari vélar 

innihalda margar einfaldar vélar. 

Nemendur eiga að þekkja hugtökin inntakskraftur, skilakraftur og vogarás. 
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1.7. Einfaldar vélar 

Umhugsunarspurningar 

Haldið þið að það sé auðveldara að klippa tré með höndunum sjálfum heldur en tréklippum? 

Af hverju? En er jafn erfitt að opna gos í gleri með upptakara og með höndunum? Hvenær 

notar þú meiri kraft? Getið þið nefnt dæmi um fleiri einföld áhöld sem auðvelda okkur lífið? 

Skráið niður svör ykkar. 

Efni og Áhöld 
Tréklippur og greinar 

Upptakari og tvö stykki gos í gleri 

Borðhnífur 

 

Hvað skal gera? 

Finnið til tréklippur og upptakara, þessir tveir hlutir eru líklegast til heima hjá ykkur. Einnig 

þurfið þið að finna trjágrein og tvær óopnaðar glerflöskur. Reynið nú að taka trjágrein í 

sundur með berum höndum. Hvernig gekk það? En ef þið notuð tréklippurnar, er það erfiðara 

eða auðveldara? Gott er að prufa nokkrum sinnum svo maður finni muninn sem best. Því næst 

eigið þið að reyna opna eina glerflösku með höndunum, það er næstum ógerlegt og mjög 

ólíklegt að þið náið því. Prufið þá að nota borðhnífinn. Hvernig gekk? Hvort sem þið hafið 

náð að opna flöskuna eða ekki náið þá í upptakarann og sjáið hvernig gengur að opna 

flöskuna með hans aðstoð. Fáið ykkur svo einn sopa í verðlaun fyrir átökin . Hvernig fannst 

ykkur auðveldast að opna glerflöskuna? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? Af hverju? Hvers konar vélar eru klippurnar og 

upptakarinn? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki, hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Auðveldar vélar-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja til auðveldra véla og vita að þær skiptast í sex megingerðir: 

Vogarstöng, trissa, hjól og ás, skáflötur, fleygur og skrúfa. Þessi tegund af vélum framkvæma 

vinnu með einni hreyfingu. Þessi tæki aðstoða okkur í daglegu lífi og í þeim tapast alltaf orka. 

Nemendur eiga einnig að vita í hvaða flokk skæri/klippur og upptakari falla innan einföldu 

vélanna. 

Einnig er mikilvægt að nemendur skilji að auðveldar vélar létta okkur dagleg störf. Að í 

daglegu tali tölum við um áhöld eða verkfæri en í eðlisfræði tölum við um „einfaldar vélar“. 

Ástæðan fyrir því að þessi verkfæri létta okkur vinnu er að þær breyta annaðhvort stærð eða 

stefnu þess krafts sem er beitt við vinnuna. 

Nemendur eiga að þekkja hugtökin inntakskraftur, skilakraftur og vogarás. 

Gott er að láta nemendur vita að flóknari vélar eru samansettar úr mörgum einföldum vélum. 

Nytsamlegt er fyrir nemendur að ræða saman, í hópum eða tveir og tveir, um auðveldar vélar í 

daglegri notkun. Er að finna einhverjar slíkar í skólanum? En heima? 
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2. Hitastig og Varmaorka      

2.1. Einangraðar krukkur 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið sjóðandi heitt vatn í tvær krukkur. Leyfið einni 

krukkunni að standa á borðinu og vefjið síðan trefli utan um krukku númar tvö. Verður vatnið 

jafnheitt í báðum krukkunum eftir  fimmtán mínútur? En eftir klukkutíma? Hvers vegna? 

Efni og Áhöld 
4x krukkur með loki 

Heitt vatn 

Ýmsir einangrarar (s.s. dagblöð og ýmsar flíkur) 

Kassi (sem ein krukka passar ofaní) 

Hitamælir (sem spannar nægjanlega vítt hitasvið) 

 

Hvað skal gera? 

Opnið krukkurnar fjórar og hellið ofan í þær heitu vatni og lokið þeim aftur. Því næst skulu 

þið einangra þær á mismunandi vegu, vefja eina inn í dagblað og ofan í kassa, aðra einungis í 

dagblað (þá er gott að nota gúmmíteygju til að láta utan um dagblaðið svo það haldist kyrrt), 

þá þriðju geti þið svo vafið inní flík, til dæmis trefil. Þá fjórðu skal ekkert einangra. 

Nú þarf að mæla hitastigið í hverri krukku fyrir sig og skrá það niður. Síðan skal koma 

krukkunum fyrir í ágætlega svölu herbergi eða út við glugga og mæla hitann aftur eftir rúman 

klukkutíma. Passið upp á að ekki sé meiri kæling á einhverjum af krukkunum. Skráið hjá 

ykkur niðurstöðuna, gott er að nota töfluna hér að neðan. 

Hver er besti einangrarinn? Hvaða krukka inniheldur heitasta vatnið?  En það kaldasta? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 

 

 Fyrsta mæling, 

hiti í °C 

Önnur mæling, 

hiti í °C 

Þriðja mæling, 

hiti í °C 

Hver er 

einangrunin? 

Krukka 1     

Krukka 2     

Krukka 3     

Krukka 4      
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Einangraðar krukkur-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að kunna skil á varma og hitastigi sem og skilja mismunandi varmaleiðni 

efna. Þeir eiga einnig að vita að hitastig og varmi er ekki það sama. Sömuleiðis eiga þau að 

geta tengt þessi hugtök við daglegt líf. 

