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Inngangur 
 

Eftirfarandi verkefnasafn er framlag höfundar til 10 ECTS lokaverkefnis til B.Ed 

gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnasafnið inniheldur 24 

verkefni fyrir náttúrufræðikennslu og eru þau hugsuð fyrir kennara nemenda á 

aldrinum 11-15 ára. Auðvelt er þó að gera þau umfangsmeiri eða minni ef á þarf 

að halda.  Þetta er safn hugmynda sem koma víðsvegar að, úr íslensku og erlendu 

námsefni, af margskonar vefsíðum og byggja sumar á hugmyndum sem höfundur 

kynntist í námi sínu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnin eru flest 

þannig úr garði gerð að auðvelt er að framkvæma þau bæði innan- og utandyra 

með tækjum og tólum sem eiga að vera til staðar í flestum skólum. 

Verkefnasafnið á að vera einfalt til notkunar, skemmtilegt og fjölbreytt. 

     Öll verkefnin eru eins að uppbyggingu. Fyrst koma hæfniviðmiðin en þau gefa 

til kynna hvað nemandinn á að geta að verkefni loknu. Svo kemur stuttur texti 

um verkefnið, undirbúningskafli og framkvæmdarkafli. Í lok hvers verkefnis er 

úrvinnslukafli sem gefur kennurum hugmyndir um það hvernig standa megi að 

úrvinnslu og koma þar fram hugmyndir að spurningum sem kennarinn getur 

nýtt sem kveikjur fyrir umræður eða til að leiða nemendur áfram á meðan á 

verklega þáttinum stendur.  

     Verkefnasafninu er skipt upp í eftirfarandi kafla: Efnafræði, eðlisfræði, 

landmótun, veðurfræði og vatnstilraunir. Þó er mikilvægt að hafa það í huga að 

sum verkefnin falla undir fleiri en einn lið.  

     Verkefnasafnið var útbúið með það í huga að kennarar hafi auðveldan aðgang 

að verkefnum sem hægt er að nota til stuðnings í kennslu og var meðal annars 

stuðst við kenningar Deweys um nám. Þær eru sniðnar að verklegu námi þar sem 

fræðileg kennsla er sett upp sem raunveruleg og áþreifanleg viðfangsefni sem 

nemendurnir framkvæma sjálfir. Einnig voru hugmyndir Piaget og Isaacs hafðar í 

huga við uppbyggingu verkefnasafnsins en þau lögðu bæði áherslu á mikilvægi 

verklegrar kennslu og að nemendur ættu að læra að haga sér eins og alvöru 

vísindamenn. 
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Efnafræði 
_______________________________________________________ 

Hamskipti 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtökin hamskipti, 
hitastig, bræðslumark, 
suðumark og uppgufun. 

 útskýrt muninn á vatni á föstu 
formi, í vökvaformi og sem 
gastegund. 

 mælt hitastig og lesið af 
hitamæli. 

 gert grein fyrir suðu- og 
frostmarki vatns. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
fylgjast með hamskiptum vatns frá því 
að vera á vökvaformi yfir í fast form eða 
gufu. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Pottur. 
 Hitaplata (ef heimilisfræðistofan 

er ekki laus). 
 Hitamælir. 
 Skeiðklukka. 
 Frosið vatn í flösku. 
 Vatn í vökvaformi. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

 Hver hópur fær úthlutað 
skeiðklukku, hitamæli og potti. 

Nemendur: 

1. Hálffylla pottinn af vatni og 
stilla helluna á miðlungshita 
um leið og potturinn er 
settur á plötuna. 

2. Byrja að mæla hitastig 
vatnsins um leið og 
potturinn er settur á helluna 
og endurtaka mælingarnar á 
mínútufresti. 

3. Skrá hjá sér niðurstöður 
hverrar mælingar í 
vinnubókina sína.  

4. Stilla hitann á hellunni á 
hámakshita þegar hitastigið 
hefur staðið í stað í smá 
stund. 

5. Halda áfram að mæla 
hitastig vatnsins í um 5 
mínútur.  

Þegar fyrri tilraun er lokið tekur 
kennarinn fram flöskuna með frosna 
vatninu og lætur ganga á milli 
nemendanna. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum:  

 Hvenær á uppgufunin sér stað? 
 Við hvaða hitastig verður 

uppgufun sýnileg? 
 Við hvaða hitastig byrjar vatnið 

að sjóða? 
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 Hvaða loftbólur eru þetta sem 
streyma upp af botninum á 
pottinum? 

 Af hverju fraus vatnið í 
flöskunni? 

 Í hvaða formi var vatnið áður en 
það fraus? 

 Giskið á hitastig vatnsins þegar 
það byrjar að frjósa í flöskunni? 

 Útskýrið eftirfarandi hugtök; 
hamskipti, hitastig, 
bræðslumark, suðumark og 
uppgufun? 

 Hver er munurinn á vatni í föstu 
formi og í vökvaformi? 

 Hver er munurinn á vatni í 
vökvaformi og gastegund? 

 Getið þið tengt þessa tilraun við 
eitthvað í okkar daglega lífi? 
Hvað þá? 

 Hvað segir það okkur að hitastig 
vatnsins hækkaði ekki við það 
að hitinn á hellunni var 
hækkaður? Getum við tengt þær 
niðurstöður saman við 
orkusparnað á heimilinu? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður hennar og 
útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Ef tími gefst til er hægt að láta hvern 
hóp sýna niðurstöður mælinganna með 
línuriti.  

Heimildir  

Hafþór Guðjónsson. (2006). 

Efnisheimurinn (bls 19). Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 
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Getum við drukkið saltað vatn?

 
Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvernig vatn breytir um 
ham til dæmis frá því að vera í 
föstu formi yfir í að vera 
gastegund. 

 útskýrt af hverju saltið færist 
ekki frá einum stað til annars 
eins og vatnið. 

 útbúið drykkjarhæft vatn úr sjó 
með einföldum aðferðum. 

 eimað vatn með hjálp sólarljóss. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa drykkjarhæft vatn úr saltvatni 
með eimun. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  

 Borðsalt. 
 Vatn. 
 Keramíkskál eða önnur þung 

skál sem flýtur ekki. 
 Stór glerskál sem rúmar vel 

keramikskálina. 
 Plastfilma. 
 Steinn, sirka 5 cm í þvermál. 
 Nóg af sólarljósi. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Hella vatni í keramíkskálina þar 
til dýptin er um 2,5 cm. 

2. Blanda smá salti í vatnið, 
nægilegu magni til að finna vel 
saltbragðið. 

3. Hella saltvatninu í stóru 
glerskálina.  

4. Skola litlu skálina vel og þurrka 
þannig að engar leyfar af salti 
eru í henni. 

5. Setja keramíkskálina ofan í og 
fyrir miðju á glerskálinni. 

6. Hylja glerskálina með plastfilmu 
og tryggja að það séu engin göt á 
filmunni eða meðfram henni. 

7. Finna góðan stað með miklu 
sólskini fyrir skálina.  

8. Setja steininn ofan á miðja á 
plastfilmuna þannig að hann sé 
fyrir miðju keramíkskálarinnar  

9. Bíða í nokkrar klukkustundir. 
10. Drekka vatnið úr keramík 

skálinni. 

Athugið að nauðsynlegt að passa 
staðsetningu steinsins vel til að tryggja 
það að vatnið fari ofan í keramíkskálina. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað teljið þið að gerist á 
þessum tíma sem við bíðum? 

 Hvernig teljið þið að við fáum 
drykkjarhæft vatn úr saltvatninu 
með þessari tilraun? 

 Til hvers er steinninn settur á 
plastfilmuna? 

 Hvers vegna teljið þið sólarljósið 
vera mikilvægt fyrir tilraunina? 

 Gætum við gert tilraunina án 
þess að setja skálina í 
sólarljósið? Hvernig? 

 Getum við tengt það sem gerist 
innan plastfilmunnar við 
gróðurhúsaáhrifin? Hvernig þá? 

 Hvernig getum við verið vissum 
að það flytjist ekkert salt yfir í 
keramíkskálina? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
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tilrauninni, skrá niðurstöður hennar og 
útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Viðbótarverkefni 

Einnig er hægt að gera samanburð með 
skítugu (ekki menguðu) vatni og sjá 
hvort að einhver munur verði á vatninu 
í glerskálinni og vatninu í 
keramíkskálinni. 

