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Til kennara 
 

Hugmyndabanki þessi er hluti af lokaverkefni til B.Ed. prófs og inniheldur tuttugu verklegar 

athuganir sem hægt er að nota í eðlisfræðikennslu á efsta stigi grunnskóla. Þessar verklegu 

athuganir eru ætlaðar til þess að auka hugtakaskilning og eru því flestar einfaldar í 

framkvæmd og eiga að efla skilning nemenda á ýmsum fyrirbærum innan náttúrufræðinnar. 

Til þess að efla skilning og lærdómsgildi athugana eru hugmyndir af umræðuspurningum við 

hverja athugun sem gott er að spyrja nemendur bæði fyrir og eftir að verklegu athuganirnar 

hafa farið fram. Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að byggja upp hugtakaskilning með 

því fá að ræða það sem þeir sjá og upplifa í verklegum athugunum, svo þær skili tilætluðum 

árangri í kennslu og skilningi nemenda á námsefninu. 
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1. Mismundandi orkuform 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti útskýrt það að hvorki sé hægt 

að skapa orku né eyða henni.  

 Nemendur geti útskýrt hvernig orka getur 

ummyndast úr einu formi yfir í annað. 

Áhöld:  (fyrir hvern hóp) 

 Bók 

Framkvæmd: Þessi æfing er einföld í framkvæmd. Nemendur eiga að láta bók renna eftir 

gólfinu og velta fyrir sér hvaða orkuform eiga sér stað.  

Mat: Nemendur skrá hjá sér hvaða orkuform eiga sér stað í æfingunni.  

Umræðuspurningar: 

 Getum við búið til orku? 

 Hafa hlutir orku? 

Ítarefni: Bókin bjó yfir stöðuorku. Við notum efnaorku, sem fengin er úr fæðunni sem við 

borðum, til þess að ýta bókinni og þegar hún hreyfðist úr stað hafði hún hreyfiorku. Bókin 

stoppaði vegna núningsmótsöðu við gólfið sem gerði það að verkum að hún breytti 

hreyfiorkunni yfir í varmaorku. Bæði bókin og gólfið hitnuðu þar sem sameindir í bókinni og 

gólfinu fóru að hreyfast hraðar vegna núnings. Varmaorka bókarinnar fór svo í það að hita 

upp andrúmsloftið.  

 

 

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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1.1. Mismunandi orkuform – nemendablað 
 

 

Nafn:______________________________ 

 

Framkvæmd: Ýtið bók eftir gólfinu. 

 

Hvaða orkuform eiga sér stað við þessa framkvæmd?  

 

 

 

      

                       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Efnaorka 

Varmaorka 

Hreyfiorka 
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2.  Þyngdarstöðuorka 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur hafi skilning á því að því hærra sem hlutur er 

frá jörðu því meiri þyngdarstöðuorku hefur hann. 

Áhöld: (fyrir hvern hóp) 

 Tvær litlar kúlur 

 Glerplata (eða annarskonar plata sem getur verið rampur) 

 Plastglas klippt í tvennt 

 Málband/reglustika 

Framkvæmd: Nemendur prufa fyrst að láta kúluna vera 20 cm frá glasinu og ýta á hana svo 

hún renni inn í glasið. Það er gert nokkrum sinnum þar sem kúlan er á misjöfnum hraða. 

Annar endinn á glerpötunni er látin liggja á bókum til þess að búa til ramp með u.þ.b. 30ᵒ 

halla. Plastglas (klippt til helminga) er settur við neðsta hluta rampsins. Síðan eiga nemendur 

að setja kúluna á mismunandi stöðum á rampinn og hún látin renna inn í glasið og mæla 

hversu langt glasið færist frá rampinum. Síðan er æfingin endurtekin, nema tvær kúlur eru 

notaðar í staðin fyrir eina.  

Svo er hallanum breytt í 50ᵒ og kúlan staðsett á rampinn í sömu hæð og þegar hann var 30ᵒ. 