Nemendur eiga að geta skilgreint hitagjafa og einangrara og vita hvernig þeir aðstoða okkur 

við að stilla hitann í kringum okkur. Eiga líka að geta nefnt dæmi um hitagjafa sem og 

einangrara. 

Skilja tilgang þess að við erum með tvöfalt gler í húsum okkar. 

Gott er að fá upp umræðu hjá nemendum um mismun á varma og hitastigi. Er sami varmi í 

37°C heitu vatni í bolla og jafnheitu vatni í baðkari? En hitastigið er það sama. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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2.2. Leiðarar 

Umhugsunarspurningar 

Ef þið látið venjulega súpuskeið, viðarsleif, rör og plastskeið liggja í sjóðheitu vatni, hvaða 

áhald haldið þið að verði heitast? Hvers vegna? En kaldast? Eru þetta dæmi um leiðara og 

einangrara? Nefnið tvö dæmi um leiðara og tvö dæmi um einangrara. 

 

Efni og Áhöld 
Pottur á helluborði 

Skeið 

Viðarsleif 

Sogrör 

Plastskeið 

 

Hvað skal gera? 

Látið vatn renna í pott og hitið 

vatnið vel á helluborði, fjarlægið 

síðan pottinn af hellunni og setjið 

áhöldin, skeiðina, sleifina, rörið og 

plastskeiðina útí þannig að hluti 

þeirra standi upp úr. Snertið hvern 

hlut fyrir sig rétt fyrir ofan 

vatnsyfirborðið. Takið síðan hvern 

hlut á fætur öðrum upp úr 

vatnsbaðinu þerrið hann og snertið 

þann hluta þess sem var ofan í 

vatninu. 

Hver þessara hluta var heitastur? Hver er besti leiðarinn? En hver er sá versti? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? Hvernig? Af hverju?  

Veltið fyrir ykkur spurningunum úr framkvæmdaliðnum og skráið svörin niður. Hvað er 

leiðari? Hver er munurinn á leiðara og einangrara? Hvernig varmaflutningur á sér stað? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Leiðarar-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja og geta útskýrt flutning varma með varmaleiðni.  

Nemendur eiga að kunna skil á einangrara og leiðurum, geta sömuleiðis nefnt dæmi um 

hvorutveggja sem og ástæðu fyrir notkun þeirra. Til dæmis að það komi fram að tvöfalt gler er 

ekki einungis góður einangrari það sparar einnig orkunotkun heimilisins. 

Gott er ef kennari nær upp umræðu með nemendum sínum um mismunandi flutning varma og 

að nemendur geti þá talað um varmaflutning í þeirra daglega lífi. 
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2.3. Matarlitur í heitt og kalt vatn 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið matarlit í glas með heitu vatni og síðan í annað glas með 

köldu vatni? Hvers vegna? Mun verða einhver munur á vatnsglösunum? Blandast 

matarliturinn eins í köldu og heitu vatni? 

 

Efni og Áhöld 
2 glös 

Matarlitur 

Heitt og kalt vatn 

 

Hvað skal gera? 

Látið ískalt vatn í glas og mjög heitt vatn í annað glas. Því næst skulu þið bæta nokkrum 

dropum af matarlit út í hvort glasið. Hvað gerist? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Skráið niður hvað gerist og reynið eftir ykkar bestu getu að komast til botns í því. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Matarlitur í heitt og kalt vatn-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja frumeindakenninguna.  

Nemendur eiga að vita að í heitu vatni hreyfast frumeindirnar hraðar en hægar því kaldara 

sem vatnið er. Það segir okkur þá að efni leysast hraðar upp í heitu vatni en köldu. Þeir eiga 

líka að átta sig á  að orkan sem tengist hreyfingu sameindanna kallast varmi.  

Nemendur eiga að vita að vökvinn sem efni eru leyst upp í er kallaður leysir. Að leysni fer 

eftir hita leysis og síðast en ekki síst að leysni fer eftir því hvert efnið er sem leyst er upp. 

Nemendur þurfa einnig að vita að vökvar eru misgóðir leysar, sum efni leysast vel upp í efni 

en önnur ekki. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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2.4. Klakavatn mælt 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist þegar þið mælið hitann í glasi með köldu vatni og klökum, hver er 

hitinn í glasinu? En þegar klakarnir byrja að bráðna, breytist þá hitastigið? Hvers vegna? En 

eftir að allir klakarnir eru bráðnaðir? 

 

Efni og Áhöld 
Glas 

Kalt vatn 

Klakar 

Hitamælir 

 

Hvað skal gera? 

Fyllið glas af klökum og bætið köldu vatni við. 

Leyfið glasinu að standa í smá stund. Notið 

hitamælirinn til að mæla hitastigið í klakavatninu. 

Leyfið hitamælinum að sitja í vatninu þangað til hann 

segir þér að vatnið sé við frostmark eða 0°C. Þá 

skulu þið leyfa mælinum að sitja enn lengur í glasinu 

og athugið hitastigið á 5 mínútna fresti. Fylgist með 

hvort að hitastigið breytist þegar klakinn er að 

bráðna, enn þegar allur klakinn hefur bráðnað? Það er 

rétt að hræra varlega í vatninu reglulega því vatnið 

getur verið misheitt á mismunandi stöðum í glasinu. 