Heimildir  

Science fair adventure. (e.d.). Desalinate 
sea water. Sótt 7. júní 2012 af 
http://www.sciencefairadventure.com/
ProjectDetail.aspx?ProjectID=155. 

Srp. (e.d.). Tapping the sun to clean the 
water. Sótt  31. maí 2012 af 
http://www.srpnet.com/education/exp
eriments/tapping.aspx. 

Science netlinks. (e.d.). Ecosystem 
services – water purifivation. Sótt 6. júní 
2012 af 
http://sciencenetlinks.com/lessons/eco
system-services-water-purification/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=155
http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=155
http://www.srpnet.com/education/experiments/tapping.aspx
http://www.srpnet.com/education/experiments/tapping.aspx
http://sciencenetlinks.com/lessons/ecosystem-services-water-purification/
http://sciencenetlinks.com/lessons/ecosystem-services-water-purification/
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Olíumengun í vatni 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvaða áhrif olíumengun 
hefur á fugla og lífríkið sjálft. 

 notað ýmsar aðferðir til að ná 
olíumengun úr vatni. 

 útskýrt hvers vegna vatn og olía 
blandist ekki saman. 

 nefnt dæmi um hluti og efni sem 
menga sjóinn og vötnin.              
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
fjarlægja olíu úr vatni. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 Skálar. 
 Vatn. 
 Grænmetisolía. 
 Fjaðrir. 
 Skeið. 
 Kaffifílterspoki. 
 Sogrör. 
 Prik. 
 Sag. 
 Spænir. 
 Kattarsandur. 
 Sandur. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni 

 Hver hópur fær eina skál og á að 
framkvæma eitt atriði af 

listanum hér fyrir neðan og skrá 
hjá sér athugasemdir og 
niðurstöður. 

 

1. Skál 
a. Fyllið tvær skálar af  

vatni. 
b. Setjið matarolíu út í aðra 

skálina. 
c. Setjið fjaðrir ofan í báðar 

skálarnar. 
d. Veltið fjöðrunum upp úr 

vatninu í báðum 
skálunum. 

2. Skál 
a. Fyllið skálina með vatni, 

bætið við smá olíu og 
hrærið. 

b. Notist við eftirfarandi 
aðferðir til að reyna að 
ná olíunni úr vatninu: 

i. Skafa olíuna af 
vatninu með 
skeið. 

ii. Skafa olíuna af 
vatninu með 
kaffifílterspoka. 

iii. Reyna að ýta 
olíunni saman 
með priki.  

3. Skál 
a. Fyllið skálina með vatni, 

bætið smá olíu saman 
við og hrærið.  

b. Blandið olíunni saman 
við spæni og reynið að 
fjarlægja úr vatninu. 

4. Skál   
a. Fyllið skál með vatni, 

bætið smá olíu saman 
við og hrærið.  

b. Blandið olíunni saman 
við kattarsand og reynið 
að fjarlægja úr vatninu. 

5. Skál 
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a. Fyllið skál með vatni, 
bætið smá olíu saman 
við og hrærið.  

b. Blandið olíunni saman 
við sag og reynið að 
fjarlægja úr vatninu. 

6. Skál 
a. Fyllið skál af vatni, bætið 

smá olíu saman við og 
hrærið.  

b. Blandið olíunni saman 
við sand og reynið að 
fjarlægja úr vatninu. 

Nemendurnir skipta svo um stöð 
þangað til þeir  hafa farið á allar 
stöðvarnar.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju blandast vatnið og 
olían ekki saman? 

 Hvaða áhrif hafði olían á 
fjöðrina?  

 Teljið þið olíuna hafa góð áhrif á 
fugla? Hvers vegna? Hvers vegna 
ekki? 

 Er vatnið hreint eftir að þið hafið 
hreinsað það eins vel og þið 
getið? 

Nemendur bera saman niðurstöður og 
koma sér saman um hvaða aðferð er 
áhrifaríkust.  

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 

unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Viðbótarverkefni 

Til að gera kennslustundina áhrifaríkari 
má ljúka henni með því að sýna 
myndskeið af fuglum og dýrum sem 
lenda í olíumengandi vatni.  

Heimildir  

Science in school. (e.d.). LeSa21: 
primaryschool science activities. Sótt 31. 
maí 2012 af 
http://www.scienceinschool.org/2010/
issue16/lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.scienceinschool.org/2010/issue16/lesa
http://www.scienceinschool.org/2010/issue16/lesa


13 
Höf: Sigurborg Sif Sighvatsdóttir 

 

 

Gos 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið koltvísýringur.  
 útskýrt hvers vegna 

koltvísýringur er mikilvægur í 
daglegu lífi. 

 gert einfalda tilraun til að 
mynda koltvísýring.  

 útskýrt hvernig heitir hverir, líkt 
og Geysir, virka. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að gera 
eftirlíkingu af Geysi. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 ½ l plastflaska eða íþróttabrúsi 
með stút sem hægt er að opna 
og loka án þess að þurfa skrúfa 
tappann af.  

 Teskeið. 
 Matarsódi (natríumkarbónat). 
 Uppþvottalögur. 
 Trekt. 
 C-vítamín töflur eða annað efni 

sem freyðir í vatni. 
 Mæliglas. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Setja 200 ml af vatni í 
plastflösku. 

2. Bæta við teskeið af matarsóda 
og blanda vel saman. 

3. Blanda síðan 35 ml af 
uppþvottalegi vel saman við. 

4. Skrúfa tappann af flöskunni og 
setja trekt ofan í flöskuhálsinn. 

5. Bæta snarlega 5 C-vítamín 
töflum út í og skrúfa tappann 
aftur á. 

6. Passa að flaskan sé vel lokuð. 
7. Hrista flöskuna stuttlega áður en 

hún er opnuð. 
8. Loka flöskunni svo aftur og bíða 

í 30 sekúndur. 

Úrvinnsla: 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað gerist þegar búið er að 
blanda saman öllum efnunum og 
hrista? 

 Af hverju bætum við matarsóda 
út í vatnið? 

 Af hverju bætum við C-vítamín 
töflum út í vatnið? 

 Hvað teljið þið að gerist ef 
flaskan er ekki opnuð eftir að 
búið er að hrista hana? 

 Er þetta svipað og gerist í 
hverinum Geysi? Að hvaða leyti? 

 Hvað er koltvísýringur? 
 Hvernig notum við koltvísýring í 

daglegu lífi? 
 Hvar finnst koltvísýringur 

annarstaðar en í gosflöskum? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

 

Heimildir 



14 
Höf: Sigurborg Sif Sighvatsdóttir 

 

 

Science in school. (e.d.). Fizzy fun: CO2 in 
primary school science. Sótt 31. maí 
2012 af 
http://www.scienceinschool.org/2011/
issue20/co2. 
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Fallbyssa 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvað gerist þegar vatni 
og C-vítamín töflum er blandað 
saman. 

 útskýrt hvað koltvísýringur er. 
 útskýrt mun á eðlisþyngd 

lofttegunda. 
 gert einfalda tilraun til að 

mynda koltvísýring.  
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa koltvísýring með því að blanda 
saman ákveðnum efnum. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 Filmubox með loki. 
 Freyðandi töflur t.d. C-vítamín 

töflur eða blanda af lyftidufti og 
sítrónusýrukristöllum. (Verður 
eftir þegar safi úr sítrusávöxtum 
er látinn gufa upp). 

 Vatn. 
 Lítið glært glas sem filmuboxið 

getur verið ofan í. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Setja filmuboxið ofan í glæra 
glasið. 

2. Hella um 2 cm af vatni ofan í 
filmuboxið. 

3. Setja C-vítamín  töflu ofan í og 
setja lokið strax á. 

4. Standa í ekki minna en tveggja 
metra fjarlægð frá 
„skotpallinum“. 

5. Mega alls ekki fara með andlitið 
yfir filmuboxið. 

eða 

1. Setja filmuboxið ofan í glæra 
glasið. 

2. Blanda ¼ teskeið af lyftidufti 
og ¼ teskeið af 
sítrónusýrukristöllum ofan í 
filmuboxið. 

3. Setja nokkra dropa af vatni 
út í. 

4. Setja lokið á og fylgja sömu 
fyrirmælum um aðgát og að 
ofan. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað gerist? 
 Hvað gerir það að verkum að 

lokið springur af? 
 Hvað líður langur tími þar til 

lokið springur af? 
 Hvað er að gerast á þeim tíma? 
 Hvað er koltvísýringur? 
 Hvernig getum við nýtt okkur 

þessar upplýsingar í okkar 
daglega lífi? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Science in school. (e.d.). Fizzy fun: CO2 in 
primary school science. Sótt 31. maí 
2012 af 
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http://www.scienceinschool.org/2011/
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Hvert fór vatnið? 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið uppgufun. 
 gefið dæmi um hvernig 

uppgufun vatns á sér stað á 
jöðinni. 