Svo er endurtekið eins og þegar hallinn var 30ᵒ (sjá nemendablað). 

Umræðuspurningar: 

 Hvað er þyngdarstöðuorka? 

 Afhverju falla hlutir til jarðar? 

Ítarefni: Eftir því sem kúlan er hærra frá gólfi því meiri þyngdarstöðuorku hefur hún svo 

glasið færist lengra frá rampinum því hærra sem kúlan er. Þegar tvær kúlur eru notaðar í stað 

einnar færist glasið helmingi lengra þar sem þyngdarstöðuorka eykst með auknum massa. 

Það er hæðin frá gólfi sem skiptir máli, svo þó að hallanum sé breytt á kúlan að hafa sömu 

þyngdarstöðuorku sé hún í sömu hæð frá gólfi. 

 Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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2.1. Þyngdarstöðuorka – nemendablað 
 

 

Nafn:_____________________________________ 

 

1. Hafið kúluna á gólfinu u.þ.b. 20 cm frá 

glasinu og látið hana rúlla inn í glasið. 

a. Gerið þetta nokkrum sinnum og ýtið 

með mismunandi krafti á kúluna. 

Hvað gerist? 

2. Setjið upp rampinn. Hafið 30ᵒ halla á rampinum (sjá mynd). 

3. Hafið kúluna á mismunandi stöðum á rampinum (sjá töflu).  

4. Skráið niður hvað glasið færist langt frá rampinum í hvert sinn. 

 

30ᵒ halli 

 1 bolti 2 boltar 

1/3 af rampinum    

2/3 af rampinum   

3/3 af rampinum   

 

50ᵒ halli 

 1 bolti 2 boltar 

1/3 af rampinum    

2/3 af rampinum   

3/3 af rampinum   

 

 

ATH: Best er að mæla kantinn fyrir miðju á glasinu svo alltaf sé mælt á sama stað.  
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3. Að reikna þyngdarstöðuorku 
 

Hæfniviðmið 

 Nemendur kunni að reikna þyngdarstöðuorku. 

 

Áhöld:  

 Málband 

 Skeiðklukka, úr eða sími 

 

Framkvæmd: Nemendur eiga fyrst að ganga upp stiga og svo að hlaupa upp stiga og mæla 

tímann á því. Nemendur eiga síðan að reikna breytingu á stöðuorku sinni við það að ganga 

annars vegar upp stigann og hins vegar að hlaupa upp stigann. Nota á jöfnuna um 

þyngdarstöðuorku = mgh. M er þyngd (kg) nemanda. G er þyngdarhröðun en hröðun allra 

hluta/fólks á jörðinni er 9,8 m/s². H er svo sú hækkun (m) sem nemandinn fer upp eða hæð 

stigans.  

 

Mat: Nemendur skila inn nemendablaði og/eða umræður í lok tilraunarinnar um 

niðurstöður. 

 

Umræðuspurningar:  

 Hver er munurinn á því að ganga og hlaupa upp stiga? 

 Er munur á þyngdarstöðuorku okkar við það að ganga eða hlaupa upp stiga? 

 Afhverju verður sama orkubreyting við það að ganga og hlaupa? 

 

Ítarefni: Það verður sama orkubreyting af því að ganga og hlaupa upp stigann þar sem massi 

og hæð er sú sama í báðum tilvikum. Það þarfnast þó meiri áreynslu að hlaupa upp stiga svo 

mismunandi afli var beitt. Afl fer eftir því hversu hratt orkubreyting á sér stað svo hægt er að 

deila jöfnunni mgh með tímanum sem það tók að fara upp stigann til að finna hversu miklu 

afli var beitt.  

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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3.1. Að reikna þyngdarstöðuorku – nemendablað 

 

 

Nafn:________________________________ 

 

Í þessari verklegu æfingu á að reikna þyngdarstöðuorku 

nemanda sem á í fyrsta lagi að ganga upp stiga og í öðru lagi að 

hlaupa upp stiga. Taka á tímann hversu lengi nemandi var að 

ganga upp stigann og síðan hlaupa.  