 

Hvað veldur? 

Skráið niður svörin við spurningunum úr framkvæmdahlutanum. 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 

 

 

 

 

 



25 
 

Klakavatn mælt-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur verða að skilja að hitastigið breytist ekki í klakavatninu fyrr en allur klakinn er 

bráðnaður, á meðan á því stendur fer orka í að breyta ísnum í fljótandi vatn. Eftir það stig mun 

orkan sem kemur utan frá fara í það að hækka hitastig vatnsins. 

Gott er að benda nemendum á að þetta á sér ekki eingöngu stað þegar vatn breytist úr föstu 

efni í vökva heldur almennt við hamskipti, það er þegar efni fer úr því að vera vökvi yfir í 

gastegund sem og þegar efni fer öfuga leið, það er að segja gastegund-vökvi-fast efni. 

Nemendur eiga að þekkja hamskipti vatns, bræðslumark og suðumark þess. Gott er ef 

nemendur kannast við uppgufun og þéttingu. 

Gott er að ræða við nemendur um eldamennsku í tengslum við þessa athugun. Spyrja þau 

hvort sjóðandi vatn í potti hætti að bulla ef að hitastigið á hellunni er lækkað? Hækkar hitastig 

vatnsins eftir að það byrjar að sjóða? Er vatn sem er búið að sjóða í 10 mínútur heitara en vatn 

sem er búið að sjóða í 5 mínútur? 
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2.5. Vaxlitur 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið yddið vaxlit og látið vaxkurlið sem kemur úr yddaranum ofan 

á pappaspjald og kveikið á kerti þar undir? Hvers vegna? 

Mun kvikna í öllu saman? 

 

Efni og Áhöld 
Sprittkerti 

Vaxlitur 

Pappaspjald (t.d. nafnspjald) 

Yddari 

 

Hvað skal gera? 

Yddið vaxlitinn þannig að þið fáið nóg af vaxkurli. 

Látið vaxkurlið ofan á pappaspjaldið. Kveikið nú á 

kerti. Takið upp spjaldið með vaxkurlinu ofan á og 

haldið því fyrir ofan kertið sem þið kveiktuð á.  

 

Hvað veldur? 

Kviknar í einhverju? Bráðnar eitthvað annað en kertavaxið. Veltið því fyrir ykkur hvað sé í 

raun og veru að gerast, af hverju og hvernig. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Vaxlitur-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að vita að efni hefur mismunandi bræðslu/brennslumark. Pappír brennur við 

hita í kringum 233°C en vax bráðnar við um það bil 50°C. Sem útskýrir af hverju við getum 

brætt vax ofan á pappaspjaldi án þess að það kvikni í pappanum. 

Það sama gerist hérna og þegar við skoðuðum klakavatnið, hiti vaxins breytist ekkert á meðan 

það bráðnar og hvorki nafnspjaldið né vaxið hitnar á meðan bræðslunni stendur. Þar sem 

orkan fer í það að bræða vaxið. Þannig  það verður aldrei nógu heitt til þess að nafnspjaldið 

brenni. 

Nemendur eiga að kunna skil á hugtökunum bræðslumark, suðumark og hamskipti. 

Ræða við nemendur um mismunandi brennslumark hluta. 

Þessi tilraun hentar mjög vel til að nota sem sýnitilraun, sérstaklega þar 

sem eldur á í hlut. 
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2.6. Fryst blaðra 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið blásið upp blöðru, bindið hnút um stútinn og setjið síðan 

blöðruna inn í frysti? Hvers vegna? Verður einhver breyting á blöðrunni eftir að hún er búin 

að vera inni í frysti í klukkutíma? Breytist blaðran ef hún fær svo að vera við stofuhita í 

klukkutíma? 

Efni og Áhöld 
Blaðra 

Frystir 

Málband 

 

Hvað skal gera? 

Blásið upp blöðruna og bindið hnút á stútinn. Nú skulu þið mæla ummál blöðrunnar og koma 

henni síðan fyrir inn í frysti og geyma hana þar í um hálftíma til klukkutíma. Þegar sá tími er 

liðinn takið þá blöðruna úr frystinum og mælið ummál hennar aftur. Verður einhver breyting á 

blöðrunni eftir að hún er búin að vera inni í frysti? Leyfið blöðrunni síðan að jafna sig í 

stofuhita jafn lengi og þið geymduð hana í frystinum. Mælið ummál blöðrunnar aftur þegar 

hún er búin að vera við stofuhita í um það bil 30 mínútur til klukkustund. Verður einhver 

breyting? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Breytist ummál blöðrunnar? Ef svo er stækkar hún eða minnkar? Hvað gerist eftir að hún 

hefur fengið að standa í stofuhita eftir að hún var tekin úr frosti? Skráið allar upplýsingar hjá 

ykkur. Ræðið ferlið. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Fryst blaðra-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur skilji tengsl hitastigs og þrýstings í lofttegundum. 

Nemendur eiga að skilja að því kaldari sem efni/hlutur er ,þá hreyfa sameindirnar sig minna. 

Þetta gerir það að verkum að í mörgum tilfellum minnkar ummál hlutanna/efnanna smávegis. 

Í hita hreyfa sameindirnar sig meira og ýta því meira frá sér. Þá taka efni/hlutir meira pláss og 

hafa meira ummál, það er að segja ef þeir hafa möguleika til að þenjast út og dragast saman. 