 útskýrt hugtakið hringrás og 
hvernig hugtökin hringrás og 
uppgufun tengjast. 

 mælt uppgufun með einfaldri 
tilraun. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
fylgjast með uppgufun vatns. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 2 glerflöskur með loki. 
 Vatn. 
 Töflutúss eða penni sem hægt er 

að nota til að skrifa á gler. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem vantar í 
tilraunina. 

 Hver hópur fær 2 glerflöskur 
með loki.  

Nemendur: 

1. Fylla glerflöskurnar af vatni. 
Sama magn á að vera í 
báðum flöskunum. 

2. Merkja línu við 
vatnsyfirborðið ásamt 
dagsetningu. 

3. Hafa aðra glerflöskuna opna 
en hina lokaða. 

4. Þurfa að fylgjast með 
flöskunum á hverjum degi í 
eina viku og merkja með 
penna hver vatnshæðin er 
hverju sinni ásamt 
dagsetningu.  

Að einni viku liðinni eru niðurstöður 
teknar saman. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað teljið þið að verði um 
vatnið í flöskunum? Af hverju? 

 Ef þið væruð með glas fullt af 
vatni á borðinu ykkar og 
ætluðuð að geyma það í 
einhvern tíma, mynduð þið 
skilja það eftir opið eða reyna að 
finna lok á glasið? Af hverju? 

 Er einhver munur á 
vatnsyfirborðinu í opnu 
flöskunni og lokuðu flöskunni? 
Ef svo er þá hvaða munur og af 
hverju stafar þessi munur? 

 Hvað ef flöskurnar væru 
svartar? Væru niðurstöðurnar 
öðruvísi? Ef svo er þá að hvaða 
leyti? 

 Er hægt að tengja þetta daglegu 
lífi okkar og þá hvernig? 

 Þegar þið farið út snemma á 
morgnana þá finni þið að grasið 
er örlítið rakt eftir nóttina en 
seinna um daginn er það orðið 
þurrt, hvernig stendur á því? 
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Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir  

Science library adventures. (e.d.). Drip, 
drop, waters journey. Sótt 5. febrúar 
2012 af 
http://www.eduplace.com/kids/sla/3/
dripdrop_act.html. 

 

Science Netlinks. (e.d.). Water 2 – 
Disappearing water. Sótt 5. febrúar 2012 
af 
http://sciencenetlinks.com/lessons/wa
ter-2-disappearing-water/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduplace.com/kids/sla/3/dripdrop_act.html
http://www.eduplace.com/kids/sla/3/dripdrop_act.html
http://sciencenetlinks.com/lessons/water-2-disappearing-water/
http://sciencenetlinks.com/lessons/water-2-disappearing-water/
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Leysni og mettun

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtökin leysni og 
mettun. 

 framkvæmt einfaldar tilraunir 
tengdar leysni og mettun. 

 útskýrt muninn á leysni efna í 
heitu og köldu vatni. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að gera 
einfalda tilraun til að sýna fram á leysni 
efna og mettun bæði í heitu og köldu 
vatni. Stuðst er við 1. kaflann í bókinni 
Efnisheimurinn. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Plastglös. 
 Sykurmolar. 
 Heitt vatn. 
 Kalt vatn. 
 Teskeiðar. 
 Vatnskönnur. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Sækja plastglös, nokkra 
sykurmola og teskeið. 

2. Setja einn sykurmola ofan í 
vatnsglasið og fylgjast með því 
sem gerist. Að lítilli stundu 
liðinni mega þeir hræra í glasinu. 

3. Setja annan sykurmola ofan í 
vatnið og hræra. Þetta gera þeir 
þar til sykurmolarnir eru hættir 
að leysast upp í vatninu. 

Hver nemandi fær hjá kennaranum ½ 
glas af heitu vatni. Þeir setja 
sykurmolann ofan í glasið og fylgjast 

með því sem gerist. Í þetta skiptið mega 
þeir ekki hræra í glasinu. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað gerist þegar sykurmoli er 
settur út í kalt vatn? 

 Er einhver munur á því að leysa 
upp sykurmola í köldu eða heitu 
vatni? Ef svo er, hver er 
munurinn? 

 Hvað verður um sykurmolann í 
vatninu?  

 Ef við höldum endalaust áfram 
að setja sykurmola í vatnið, 
leysast þeir allir upp? Af hverju? 
Af hverju ekki? 

 Getið þið útskýrt hugtökin leysni 
og mettun með tilraunina í 
huga? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Hafþór Guðjónsson .(2006). 

Efnisheimurinn (bls. 51-78).  Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 
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Koltvísýringur í aðalhlutverki

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvaða áhrif lyftiduft 
hefur í matseld og hvers vegna 
hann er ákjósanlegur. 

 útskýrt hvað koltvísýringur er. 
 útskýrt áhrif koltvísýrings á 

vökva. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að að 
útbúa koltvísýring. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 Gosflaska. 
 Blaðra. 
 Trekt. 
 Lyftiduft eða C-vítamín töflur. 
 Vatn. 
 Bikarglas. 
 Sprittkerti. 
 Eldspýtur. 
 Töng eða tréspýtur t.d. íspinna. 
 Matskeið. 
 Vatn. 
 Sement. 
 Kaffifílter. 
 Breið sogrör. 
 Skál. 
 Glas. 
 Mæliglas. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Blanda vel saman matskeið af 
sementi og 250 ml af vatni. 

2. Setja kaffifílter í bikarglas, hella 
sementsblöndunni ofan í 
kaffifílterinn og sía hann þannig. 

3. Blása í blöðru og sleppa loftinu 
út aftur til að gera hana 
teygjanlegri. 

4. Nota trekt til að fylla blöðruna 
með lyftidufti, u.þ.b. 20 g eða 5 
C-vítamín töflum sem búið er að 
mylja aðeins niður í höndunum. 

5. Hella 2-3 cm af vatni í gosflösku. 
6. Láta lyftiduftið eða C-vítamín 

töflurnar ofan í flöskuna, hylja 
svo flöskuhálsinn með blöðrunni 
og passa að blaðran renni ekki af 
flöskuhálsinum.  

7. Hrista flöskuna létt og sjá 
blöðruna stækka. 

8. Taka blöðruna af 
flöskuhálsinum þegar hún er 
hætt að stækka án þess að gasið 
sleppi úr henni. 

9. Taka sogrör og láta annan enda 
þess inn í blöðruna en hinn 
endann ofan í sementsblönduna. 
Passa að halda fyrir blöðruna. 

10. Sleppa gasinu úr blöðrunni ofan  
í sementsblönduna og fylgjast 
með því sem gerist. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju blöndum við saman 
vatni og lyftidufti eða C-vítamín 
töflum? 

 Hvað er gas? 
 Hvað er koltvísýringur og 

hvaðan kom hann í tilrauninni? 
 Hvernig getum við tengt efni 

tilraunarinnar við matseld t.d. 
bakstur? 

 Af hverju freyddi þegar 
koltvísýringnum var blandað 
saman við sementsblönduna.  
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Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir  

Science in school. (e.d.). Fizzy fun: CO2 in 
primary school science. Sótt 31. maí 
2012 af 
http://www.scienceinschool.org/2011/
issue20/co2. 
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Varðveisla massa 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 gefið dæmi um varðveislu massa. 
 útskýrt hugtakið massi og 

varðveisla. 
 sýnt fram á varðveislu massa 

með einfaldri tilraun. 
 útskýrt og gefið dæmi um það 

hvernig massi efna er fundinn og 
nefnt dæmi um slíkt.  

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
athuga varðveislu massa við efnahvörf. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Pottur. 
 Hitaplata. 
 Sykur. 
 Vigt. 
 Skál. 
 Vatn. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

Nemendur: 

1. Taka pott og vigta hann. 
2. Setja vatn í pottinn og vigta 

pottinn aftur.  
3. Taka skál og vigta hana. 
4. Hella sykri í skálina og vigta 

hana aftur aftur.  