Nemendur eiga einnig að skilja hvernig varmi tengist athuguninni. 

Nytsamlegt er að fá upp umræðu með nemendum um það hvernig hreyfingar sameinda 

tengjast þessari verklegu athugun. 

Nemendur verða að þekkja hugtakið ummál og kunna að mæla ummál. 

Einnig er hægt að gera aðra tilraun tengda þessari þar sem óuppblásinni blöðru er komið 

fyrir á stút á plastflösku sem er síðan látin í bæði heitt og kalt vatnsbað. Þar mun blaðran 

stækka og minnka eftir hreyfingum sameindanna. 
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2.7. Krap 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið mulinn ís og mikið salt í könnu,  takið svo lítið plastílát, 

hellið smá safa það, lokið ílátinu og komið því fyrir ofaní könnunni og leyfið því að vera þar í 

rúmar 30 mínútur? Gerist eitthvað? Hvers vegna? 

Efni og Áhöld 
Mulinn klaki 

Salt 

Kanna 

Lítið plastílát með loki 

Safi, til dæmis ávaxtasafi 

 

Hvað skal gera? 

Setjið mulinn ís ásamt miklu magni af salti í 

könnu. Hellið síðan safanum í plastílát og lokið 

því. Síðan skulið þið koma plastílátinu (með 

safanum í) fyrir í klakamulningnum í könnunni og 

bíða í rúmar 30 mínútur. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Hvernig gerist þetta? Skráið niður hjá ykkur allar upplýsingar og ræðið um þær. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Krap-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að skilja hugtökin varmi og hitastig og geta tengt þau við daglegt líf.  

Nemendur eiga að vita hvers konar varmaflutningur á sér stað í tilrauninni. 

Nemendur eiga að þekkja hugtökin bræðslumark og suðumark, einnig skulu þau vita að hlutir 

hafa mismunandi bræðslu- og suðumark. 

Nemendur eiga að átta sig á því að frostmark saltvatns er lægra en vatns. Þess vegna verður 

safinn að krapi en saltvatnið er ennþá í sama formi, þ.e. vökvaformi. Einnig þurfa þeir að vita 

að hamskipti sem þessi þarfnast mikillar orku, mikil varmaorka fer í það eitt að breyta 

klökunum í vatn, fast efni í vökva. Gott er ef nemendur átta sig á því hvernig farið var að í 

gamla daga þegar frystikistur eða skápa var ekki að finna á hverju heimili. Þá fögnuðu ef til 

vill margir snjónum og frostinu. 

Þessi tilraun hentar vel sem sýnitilraun. Þá er samt gott að láta nemendur 

fá afrit af nemendasíðu svo þeir geti fylgt ferlinu eftir og skráð hjá sér 

upplýsingar samkvæmt spurningunum á þeirri síðu. 
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3. Straumefni og kraftar í straumefnum  

3.1. Götótta dósin 

Umhugsunarspurningar 
Hvað haldið þið að gerist ef þið fyllið dós af vatni sem er með þremur lóðréttum götum? (Sjá 

mynd) Mun eitthvað áhugavert eiga sér stað? Hvað þá og af hverju? 

Efni og Áhöld 
Dós 

Nagli 

Vatn 

Límband (sterkt)  

 

Hvað skal gera? 

Útbúið 3 göt á dósina frá toppi og niður með naglanum, hafið 

jafnt bil á milli gatanna og þau eiga að vera í beinni línu(sjá 

mynd). Því  næst skulu þið líma fyrir götin með límbandinu og 

fylla dósina af vatni. Komið dósinni fyrir þar sem má sullast og 

rífið límbandið af snögglega. Hvað gerist? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju og hvernig? Er einhver munur á straumunum úr götunum þremur? Hver er ástæðan 

fyrir því? Hvar er mesti straumurinn og hvar er smá minnsti?  

Skráið hjá ykkur upplýsingarnar og ræðið. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Götótta dósin-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja vatnsþrýsting og vita hvernig hann breytist með dýpi. Einnig eiga 

þeir að vita hvernig við nýtum okkur vatnsorkuna. 

Skilja að því neðar í dósinni því meiri þrýstingur. Þrýstingur vatns eða annarra vökva vex með 

auknu dýpi, þess vegna kemur meiri straumur út úr neðsta gatinu.  

Benda þeim á það þegar við erum í sundi og köfum í djúpu lauginni, þá finnum við fyrir meiri 

þrýsting í eyrunum okkar því lengra niður að botninum sem við syndum 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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3.2.  Auma dósin, sterka loftið 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið smá vatn í áldós og enn meira vatn í eldfast mót. Takið 

svo dósina upp með töng og hitið dósina fyrir ofan hellu ( ekki leggja dósina á helluna). Þegar 

það byrjar að rjúka úr dósinni þá snúið þið henni á hvolf í vatnið í eldfasta mótinu. Mun 

eitthvað athugavert eiga sér stað? Hvað? 

Efni og Áhöld 
Áldós 

Ílát t.d. eldfast mót 

Vatn 

Töng sem nær utan um dósina 

Helluborð 

 

Hvað skal gera? 

Byrjið á því að láta smá vatn í áldós, rétt svo botnfyllir. Því næst skulu þið láta vatn, í til 

dæmis eldfast mót, næstum upp að brún. Takið dósina upp með töng og hitið dósina yfir 

helluborðinu, þegar það byrjar að rjúka upp úr dósinni þá snúið þið henni á hvolfi ofan í kalda 

vatnið í eldfasta mótinu. Hvað gerðist? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? Hefur kalda vatnið eitthvað með atvikið að gera? En það rjúkandi heita 

sem er ofan í dósinni? 

Skráið hjá ykkur allar upplýsingar og ræðið málið. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Auma dósin, sterka loftið-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að skilja hugtakið þrýstingur og hvernig hann verkar. Þeir eiga einnig að vita 

hvernig varmi tengist þessari tilraun. 

Þau skulu vita að þrýstingur er kraftur sem deilist á það svæði sem krafturinn verkar á. Einnig 

að loftþrýstingur er breytilegur eftir fjölda sameinda í loftinu og hitastig loftsins. 

Gott væri að ræða með nemendum um það hvernig við sjálf högum okkur í margmenni og 

troðningum, þá leitumst við flest eftir því  að fara þangað þar sem færra fólk er. Hægt er að 

líkja þrýsting saman við margmenni. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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3.3.  Liðug blaðra 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið fyllið vatnsblöðru af vatni og bindið fyrir. Takið síðan 

dagblað,  kveikið í því, látið brennandi blaðið ofan í krukku og lokið krukkunni síðan með því 

að setja fylltu vatnsblöðruna yfir opið. Gerist eitthvað?  

Efni og Áhöld 
Vatnsblaðra (fyllt) 

Krukka 

Dagblaðsrifa 

Eldspýta  

 

Hvað skal gera?  

Fyllið vatnsblöðru þannig að hún  verði 

stærri en opið á krukku. Því næst skulu 

þið kveikja í dagblaðsbút, en farið 

varlega!! Komið síðan brennandi 

dagblaðinu fyrir ofan í krukkunni og 

verið síðan snögg að setja blöðruna yfir 

opið á krukkunni. Hvað gerist? Ég mæli 

með að hafa glugga vel opna svo auðvelt 

sé að lofta út. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? Kviknar í blöðrunni? Slokknar á eldinum? Springur blaðran? 

Ræðið niðurstöðurnar og skráið þær hjá ykkur. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Liðug blaðra-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Þrýstingur = Kraftur sem verkar á ákveðið svæði 

Nemendur eiga að skilja hugtakið þrýstingur, geta útskýrt það og vita hvernig hann verkar. 

Þeir skulu vita að þrýstingur er sá kraftur sem þrýstir á flatarmálseiningu, kraftur sem verkar á 

ákveðið svæði.  Einnig að loftþrýstingur er breytilegur eftir fjölda sameinda í loftinu og 

hitastig loftsins. 

Ef við setjum vatnsblöðruna ofan á tóma krukkuna (án brennandi dagblaðsins) þá er jafn 

mikill þrýstingur innan krukkunnar sem og utan hennar og því situr blaðran kyrr. Þegar 

logandi dagblaðinu hefur verið komið fyrir ofan í krukkunni þá breytist þrýstingurinn þar sem 

loginn eyðir súrefninu og það kólnar þegar slokknar í blaðinu. Þá hefur þrýstingurinn 

minnkað inn í krukkunni. Þess vegna leitar blaðran í átt til minni þrýstings og fer því ofan í 

krukkuna. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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3.4. Þrýstingur með blýanti 

Umhugsunarspurningar 

Heldur þú að þú finnir jafnmikið fyrir því ef þú ýtir blýanti (yddaða endanum) í lófann á þér 

og svo ef þú ýtir hinum endanum af blýantinum (þar sem oftast er strokleður) í lófann, bæði 

jafnfast? 

Efni og Áhöld 
Blýantur 

Hendi/lófi(þinn) 

 

Hvað skal gera? 

Takið blýantinn og ýtið yddaða endanum í 

lófann ykkar með ákveðnum krafti, snúið nú 

blýantinum  við og ýtið honum öfugum (þeim 

enda sem oftast er strokleður) í lófann. Hvort 

fundið þið meira fyrir yddaða enda blýantsins  

eða þeim óyddaða (þar sem oftast er 

strokleður)?  

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Hvort fannstu meira fyrir yddaða endanum eða þeim enda sem oftast er með strokleður? Af 

hverju ætli það sé? 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Þrýstingur með blýanti-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að skilja hugtakið þrýstingur, geta skilgreint hann og vita hvernig hann verkar. 

Mælieining þrýstings er Pascal, það skulu nemendur einnig vita. 

Þrýstingur = kraftur sem verkar á ákveðið svæði 

Yddaði endi blýantsins verkar á minna svæði en sá endi sem er með strokleður, það segir 

okkur þá strax að þrýstingurinn verður meiri af yddaða enda blýantsins. 

Nefna skal við nemendur að við gætum staðið á eggjum án þess að þau myndu brotna, ef 

þrýstingurinn væri jafn. Eins þegar fólk getur gengið á glerbrotum, þá dreifist þrýstingurinn 

jafnt yfir iljar þess og því skera þau sig ekki. 

Umræða um þrýsting í daglegu lífi. 
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3.5. Flöskublaðra 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið smá vatn í flösku og blöðru á stútinn á flöskunni og 

geymið flöskublöðruna síðan í klukkutíma í frysti? Mun eitthvað gerast? En ef þið hitið síðan 

flöskuna í mjög heitu vatni ofan í fötu? Gerist eitthvað þá? 