5. Setja sykurinn ofan í pottinn og 
sjóðið þangað til vatnið hefur að 
mestu leyti gufað upp og eftir 
situr sykurinn í botninum á 
pottinum. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað verður um sykurinn þegar 
hann er settur út í pottinn? 

 Breyttist massi vatnsins þegar 
sykrinum var hellt út í það? 

 Getum við áætlað massa 
vatnsins miða við þær 
upplýsingar sem við höfum? 

 Hvað gerist ef við sjóðum 
sykurvatnið? 

 Getum við fengið sykurinn aftur 
á fast form eftir að búið er að 
blanda honum saman við 
vatnið? 

 Getum við tengt þetta við 
eitthvað sem er að gerast hér á 
jörðinni? 

 Hvaðan kemur saltið sem við 
borðum? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Viðbótarverkefni 

Hægt er að nýta sér niðurstöður 
mælinganna til að útbúa einföld 
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stærðfræðidæmi til dæmis til að reikna 
út massa vatnsins. 

Heimildir 

Hafþór Guðjónsson. (2006). 

Efnisheimurinn (bls. 51-78).  Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 
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Eðlisfræði 
_____________________________________________________________ 

Að eima vatn 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið efnablanda, 
suðumark vatns og uppgufun. 

 eimað vatn með einföldum 
leiðum. 

 útskýrt muninn á eimuðu vatni 
og vatni úr krananum. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að eima 
vatn með einföldum aðferðum.  

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Hitaplata. 
 Hitaketill. 
 Glas úr hörðu plasti. 
 30 cm glær plastslanga með 

minnst 1 cm þvermáli. 
 Einangrunarlímband. 
 Plastfilma. 
 Vatn. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 
 

Nemendur: 

1. Taka plastglas og gera gat á 
hliðina á því, nógu stórt til að 

hægt sé að koma plastslöngunni 
í gegn. 

2. Setja plastfilmu ofan á glasið til 
að loka því alveg. 

3. Hita vatn í katlinum.  
4. Stinga lausa endann á 

plaströrinu ofan í stútinn á 
katlinum. Passa að þeir setji 
hana ekki ofan í vatnið heldur 
fyrir ofan yfirborð þess. 

5. Smakka eimaða vatnið og einnig 
kranavatnið og bera saman 
bragðmuninn. 

Sjá mynd: 

 

Mynd fengin 15. janúar 2012 af 
http://www.youtube.com/watch?v=xM
bEEnsAUzw  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað er efnablanda og getið þið 
komið með dæmi um 
efnablöndu? Er vatn efnablanda? 
Af hverju? Af hverju ekki? 

 Hvað teljið þið að gerist þegar 
við kveikjum undir katlinum? 

http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
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 Getið þið útskýrt hugtakið að 
eima? 

 Hvað er suðumark? 
 Viti þið hvert er suðumark 

vatns? 
 Hvað er uppgufun? 
 Hvað gerist þegar gufa kólnar? 
 Getið þið tengt þetta við eitthvað 

í ykkar daglega lífi? 
 Hvernig tengist uppgufun 

veðráttunni? 
 Var bragðmunur á eimaða 

vatninu og kranavatninu? Af 
hverju ætli standi á því? 

Einnig er gagnlegt að láta 
nemendurna skrá niður framkvæmd 
tilraunar með sínum eigin orðum, 
teikna mynd af tilrauninni, skrá 
niðurstöður tilraunar og útskýringar 
á helstu hugtökum sem unnið var 
með í tímanum, vangaveltur frá 
þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

eHow. (1999).  How to distill water. Sótt 
4. júní 2012 af 
http://www.ehow.com/how_2092132_
distill-water.html 

Youtube. (2008).  A better way to make 
distilled water. Sótt 15. janúar 2012 af 
http://www.youtube.com/watch?v=xM
bEEnsAUzw.  

Upplýsingar: 

Til að átta sig betur á framkvæmd 
tilraunar er hægt að skoða eftirfarandi 
myndband: 
http://www.youtube.com/watch?v=xM
bEEnsAUzw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ehow.com/how_2092132_distill-water.html
http://www.ehow.com/how_2092132_distill-water.html
http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
http://www.youtube.com/watch?v=xMbEEnsAUzw
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Gufar vatn fljótt upp? 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvers vegna það er 
mikilvægt að hiti hækki ekki um 
of á jörðinni með tilliti til 
uppgufunar. 

 útskýrt tengslin milli mikils hita 
og mikillar uppgufun við 
gróðurhúsaáhrifin. 

 gert einfalda tilraun. 
 mælt mismikla uppgufun vatns 

við misjafnar aðstæður.  
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að mæla 
uppgufun vatns annasvegar með viftu 
og hins vegar á rafmagnshellu. Athugið 
að tilraunin getur tekið nokkra daga. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 3 svampar. 
 3 diskar. 
 Bolli. 
 3 plastplötur. 
 1 l af eimuðu vatni. 
 Lítill rafmagnsofn. 
 Rafmagnsvifta. 
 Dagbók. 
 Klukka eða skeiðklukka. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Taka 3 svampa og setja einn á 
hvern disk. 

2. Mæla 1/2 bolla af eimuðu vatni 
og hella á svampana. 

3. Setja einn svampinn til hliðar 
þar sem hann er hafður sem 
viðmiðunarsvampur. 

4. Setja annan svampinn fyrir 
framan lítinn rafmagnsofn,  
athugið að hafa hann ekki of 
nálægt til að kveikja ekki í 
honum.  

5. Setja síðasta svampinn fyrir 
framan viftu. 

6. Taka tímann á því hve lengi hver 
svampur er að þorna. 

Athugið að það getur tekið eina nótt 
fyrir viðmiðunarsvampinn að þorna. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvaða hlutverki gegnir 
viðmiðunarsvampurinn? 

 Hvaða svampur telur þú að muni 
þorna fyrst? En síðast? 
Rökstyðjið. 

 Hvernig getur þú tengt þessa 
tilraun við þitt nánasta 
umhverfi? 

 Tengist þetta 
gróðurhúsaáhrifunum að 
einhverju leyti? Rökstyðjið. 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Science fair adventure. (e.d.). Water 
evaporation. Sótt 3. júní 2012 af 
http://www.sciencefairadventure.com/
ProjectDetail.aspx?ProjectID=116. 

http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=116
http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=116
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Hárpípukraftur 

 
Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið hárpípukraftur. 
 framkvæmt einfaldar tilraunir til 

að sýna fram á hárpípukraft. 
 nefnt dæmi um hárpípukraft í 

sínu nánasta umhverfi. 
 útskýrt hvernig hárpípukraftur á 

sér stað í plöntum. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að gera 
einfalda tilraun með hárpípukraft.  

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Tvö glös. 
 Vatn. 
 Klósett- eða eldhúspappír. 
 Tveir matarlitir. 
 Blóm (helst hvítt að lit). 
 Sykurmoli. 
 Skál. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

 Hver hópur fær tvö glös og fyllir 
annað glasið af vatni. 

 Nemendurnir fá upplýsingar um 
það að markmiðið sé að koma 
vatninu ofan í tóma glasið án 
þess að hreyfa við glösunum. 

 Til að byrja með fá þeir ekki að 
vita að það megi nota pappír en 
eftir nokkrar vangaveltur fá þeir 
hann á borðið og eiga að nota 

hann til að koma vatninu á milli 
glasa. 

 Nemendurnir fá þær 
upplýsingar að þeir megi nota 
pappírinn en tilgangurinn með 
honum sé samt ekki að skófla 
vatninu á milli glasa. 

Þegar nemendur hafa lokið fyrri 
tilrauninni þá er hægt að gera tilraun nr. 
2 til að sýna fram á hárpípukraftinn í 
umhverfinu. 

Nemendur: 

1. Nota glösin tvö úr fyrri tilraun 
en fylla þau núna með vatni.  

2. Setja sitthvorn matarlitinn í 
hvort glas. 

3. Taka blómið og kljúfa stöngulinn 
í tvennt, alveg upp að 
blómahlutanum. 

4. Setja stöngulhelmingana í 
sitthvort glasið. Gott er að hafa 
eitthvað sem styður við blómið. 

Eftir smá stund sést leið vatnsins upp 
stöngulinn þar sem matarliturinn gerir 
ferð vatnsins sýnilega í æðum 
plöntunnar alla leið út í laufblöðin.  