Efni og Áhöld 
Blaðra 

Vatn 

Plastflaska 

Frystir 

Fata 

 

Hvað skal gera? 

Látið renna smávegis af volgu vatni í 

flösku, rétt svo botnfyllir. Blaðran á síðan 

að fara utan um stút flöskunnar og inn í 

frystir. Geymið flöskublöðruna í 

klukkutíma í frysti áður en þið takið hana 

út. Verður einhver breyting á 

flöskublöðrunni eftir að hún er búin að vera 

inni í frystir í klukkutíma? Því næst skulu þið leyfa flöskunni að jafna sig í klukkutíma við 

stofuhita. Að klukkutíma liðnum getið þið síðan fyllt fötu af mjög heitu vatni og skellt 

flöskublöðrunni þar ofan í. Verður einhver breyting þegar flöskublaðran er búin að vera í 

dágóðan tíma í sjóðheitu vatni?  

PASSIÐ YKKUR Á VATNINU SVO ÞIÐ BRENNIÐ YKKUR EKKI! 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju og hvernig? 

Hvaða breytingar urðu á flöskublöðrunni? Ræðið saman um athugunina. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Flöskublaðra-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur skilji tengsl hitastigs og þrýstings í lofttegundum. 

Nemendur eiga að skilja að því kaldari sem efni/hlutur er, því minna hreyfa sameindirnar sig, 

sem gerir það að verkum að í mörgum tilfellum minnkar ummál hlutanna/efnanna  smávegis. Í 

hita hreyfa sameindirnar sig meira. Þar af leiðandi ýta þær meira frá sér og efni/hlutir hafa 

þenjast út; það er að segja ef þeir hafa möguleika til að þenjast út og dragast saman. 

Nemendur eiga einnig að skilja hvernig varmi tengist athuguninni. 

Sameindir sem eru á stað þar sem mikill þrýstingur er leitast eftir því að færa sig yfir á stað 

þar sem minni þrýstingur er ef þær hafa möguleika til. Þegar blaðran og flaskan fara inn í 

frysti þá kólna sameindirnar inn í svo kölluðu flöskublöðrunni sem segir okkur að þær hreyfa 

sig hægar. Þá minnkar þrýstingurinn þar inni og blaðran leitast við að dragast saman. Þegar 

flaskan hitnar þá fara sameindirnar að hreyfa sig hraðar sem gerir það að verkum að þær ýta 

frá sér. Þá er mikill þrýstingur inn í flöskunni og því leitar blaðran eftir því að þenjast út. Ef 

hitinn er mikill er möguleiki á að hún blásist smávegis upp. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 
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3.6. Kerti í vatnsbaði 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið vatn í undirskál/skál og kveikið á kerti og látið það í 

undirskálina, ofan á vatnið. Hvolfið síðan 

glasi yfir kertið þannig að glasið fari ofan í 

vatnið. Mun eitthvað sérstakt eiga sér stað? 

Efni og Áhöld 
Sprittkerti 

Hátt glas 

Undirskál/skál 

Vatn 

 

Hvað skal gera? 

Hellið um það bil 1cm af vatni í undirskál og 

setjið kerti í skálina ofan á vatnið og kveikið á 

því. Nú skulu þið hvolfa glasi yfir kertið. 

Fylgist nú mjög vel með, sérstaklega inn í hlið 

glassins. Gerist eitthvað? Hvað? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? 

Lýsið framkvæmdinni, einnig er gott að ræða um ferlið svo skilningurinn aukist. 

Niðurstaða 

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? Gott er að teikna skýringamynd. 
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Kerti í vatnsbaði-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja þrýsting í lofti og tengslum hans við hitastig og fjölda sameinda í 

loftinu.  

Vatnið sogast inn í glasið til þess að jafna þrýstinginn að utan og innan í glasinu. Kertaloginn 

eyðir öllu súrefninu inni í glasinu og myndar koltvísýring sem að veldur mismun á þrýstingi. 

Vatnsgufan innan í glasinu þéttist í vökva sem fyllir minna rúm en súrefnið sem áður var að 

finna innan í glasinu en nægt súrefni er utan þess. 

Þessi tilraun hentar sem sýnitilraun en þá er samt betra að allir nemendur 

sjái mjög vel það sem fer fram. Hentugra er að sýna hana í litlum hópum. 
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3.7. Dósa- og blaðblástur 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið blásið yfir brúnina á blaði? Hvað gerist þá ef þið brjótið blað í 

tvennt og látið það á borð, þannig að það líti út eins og tjald og blásið svo inn í tjaldið? Gerist 

eitthvað? En ef þið raðið mörgum rörum hlið við hlið og látið tvær tómar dósir ofan á rörin og 

blásið á milli dósanna? Gerist 

eitthvað þá? 

Efni og Áhöld 
A4 blað 

Slatta af sogrörum 

2 áldósir 

“Blásari“ 

 

Hvað skal gera? 

Takið blað og haldið efst rétt 

fyrir neðan sitthvort hornið 

(þannig að það sé lóðrétt) og 

blásið yfir og niður blaðið. 

Fylgist með hvað gerist. Því næst 

skulu þið brjóta blaðið saman í 

“bók“/A-laga hús og leggja það á 

borð og blása inn á milli (í 

gegnum húsið). Hvað gerist? 

Núna sækið þið rörin og dósirnar 

og raðið sogrörunum á borð, hlið 

við hlið og látið dósirnar tvær ofan á, með bil á milli dósa, þannig að einn fingur komist 

allavega fyrir. Byrjið að blása á milli dósanna þegar þið hafið komið þessu rétt fyrir. Hvað 

gerist? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? Af hverju og hvernig? Bjuggust þið við atvikunum sem áttu 

sér stað? Skráið niður hjá ykkur hvað átti sér stað, gott er að notast við skýringamyndir. 

Niðurstaða 

Hver er niðurstaðan? Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? 

Ef ekki hver er munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Dósa- og blaðablástur-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að kunna skil á loftþrýstingi og hvernig hann tengist hreyfingu loftsins. Þeir 

eiga að þekkja Bernoulli lögmálið.  

A4-blaðið leitaði upp á við þegar þú blést yfir toppinn á því, a-húsið féll saman og dósirnar 

nálguðust hvort aðra. 

Í fyrstu er jafn þrýstingur í kringum blaðið, fyrir innan og utan “húsið“ sem og í kringum 

áldósirnar. Blástur okkur breytti þrýstingnum þannig að hann minnkar þar sem loftið hreyfist. 
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3.8. Töfraglas 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið hellið vatni í glas og látið pappaspjald fyrir opið á glasinu, 

haldið síðan við pappaspjaldið og glasið og snúið því á hvolf? Mun eitthvað sérstakt eiga sér 

stað? Hvað? Hvers vegna? 

Efni og Áhöld 
Glas 

Vatn 

Pappaspjald 

 

Hvað skal gera? 

Fyllið glasið af vatni, komið spjaldinu 

fyrir ofan á glasinu og verið nú yfir 

vaskinum og hvolfið glasinu. Þið verðið 

að halda pappaspjaldinu fyrir opinu á 

glasinu á meðan þið hvolfið því og snúið 

glasinu snögglega. Síðan þegar það er búið þá getið þið sleppt spjaldinu og einungis haldið í 

glasið. Gusaðist vatnið út um allt? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? Hvernig? 

Skráið hjá ykkur atburðarásina, skýringamyndir eru oft þægilegur valkostur. 

Niðurstaða 

Hver er niðurstaðan? Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? 

Ef ekki hver er munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Töfraglas-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja yfirborðsspennu og loftþrýsting. Þeir eiga líka að geta útskýrt þessi 

hugtök og vita hvernig þau tengjast athuguninni. 

Best er að gera þessa athugun yfir vaski eða á stað sem má verða fyrir smá “vatnsárás“. 

Passa verður upp á að nemendurnir haldi vel við pappaspjaldið þegar glasinu er hvolft. Ef loft 

kemst á milli mun athugunin ekki heppnast sem skyldi. Því verður að hvolfa glasinu mjög 

snögglega. 

Skemmtilegt er að benda nemendum á að við getum yfirfyllt glas af vatni þannig að ef við 

skoðum glasið nánar þá sjáum við að vatnið fer upp fyrir brún glassins. Gott að ná upp 

skemmtilegri umræðu út frá þessum fróðleik sem við getum líka sýnt nemendunum. 

Þessi tilraun hentar einnig vel sem sýnitilraun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.9. Fljótandi frauðbolti 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið látið vatn renna í glas svo það verði hálffullt, stingið svo 

bréfaklemmu í gegnum frauðbolta þannig að bréfaklemman myndar krók neðan úr boltanum. 

Látið frauðboltann með bréfaklemmunni, ofan í vatnsglas. Breytist eitthvað ef þið bætið síðan 

einni skinnu (skinna er  líkt og króna með gati í gegnum)við á krókinn? En ef þið bætið við 

tveimur skinnum? Hvað gerist? 

Efni og áhöld 
2 glös 

Blaðaklemma 

Frauðbolti/kúla 

Nokkrar skinnur 

Vatn 

Matarolía 

Túss/litað límband 

 

Hvað skal gera? 

Hálffyllið glas af vatni. Réttið úr 

bréfaklemmunni, þó þarf að vera einn 

krókur á henni. Stingið svo 

bréfaklemmunni í gegnum frauðboltann 

þannig að krókurinn hangi niður úr og 

beyglið upp á klemmuna ofan á boltanum 

svo hún renni ekki í gegn. Látið þetta síðan ofan í vatnsglasið og merkið hve hátt vatnið nær 

upp á glasið með túss eða límbandi. Bætið nú einni skinnu neðst á krókinn á frauðboltanum 

og merkið aftur hve hátt vatnsyfirborðið nær. Bætið fleiri skinnum á krókinn þangað til 

frauðboltinn sekkur eða að vatnið flæðir yfir brún glassins. Einnig getið þið prófað að fylla 

annað glas til hálfs með matarolíu og endurtaka leikinn. 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Niðurstaða 

Hver er niðurstaðan, skráið hana hjá ykkur hvort sem er í orðum eða myndum. Stenst það sem 

þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er munurinn á ykkar 

tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Fljótandi frauðbolti-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja þyngdarkraft og flotkraft og geta útskýrt hvorn kraft fyrir sig. 

Einnig eiga nemendur að þekkja lögmál Arkimedesar og geta útskýrt það ásamt því að vita 

hvernig það tengist tilrauninni. 