Einnig er önnur auðveld leið til að sýna 
fram á hárpípukraftinn og það er að 
setja smá matarlit í skál og sykurmola 
ofan á. Þá sést vel hvernig liturinn stígur 
upp sykurmolann. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvernig getum við komið 
vatninu yfir í tóma glasið? 

 Hvaða kraftar eru hér að verki? 
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 Hvar sjáum við hárpípukraft í 
okkar nánasta umhverfi? 
Rökstyðjið.  

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Smith, R. (2012, 28. febrúar). Science 
kids fun science & technology for kids! - 
Escaping water. Sótt 18. mars 2012 af 
http://www.sciencekids.co.nz/experim
ents/escapingwater.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencekids.co.nz/experiments/escapingwater.html
http://www.sciencekids.co.nz/experiments/escapingwater.html
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Klakar sem bráðna 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið hamskipti. 
 Útskýrtog muninn á vatni og 

klaka. 
 mælt hitastig  
 útskýrt hugtakið varmaorka. 
 gert grein fyrir hugtakinu 

sameind. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
skoða hamskipti efna og breytingar á 
hitastigi vatns þegar búið er að bæta 
klökum út í vatnið. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Glas. 
 Klakar. 
 Hitamælir. 
 Vatn. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum nemanda 
ákveðið hlutverk í hópnum t.d. hafa 
hópstjóra, ritara og einn aðila sem 
sér um að sækja það sem nota á í 
tilrauninni.  

Nemendur : 

1. Sækja glas og fylla það af 
klökum. 

2. Fylla glasið því næst af vatni. 
3. Byrja strax að mæla hitastig 

vatnsins. 
4. Endurtaka mælingar á nokkurra 

mínútna fresti.   

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Breytist hitastigið? 
 Hvenær breyttist hitastigið? 
 Af hverju breytist hitastigið ekki 

fyrr en klakarnir eru bráðnaðir? 
 Hvað er sameind og hver er 

munurinn á sameind í heitu 
vatni og köldu? 

 Getið þið útskýrt hugtakið 
varmaorka? 

 Getum við bent á dæmi í 
náttúrunni þar sem þetta á við 
eins og t.d. í sambandi við 
hlýnun jarðar og jökla? 

 Hvað gæti mögulega gerst við 
vatnsyfirborð jarðar ef allir 
jöklar heims myndu bráðna? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Viðbótarverkefni 

Ef nemendur eru ekki að átta sig á 
muninum á sameindum í heitum og 
köldum vökva þá er auðvelt að sýna 
þeim muninn með því að setja kalt vatn í 
eitt glas og heitt í hitt og einn dropa af 
matarlit út í hvort glas. Þá sjá þeir að 
matarliturinn dreifist hraðar um glasið 
með heita vatninu. Þarna er hægt að 
ræða um hraða sameindanna að heitar 
sameindir innihaldi meiri hreyfiorku og 
því meiri hreyfiorka sem er í 
sameindunum því meiri varmaorku 
hefur hluturinn. 
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Heimildir 

Robertsson, W.C. (2005). Stop faking it! 
Air, water and weather. Virginia: NSTA 
press. 
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Eðlisþyngd mismunandi vökva

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt mismunandi eðlismassa 
efna. 

 fundið út mismundi eðlismassa 
efna. 

 gert einfaldar tilraunir til að 
finna út eðlismassa efna.  

 útskýrt af hverju vökvarnir þrír, 
vatn, matarolía og síróp 
blandast ekki saman. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
skoða mismunandi eðlismassa vökva og 
hluta sem settir eru í vökvann. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Ljóst síróp. 
 Matarolía. 
 Vatn. 
 Matarlitir. 
 Hneta. 
 Lítill tómatur. 
 Lítill plasthlutur t.d. legókubbur. 
 Pastaskrúfa. 
 Vínber. 
 Kanna. 
 Stór skeið. 
 Stór glerskál.  

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

Nemendur: 

1. Taka stóra glerskál og hella 
sírópinu gætilega ofan í 
skálina þangað til það 
myndast 3 cm sírópslag á 
krukkubotninum.  

2. Hella varlega sama magni af 
matarolíu ofan á sírópið. 
Gott er að vera með 
matskeið, snúa henni öfugt 
og láta vökvann renna niður 
bakhlið hennar. 

3. Setja matarlit út í vatnið og 
blanda því vel saman. Hella 
svo blöndunni varlega ofan í 
skálina. Gott er að nota sömu 
aðferð og áður.  

Athugið að hafa sama magn af hverjum 
vökva í glerskálinni. 

Nú þurfa nemendurnir að bíða aðeins og 
leyfa vökvunum að setjast í þrjú mislit 
lög. 

Næst setja nemendurnir ýmsa hluti ofan 
í glerskálina og kanna í hvaða vökva 
hver hlutur flýtur.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju blandast vökvarnir 
ekki saman? 

 Hvernig getum við útskýrt það 
að sírópið sé neðst í glerskálinni 
og olían efst? 

 Hvað er eðlismassi? 
 Hvað segir tilraunin okkur um 

eðlismassa vökvanna þriggja? 
 Af hverju sekkur málmhluturinn 

til botns en vínberið flýtur ofan 
á sírópinu? 
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Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Wilkes, A.  (1990). Stóra tilraunabókin. 
(Nanna Rögnvaldsdóttir þýddi). 
Reykjavík: Iðunn. Upphaflega gefin út 
1990. 
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Líffræði 
____________________________________________________________ 

Uppgufun vatns 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvaðan plöntur fá vatnið 
sem þær nota til að vaxa og 
dafna. 

 útskýrt leið vatnsins í gegnum 
plöntuna. 

 gert einfaldar tilraunir til að 
kanna uppgufun frá plöntum. 

 útskýrt hugtakið uppgufun. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
skoða hringrás vatnsins í tengslum við 
plöntur. 

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Stórt glerglas. 
 Þrjár glerflöskur. 
 Matarolía. 
 Trjágreinar. 
 Vatn. 
 Töflutúss. 
 Teskeið. 

Athugið að mikilvægt er að seinni hluti 
tilraunarinnar sé gerður á sólríkum degi 
til að ná sem bestum árangri. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

Nemendur: 

1. Sækja þrjár glerflöskur. merkja 
miðju þeirra með tússpenna. 

2. Fylla flöskurnar af jafn miklu 
vatni og setja eina teskeið af 
matarolíu ofan í hverja flösku. 

3. Setja eina trjágrein ofan í hverja 
flösku og passa að þær nái alla 
leið til botns. 

4. Fjarlægja laufblöðin af 
trjágreininni í fyrstu flöskunni. 

5. Fjarlægja helminginn af 
laufblöðunum í annarri 
flöskunni. 

6. Láta trjágreinina vera eins og 
hún er í þriðju flöskunni. 

7. Láta flöskurnar standa úti í 
glugga í heilan sólarhring þar 
sem mesta sólin skín.  

8. Fylgjast með glerflöskunum og 
skrá hjá sér allar breytingar sem 
þeir sjá.  

Ef verklega athugunin er gerð á 
sólríkum degi er tilvalið að fara með 
nemendurna út á grasblett. Þar fær hver 
nemandi glerglas eða krukku sem þeir 
leggja á hvolf yfir grasblettinn. Síðan 
fylgjast þeir með því sem gerist og 
tengja saman við athugunina sem þeir 
gerðu innandyra. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 

 Mun einhver munur verða á 
flöskunum á morgun? 
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 Verður jafnmikið vatn í öllum 
flöskunum á morgun? 

 Ef við myndum setja poka eða 
stórt ílát yfir plönturnar í 
glugganum, hvað er líklegt að 
við myndum sjá? 

 Hver er tilgangurinn með 
þessum tilraunum? Tengjast 
þær eitthvað? 

 Hvað þýðir hugtakið uppgufun 
og getum við notað það í 
tengslum við tilraunina okkar? 