Sá flotkraftur sem verkar á hlut fer eftir því hve miklum vökva hluturinn ryður frá sér. Ef 

hluturinn ryður frá sér miklum vökva þá verður hann fyrir meiri flotkrafti. 

Þegar þið prófið æfinguna með matarolíuna þá tókuð þið líklega fljótt eftir því að meira magn 

af matarolíu var nauðsynlegt til þess að vinna á móti þyngdarkrafti boltans og skinnanna 

(draga það niður) heldur en í glasinu með vatninu. 

Nemendur eiga einnig að kunna skil á eðlismassa og vita að hlutur flýtur í vökva ef eðlismassi 

hlutarins er minni en eðlismassi vökvans. Olían hefur minni eðlismassa en vatnið. 
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3.10. Stökkvandi blöðrur 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið blásið upp tvær blöðrur en passið upp á að þær verði 

misstórar og dýfið þeim svo ofan í baðkar fullu af vatni og sleppið takinu á þeim þegar þær 

snerta botninn. Gerist eitthvað sérstakt? Haga báðar blöðrurnar sér  alveg eins? 

 

Efni og Áhöld 
Baðkar 

Vatn 

2 blöðrur  

 

Hvað skal gera? 

Fyllið baðkarið af vatni og á 

meðan það er að fyllast skulu þið 

blása í blöðrurnar. Passið að þær 

verði misstórar, önnur á að vera 

stærri. Blöðrurnar verða að geta 

farið alveg í kaf í baðið. Dýfið 

blöðrunum ofan í baðkarið þannig 

að þær snerti botninn og sleppið 

síðan takinu á þeim, fylgist með hvað gerist eftir að þið sleppið af þeim takinu. Kemur 

nákvæmlega það sama fyrir báðar blöðrurnar? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Niðurstaða 

Hver er niðurstaðan, skráið þær hvort sem er í orðum eða teikningum. Stenst það sem þið 

rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er munurinn á ykkar tilgátu 

og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Stökkvandi blöðrur-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja þyngdarkraft og flotkraft og geta útskýrt hvorn kraft fyrir sig. 

Nemendur skulu einnig kunna skil á lögmáli Arkimedesar. Þeir eiga einnig að tengja hugtökin 

og lögmálið við athugunina. 

Sá flotkraftur sem verkar á hlut fer eftir því hve mikinn vökva hluturinn ryður frá sér. Ef 

hluturinn ryður frá sér miklum vökva þá verður hann fyrir meiri flotkrafti. 

Ræða við nemendur um önnur eins dæmi í okkar daglega lífi. Til dæmis þegar við förum í bað 

að þá getum við ekki fyllt baðið af vatni því þegar við setjumst í það þá mun flæða upp úr því. 

Stökkvandi blöðrur og fljótandi frauðbolti eru samskonar tilraunir, gott að 

nemendur geri báðar tilraunirnar til að dýpka skilning sinn enn betur. 
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3.11. Leirbolti og leirbátur í baði 

Umhugsunarspurningar 

Hvað haldið þið að gerist ef þið búið til bolta úr leir og setjið hann í vask sem er fullur af 

vatni? En ef þið búið til bát úr leirboltanum og setjið hann aftur í vaskinn sem er fullur af 

vatni? Hvað mun gerast í hvoru atviki fyrir sig? 

Efni og Áhöld 
Leir 

Baðkar/vaskur 

 

Hvað skal gera? 

Fyllið baðkar eða vask af vatni. 

Hnoðið bolta úr leirnum og sjáið hvað 

gerist ef þið sleppið boltanum síðan í 

vatnið. Hvað gerist? Takið leirboltann 

upp úr vatninu og útbúið bát úr 

leirnum, með uppréttar hliðar svo vatnið komist ekki um borð. Báturinn þarf alls ekki að 

vinna til útlitsverðlauna. Hann ætti að fljóta, ef hann gerir það ekki þá verður að lagfæra hann 

þangað til hann flýtur. Hver er munurinn á leirboltanum og leirbátnum í vatninu? 

 

Hvað veldur? 

Hvað er í raun og veru að gerast? 

Af hverju? 

Niðurstaða  

Stenst það sem þið rædduð og skráðuð niður hjá ykkur í fyrsta liðnum? Ef ekki hver er 

munurinn á ykkar tilgátu og niðurstöðum tilraunarinnar? 
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Leirbolti og leirbátur í baði-kennarasíða 

Markmið og ábendingar 

Nemendur eiga að þekkja þyngdarkraft og flotkraft og geta útskýrt hvorn kraft fyrir sig. 

Nemendur skulu einnig kunna skil á lögmáli Arkimedesar. Þeir eiga einnig að geta tengt 

hugtökin og lögmálið saman við athugunina.  

Sá flotkraftur sem verkar á hlut fer eftir því hve miklum vökva hluturinn ryður frá sér. Ef 

hlutur ryður frá sér miklum vökva þá verður hann fyrir meiri flotkrafti. 

Minnast á við nemendur að sami hlutur getur flotið og sokkið í vatni ef hluturinn er ekki eins 

á allar hliðar, til dæmis ef við leggjum plastdisk flatan ofan  á vatn þá flýtur hann en ef við 

látum hann lóðréttan í vatnið þá sekkur hann. Hvers vegna skildi það vera? 

Leirboltinn ryður ekki frá sér eins miklu vatni og báturinn sem flýtur. 

 