 Hvað segir það okkur að móða 
sé að myndast innan í 
glerglasinu á grasinu? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni t.d. muninum á 
vatnsmagninu í flöskunum fyrir og eftir. 
Nemendur skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
farið var í í tímanum, vangaveltur frá 
þeim sjálfum og upplýsingar sem þeir 
fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir  

Bandalag íslenskra skáta. (2000). Græni 
bakpokinn II – umhverfið og við. (5.kafli 
– Vatnið). Sótt 15. janúar 2012 af 
http://www.scout.is/bis/utgafa/pdf/gr
aeni.pdf. 
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http://www.scout.is/bis/utgafa/pdf/graeni.pdf
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Landmótun 
 _________________________________________________________ 

Árrof 

 
Hæfniviðmið 
 
Nemendur geta 
 

 útskýrt áhrif vatnsrofs á 
umhverfið og tengsla milli rofs 
og setmyndunar. 

 gefið dæmi um vatnsrof og bent 
á rof í sínu nánasta umhverfi. 

 útbúið einfalt líkan af vatnsrofi í 
ám.  

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa líkan af vatnsrofi í á.  

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Eins metra löng þakrenna, lokuð 
í báða enda en með v-laga rauf í 
öðrum endanum. 

 Vaskur með krana. 
 Fata eða annað ílát sem kemst 

ofan í vaskinn. 
 Tveggja metra löng slanga. 
 Hosuklemma. 
 Sandur. 
 Möl. 
 Smágrjót. 

Ef vaskur er ekki til staðar þarf 
eftirfarandi áhöld: 

 Eins metra löng þakrenna með 
loki. Lokin eiga að vera með v-
laga rauf. 

 Tvær fötur. 
 Vatn. 
 Garðkönnur. 

Framkvæmd 

Hafið eftirlíkinguna af vatnsrofi tilbúna 
áður en kennsla hefst samkvæmt 
eftirfarandi leiðbeiningum: 

1. Komdu þakrennunni fyrir 
þannig að hún halli ofan í 
vaskinn.  

2. Hafðu fötu eða annað ílát undir 
þakrennunni ofan í vaskinum. 
Það er gert til að sandurinn sem 
fer út fyrir fari ekki ofan í 
vaskinn sjálfan.  

3. Settu sandinn, mölina og grjótið 
ofan í þakrennuna þannig að það 
sé um 1-2 cm eftir upp að 
þakrennunni.  

4. Festu slönguna á kranann með 
hosuklemmu og láttu hana liggja 
efst á þakrennunni þannig að 
vatnið leki frá efsta punkti 
hennar og niður í átt að 
vaskinum. 

Hlutverk nemendanna er að skoða 
líkanið af vatnsrofinu og teikna mynd af 
því ásamt því að prufa að auka 
vatnshraðann og minnka hann.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvar á mesta rofið sér stað? 
Rökstyðjið. 

 Hvar er mesti vatnshraðinn? 
 Hvar er mesti og minnsti 

efnaflutningurinn? 
 Hefur það einhver áhrif á ána ef 

við aukum vatnsrennslið? En ef 
við minnkum það? 

 Hvar er mesta setmyndunin? 
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 Er þetta að gerast í náttúrunni?  
 Getur þetta haft slæmar 

afleiðingar í för með sér? 
Rökstyðjið. 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Earth science education unit. (e.d.). How 
the earth works in your classroom. A 
model river in action. Staffordshire: The 
earth science education unit . 
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Rof og setmyndun 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvað jarðlög eru.  
 útskýrt af hverju grófar agnir 

setjast strax til botns en fínni 
agnir setjist hægar og séu þar af 
leiðandi efst í jarðvegi.  

 gefið dæmi um mismunandi 
jarðvegssýni.  

Um verkefnið 
 
Í þessu verkefni eiga nemendur að 
skoða og bera saman mismunandi 
jarðvegssýni.  

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Glerkrukka með loki. 
 Mismunandi jarðvegssýni svo 

sem mold, leir, sandur, skeljar 
og steinar.  

 Vatn. 

Framkvæmd 

 Nemendur byrja 
kennslustundina á því að fara út 
á skólalóðina og aðra nálæga 
staði og safna 4 cm af 
jarðvegssýnum í krukkurnar. 

 Hægt er að láta nemendurna 
taka mismunandi jarðvegssýni 
frá mismunandi stöðum ef 
aðstæður eru fyrir hendi. 

 Þegar í stofuna er komið fylla 
nemendurnir krukkurnar með 
vatni og loka. 

 Nemendunum er skipt í hópa, 
tveir og tveir saman með eina 
krukku. 

 Nemendurnir eiga að hrista 
krukkuna og fylgjast með og 
skrá hvað gerist, fyrst um leið og 

þeir eru búnir að hrista 
krukkuna, síðan eftir nokkrar 
mínútur og að lokum þegar 
vatnið er orðið glært aftur.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað teljið þið að sé að gerast í 
krukkunni? 

 Af hverju ætli stærstu steinarnir 
séu neðst í jarðvegssýninu? 

 Hvar sest fínasti jarðvegurinn? 
 Hversu mörg lög sjáið þið af 

jarðvegi? 
 Er hægt að útskýra af hverju 

jarðlögin raða sér eins og þau 
gera? 

 Eru jarðlögin í sama lit? 
 Hvað tekur langan tíma fyrir 

vatnið að verða hreint aftur? 
 Er eitthvað sem flýtur í vatninu? 

Ef svo er þá hvað? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Earth science education unit. (e.d.). The 
rock and soil circus comes to town. The 
soil water shake test. Staffordshire: The 
earth science education unit. 
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Gegndræpi mismunandi jarðvegs 

 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 framkvæmt einfalda tilraun til 
að kanna gegndræpi jarðvegs. 

 útskýrt orðið gegndræpi. 
 útskýrt muninn á gegndræpi 

mismunandi jarðefnasýna. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
skoða gegndræpi mismunandi jarðvegs 
utandyra.  

Undirbúningur 

Efni og áhöld: 

 Mismunandi jarðvegssýni. 
 Vatn. 
 Tómar 2 l gosflöskur. 
 Kaffifílter. 
 Skeiðklukka. 
 Glas. 
 Tússpenni. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

Nemendur: 

1. Sækja 2 l gosflösku.  
2. Skera gosflöskurnar í tvennt, 

setja efri partinn öfugan ofan í 
neðri partinn þannig að hún 
myndi trekt.  

3. Setja kaffifílterinn ofan í trektina. 
4. Teikna línu með tússpenna á 

neðri part gosflöskunnar. Sú lína 

táknar þá hæð sem vatnið á að 
ná upp að.  

5. Sækja jarðveg af skólalóðinni 
eða nærliggjandi umhverfi og 
setja hann ofan í kaffifílterinn í 
flöskunni. 

6. Sækja vatn í glas. Athuga að hver 
hópur á að sækja sama magn af 
vatni. 

7. Stilla sér upp hlið við hlið. 

Kennarinn er tilbúinn með skeiðklukku 
til að taka tímann og um leið og hann 
segir „Byrja“ hella nemendurnir vatni 
ofan í trektina. Nú er beðið á meðan 
vatnið sígur í gegnum jarðveginn og 
niður í neðri hluta gosflöskunnar. Sá 
hópur vinnur sem nær fyrstur vatni upp 
að línunni sem merkt var á flöskuna í lið 
4. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju rennur vatnið mishratt 
í gegnum ólíkar jarðvegsgerðir? 

 Í hvaða sæti var ykkar hópur?  
 Er einhver munur á jarðveginum 

ykkar og þeirra sem unnu? 
Hvaða munur er það? 

 Getum við tengt þessa tilraun 
við eitthvað í okkar nánasta 
umhverfi? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 
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Heimildir  

Water: a Never-Ending story. Sótt 4. Júní 
2012 af http://www-
k12.atmos.washington.edu/k12/pilot/
water_cycle/teacherpage.html. 

Earth science education unit. (e.d.). The 
rock and soil circus comes to town. The 
great soil race. Staffordshire: The earth 
science education unit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-k12.atmos.washington.edu/k12/pilot/water_cycle/teacherpage.html
http://www-k12.atmos.washington.edu/k12/pilot/water_cycle/teacherpage.html
http://www-k12.atmos.washington.edu/k12/pilot/water_cycle/teacherpage.html
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Hringrás vatns 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið hringrás. 
 greint frá hringrás vatnsins. 
 útskýrt mismunandi fasa efna 

þ.e. gastegund, fast efni og 
fljótandi efni. 
 

Um verkefnið 
 
Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa einfalt líkan sem sýnir hringrás 
vatns frá hafinu út í andrúmsloftið og 
aftur í hafið. 
 
Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  

 2 ½ l krukkur. 
 Steinn. 
 Límband. 
 Blár matarlitur. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Hella1,5 cm af vatni í aðra 
krukkuna. Bæta við nokkrum 
dropum af matarlit út í 
krukkuna. Þetta er hafið. 

2. Setja stein í miðjuna á 
krukkunni, hluti hans á að 
standa upp úr vatninu. Þetta er 
landið. 

3. Snúa hinni krukkunni við og 
setja hana ofan á krukkuna með 
vatninu og líma þær fastar 
saman. 

4. Setja krukkurnar í gluggakistuna 
á sólríkan stað. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvernig útskýrum við hringrás 
vatns? 

 Hvort er þyngra, heitt eða kalt 
loft? 

 Helst vatnsyfirborðið alltaf það 
sama? 

 Hvað gerist þegar sólin skín á 
krukkurnar? 

 Hvenær og hvers vegna „rignir“ í 
glerkrukkunum? 

 Hvað gerist í efri parti 
krukkunnar þar sem loftið er 
kaldara? 

 Getum við tengt þessa tilraun 
við það sem er að gerast í 
umhverfinu okkar? 

 Hvað verður um rigningarvatnið 
þegar það snertir jörðina? 

 Hvað verður um matarlitinn? Er 
hægt að tengja það við eitthvað í 
umhverfinu okkar t.d. mengun? 
Að hvaða leyti? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Viðbótarverkefni 

Nemendur teikna stóra mynd af 
hringrás vatnsins á brúnan pappír og 
lýsa ferðalagi vatnsdropans í 
hringrásinni. 

Heimildir  
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Science netlinks. (e.d.). Models of the 
water cycle.  Sótt 6. júní 2012 af 
http://sciencenetlinks.com/lessons/mo
dels-of-the-water-cycle/. 

Oceans alive. (e.d.). Building models of 
the water cycle. Sótt 6. júní 20120 af 
http://www.mos.org/oceans/planet/cy
cle.html. 

Heimasíða sem tengist efninu: 

Science netlinks. (e.d.). The water cycle. 
Sótt 6. júní 2012 af 
http://sciencenetlinks.com/lessons/the
-water-cycle/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sciencenetlinks.com/lessons/models-of-the-water-cycle/
http://sciencenetlinks.com/lessons/models-of-the-water-cycle/
http://sciencenetlinks.com/lessons/the-water-cycle/
http://sciencenetlinks.com/lessons/the-water-cycle/
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Vatn 
________________________________________________________ 

Vatn vatn vatn 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 fylgst með og mælt vatnsnotkun 
hjá sér og öðrum. 

 útskýrt mikilvægi vatns fyrir 
heimilin og heiminn. 

 gefið upplýsingar um hversu 
mikið vatn meðalmanneskja 
notar á hverjum degi. 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
reikna út vatnseyðslu fjölskyldu sinnar 
yfir ákveðið tímabil.  

Undirbúningur 

Eftirfarandi tafla sýnir 
meðalvatnseyðslu: 

 Venjuleg sturta = 35 l 
 Kraftmikil sturta = 70 l 
 Bað = 80 l 
 Bursta tennur vatnið látið renna 

á meðan = 6 l 
 Handþvottur = 6 l  
 Vatnsglas = 0,25 l 
 Notkun þvottavélar = 80 l 
 Notkun uppþvottavélar = 24 l 
 Að sturta niður = 9 l 
 Að vökva garðinn í klukkustund 

= 600 l 
 Garðúðari í klukkustund = 1000 

l 
 Uppvask = 8 l 

Athugið að þetta eru allt meðaltalstölur 
sem gefnar eru upp. 

Framkvæmd 

Nemendur skrá hjá sér vatnsnotkun 
fjölskyldunnar í einn sólarhring t.d. 
hversu oft er vaskað upp, sturtað niður, 
þvottavélin notuð o. s. frv.   

Ekki þarf að skrá hjá sér þær athafnir 
sem gerast utan heimilisins. 

Úrvinnsla 

Nemendurnir nota upplýsingarnar sem 
þeir hafa safnað heima fyrir til að reikna 
út meðalvatnsnotkun sinnar fjölskyldu. 
Það gera þeir með því að skoða töfluna 
yfir meðaltalseyðslu sem kennarinn 
hefur útbúið. Nemendur útbúa myndrit 
t.d. skífurit eins og sjá má á mynd hér 
fyrir neðan. 

 

Nemendur skrifa skýrslu um verkefnið, 
hvernig gékk að framkvæma það og 
hvaða spurningar vöknuðu í kringum 
verkefnið. Nemendur skrá hjá sér 
hugleiðingar um vatn og eiga að svara 
eftirfarandi spurningum:  

 Er mikill munur á vatnsnotkun 
minni og annarra í bekknum? 

Kraftmikil 
sturta; 8% 

Bursta tennur 
og láta vatnið 

renna á meðan; 
1,40% 

Þvo okkur um 
hendurna; 

2,70% 

Drekka eitt 
vatnsglas; 

0,20% 

Þvottavél; 
9,10% 

Uppþvottavél; 
2,70% 

Sturta niður á 
klósettinu; 

5,10% 

Vökva garðinn 
í klst.; 69% 

Vaska upp; 
1,80% 
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 Get ég minnkað vatnsnotkun 
mína og þá hvernig? 

 Af hverju er mikilvægt að við 
förum sparlega með vatnið? 

 Útskýrðu hugtakið auðlind. 
 Hvaðan kemur vatnið? 

 

Heimildir 

Living and learning with water. (e.d.). 
Saving water.  Sótt 4. júní 2012 af 
http://www.livingandlearningwithwate
r.com/english/caring-for-water/saving-
water.html. 

DC water for kids. (e.d.). Where does 
water go? Sótt 4. júní 2012 af 
http://www.dcwater.com/kids/activiti
es/wheredoeswatergo.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livingandlearningwithwater.com/english/caring-for-water/saving-water.html
http://www.livingandlearningwithwater.com/english/caring-for-water/saving-water.html
http://www.livingandlearningwithwater.com/english/caring-for-water/saving-water.html
http://www.dcwater.com/kids/activities/wheredoeswatergo.html
http://www.dcwater.com/kids/activities/wheredoeswatergo.html
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Hvað fer mikið vatn til spillis? 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvers vegna vatn er ekki 
ótæmandi náttúruauðlind. 

 útskýrt hvers vegna það er 
mikilvægt að fara sparlega með 
það. 

 útskýrt hversu mikilvægt vatn 
er til að líf á jörðinni geti 
viðhaldist. 

 leitað leiða til að spara 
vatnsnotkun á heimilinu. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
kanna hve mikið af vatni fer til spillis 
innan heimilisveggjanna. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  
 

 Glerskál.  
 Desilítramál. 
 Aðgangur að blöndunartæki og 

vaski tengdur við vatnsveitu. 
 Límband. 
 Túspenni. 

Framkvæmd 

 Nemendum er skipt í hópa, ekki 
færri en þrír í hópi. 

 Gott er að gefa hverjum 
nemanda ákveðið hlutverk í 
hópnum t.d. hafa hópstjóra, 
ritara og einn aðila sem sér um 
að sækja það sem nota á í 
tilrauninni. 

Nemendur: 

1. Taka límband og líma frá botni 
og upp endilanga glerskálina. 

2. Hella einum desilítra af vatni í 
skálina og skrá með tússpenna 
vatnshæðina á límbandið. 

3. Bæta við öðrum desilítra af vatni 
og skrá aftur vatnshæðina á 
límbandið. Endurtekið þangað 
til 10 desilítrar eru komnir í 
skálina. 

4. Tæma vatnið úr skálinni. 
5. Skrúfa örlítið frá 

blöndunartækjunum, þannig að 
það dropi á nokkurra sekúndna 
fresti.  

6. Setja tómu glerskálina undir 
blöndunartækið til að vatnið fari 
þar ofan í. 

7. Skrá tímasetninguna niður á 
blað við upphaf tilraunarinnar 
og enda. 

Með þessu er hægt er að reikna á 
auðveldan hátt á hve löngum tíma 10 
desilítrar af vatni fara til spillis með 
lélegum blöndunartækjum. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað teljið þið að mikið vatn eigi 
eftir að safnast í glerskálina eftir 
klukkutíma, en tvo? 

 Hvað teljið þið að það taki 
langan tíma að glerskálin fyllist? 

 Teljið þið þetta vera merkilega 
tilraun? Hvers vegna/hvers 
vegna ekki? 

 Eru einhver blöndunartæki sem 
leka á ykkar heimili? 

 Hvers vegna er mikilvægt að 
blöndunartæki leki ekki? 

 Hvers vegna er mikivægt að fara 
sparlega með vatnið? 
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Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir  

Nsf. (e.d.). Water usage experiment. Sótt 
6. júní 2012 af 
http://www.nsf.org/consumer/earth_d
ay/earthday_experiment.asp. 

Science fair adventure. (e.d.). Desalinate 
sea water.  Sótt  7. júní 2012 af 
http://www.sciencefairadventure.com/
ProjectDetail.aspx?ProjectID=155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=155
http://www.sciencefairadventure.com/ProjectDetail.aspx?ProjectID=155


49 
Höf: Sigurborg Sif Sighvatsdóttir 

 

 

Veðurfræði 
________________________________________________________ 

Úrkomumæling 1 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hugtakið úrkoma. 
 nýtt upplýsingar frá 

veðurfréttarmönnum um 
úrkomu og áttað sig á því hvað 
sé lítil og hvað sé mikil úrkoma. 

 mælt úrkomu og borið saman 
úrkomumælingar. 
 

Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa einfalda úrkomumæla og nota þá 
til að mæla úrkomu. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  

 Hrein mjólkurferna. 
 Skæri. 
 Reglustika. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Útbúa úrkomumæli með því að 
klippa efri partinn af 
mjólkurfernu og setja 
reglustriku ofan í.  

2. Setja úrkomumælana út í 
ákveðinn tíma. Það getur verið 
klukkustund ef það er mikil 
rigning en einnig er hægt, ef 
aðstaða er til, að setja mælinn út 
yfir nótt og skoða daginn eftir.  

3. Skoða úrkomumælana og skrá 
hjá sér hvað úrkoman mælist 
margir cm. 

Hægt að gera þetta nokkrum sinnum 
yfir önnina þegar rignir og bera saman 
niðurstöður í lok annar eða jafnvel á 
milli ára og útbúa skýrslu um 
athuganirnar með niðurstöðum og 
hugleiðingum.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað þýðir hugtakið úrkoma?  
 Er rigning nauðsynleg? 

Rökstyðjið. 
 Hvað er lítil og hvað er mikil 

úrkoma? 
 Sýna mælingarnar þínar mikla 

eða litla úrkomu? Rökstyddu. 
 Sýna úrkomumælarnir 

mismunandi niðurstöður? Ef svo 
er þá hvers vegna? Var 
staðsetning þeirra mismunandi? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir  

DC water for kids. (e.d.). Use water 
wisely outdoors. Sótt  4. júní 2012 af 
http://www.dcwater.com/kids/activiti
es/usewaterwisely.html. 

http://www.dcwater.com/kids/activities/usewaterwisely.html
http://www.dcwater.com/kids/activities/usewaterwisely.html
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Úrkomumæling 2 
 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvað sé úrkoma. 
 nýtt upplýsingar frá 

veðurfréttarmönnum um 
úrkomu og áttað sig á því hvað 
sé lítil og hvað sé mikil úrkoma. 

 mælt úrkomu og borið saman 
úrkomumælingar. 

 
Um verkefnið 

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
útbúa einfalda úrkomumæla og nota þá 
til að mæla úrkomu. 

Undirbúningur 
 
Efni og áhöld:  

 Tóm ½ l gosflaska. 
 Steinar. 
 Límband. 
 Tússpenni. 
 Reglustika. 
 Skæri. 

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa og fær hver 
hópur tóma gosflösku, litla steina, 
límband, túspenna og reglustriku.  

Nemendur: 

1. Klippa u.þ.b. 4 cm af efri hluta 
gosflöskunnar. 

2. Setja nokkra steina í botninn á 
flöskunni, snúa efri hluta 
flöskunni á hvolf, setja ofan í 
botninn og líma fast með 
límbandi.  

3. Nota tússpenna og reglustiku til 
að merkja mælikvarða á 
flöskuna.  

4. Hella vatni í flöskuna að 
botnlínu mælkivarðans. 

5. Setja úrkomumælinn út fyrir á 
góðan stað þar sem hann getur 
safnað vatni, í fyrirfram 
ákveðinn tíma, næst þegar rignir. 

6. Skoða hversu hátt upp á 
mælikvarðann regnvatnið nær.  

Hægt er að gera þetta nokkrum sinnum 
yfir önn og útbúa skýrslu um 
athuganirnar með niðurstöðum og 
hugleiðingum.  

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað þýðir orðið úrkoma?  
 Er rigning nauðsynleg? 

Rökstyðjið. 
 Hvað er lítil og hvað er mikil 

úrkoma? 
 Sýna mælingarnar þínar mikla 

eða litla úrkomu? Rökstyddu. 
 Sýna úrkomumælarnir 

mismunandi niðurstöður? Ef svo 
er þá hvers vegna? Var 
staðsetning þeirra mismunandi? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Science kids. (e.d.). Rain gauge project. 
Sótt 6. júní 2012 af 
http://www.sciencekids.co.nz/projects
/raingauge.html. 
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Að búa til ský í kennslustofunni 

Hæfniviðmið 

Nemendur geta 

 útskýrt hvernig ský myndast. 
 útskýrt hlutverk og þátt 

skýjanna í hringrás vatns. 
 gert grein fyrir hringrás vatns. 

 
Um verkefnið 
 
Í þessu verkefni eiga nemendur að 
mynda ský í gosflösku. 
 
Undirbúningur 
 
Efni og áhöld: 
 

 Gosflaska. 
 Hitamælir, strimill sem fæst í 

apótekum. 
 Límband. 
 Eldspýtur. 

Framkvæmd 

Nemendur: 

1. Líma hitamælastrimilinn inn í 
gosflöskuna til að hægt sé að 
lesa hitann síðan skrúfa lokið á. 

2. Leggja flöskuna á hliðina til að 
auðvelda lesturinn af 
hitamælinum. 

3. Taka utan um flöskuna með 
báðum höndum og halda 
flöskunni þéttingsfast í 1 mínútu. 

4. Skoða hitamælinn og skrá 
niðurstöður. 

5. Opna flöskuna, setja nokkra 
dropa af vatni inn í hana og loka 
aftur þéttingsfast. 

6. Kreista flöskuna aftur og fylgjast 
með hitastiginu. 

7. Leggja flöskuna á hliðina og 
þrýsta henni aðeins saman.  

8. Kveikja á eldspýtu og blása aftur 
á hana. 

9. Opna flöskuna og setja 
eldspýtuna að stútnum þannig 
að reykurinn af henni fari inn í 
flöskuna. 

10. Loka flöskunni. 
11. Halda flöskunni þéttingsfast í 

minútu og opna hana svo strax. 

Úrvinnsla 

Með verklegum æfingum er gagnlegt að 
koma af stað umræðum hvort sem það 
er á meðan að á tilraun stendur eða eftir 
að henni lýkur og getur kennarinn 
varpað fram eftirfarandi spurningum: 

 Hvað erum við að reyna að 
mynda og hvernig? 

 Hvað gerir það að verkum að loft 
hitnar? 

 Hvað eru ský og úr hverju eru 
þau? 

 Hvaða þrír hlutir eru 
nauðsynlegir til að útbúa ský? 

 Hvað er þoka? 
 Hvaða tilgangi þjónar það að 

halda utan um flöskuna? 
 Myndast ský? Ef svo er, hvernig 

myndast skýið? 
 Hvernig útskýrið þið sambandið 

milli lofthita, lofþrýstings, 
þéttleika og lögunar skýja? 

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna 
skrá niður framkvæmd tilraunar með 
sínum eigin orðum, teikna mynd af 
tilrauninni, skrá niðurstöður tilraunar 
og útskýringar á helstu hugtökum sem 
unnið var með í tímanum, vangaveltur 
frá þeim sjálfum og upplýsingar sem 
þeir fengu í tímanum frá kennara og 
samnemendum. 

Heimildir 

Water: A Never Ending Story. Sótt 4. 
júní 2012 af http://www-

http://www-k12.atmos.washington.edu/k12/pilot/water_cycle/teacherpage.html
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k12.atmos.washington.edu/k12/pilo
t/water_cycle/teacherpage.html. 
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