Jafnan fyrir þyngdarstöðuorku er m·g·h 

- m = massi (Kg eða þyngd nemandans sem fer upp stigann). 

- g = 9,8 (þyngdarhröðun allra hluta/fólks á jörðinni er 9,8 m/s²). 

- h = hæð (m eða hækkunin sem nemandinn fer upp um eða hæð stigans talið í 

metrum). 

 

Framkvæmd:  

 Fyrst á að byrja á því að mæla stigann. 

o Það er gert með því að mæla hæðina á einni tröppu 

og margfaldað með fjölda trappa í stiganum.  

 Prufið að ganga upp stigann.  

 Prufið svo að hlaupa upp stigann. 

 

Fyllið inn í töfluna.   

 m g h = þyngdarstöðu-
orka 

Ganga upp stiga    = 

Hlaupa upp stiga    = 
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4. Varðveisla orkunnar 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur hafi þá kunnáttu að vita að orka hvorki eyðist 

né myndast heldur breytir aðeins um form. 

Áhöld: (fyrir hvern hóp) 

 Mælistika 

 Þrjár mismundandi gerðir af boltum (t.d. tennisbolti, 

borðtenniskúla, skopparabolti eða annars konar bolti) 

Framkvæmd: Einn nemandi heldur mælistikunni lóðréttri svo 0 cm strikið sé niður við gólf. 

Annar nemandi heldur boltanum við 100 cm strikið og lætur boltann falla úr þeirri hæð. Þriðji 

nemandinn reynir að sjá hversu hátt boltinn skoppar aftur frá jörðu og segir töluna upphátt. 

Fjórði nemandinn ritar niður tölurnar í töfluna.   

Mat: Nemendablað + umræður. 

Ítarefni: Þegar boltanum er haldið uppi frá gólfi hefur hann stöðuorku og þegar hann fellur 

niður hefur hann hreyfiorku. Í þann mund sem hann skellur í gólfið breytist hreyfiorka hans 

örstund í stöðuorku. Þegar hann fer upp frá gólfi hefur hann aftur hreyfiorku. Boltinn nær 

ekki sömu hæð og honum var sleppt úr þar sem hluti af orkunni breytist í aðra orkumyndir, 

t.d. varmaorku þegar hann skellur í gólfið.  

 

 

 

 

 

Heimild: Hurd, D., Johnson, S. M., Matthias, G. F., McLaughlin, C. W., Snyder, B. E. og Wright, J. D. (1998). Orka - 

Kennarahandbók (Hálfdán Ómar Hálfdánarson þýddi og staðfærði). Reyjavík: Námsgagnastofnun.  
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4.1. Varðveisla orkunnar - nemendablað 

 

 

Nafn:________________________________ 

 

Framkvæmd:  

1. Einn nemandi heldur á mælistikunni svo 0 cm strikið sé niður við gólf 

2. Annar nemandi heldur boltanum við 100 cm strikið og sleppur 

boltanum úr þeirri hæð. 

3. Þriðji nemandinn reynir að sjá hversu hátt boltinn skoppar aftur upp frá jörðu. 

4. Fjórði nemandinn skrifar niður niðurstöður í töfluna. 

 

Tegund bolta Fyrsta 
skopp (cm) 

Annað 
skopp 

Þriðja 
skopp 

Fjórða 
skopp 

Fimmta 
skopp 

      

      

      

 

 

 

 

Hvernig koma þessi orkuform fram við þessa æfingu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Stöðuorka 

Hreyfiorka 

Varmaorka 
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5. Fjaðurstöðuorka 
 

Hæfniviðmið: 

 Nemendur geti skilgreint hugtakið fjaðurstöðuorka. 

 Nemendur viti að hlutir sem hafa fjaðurstöðuorku 

leiti í fyrri lögun.  

 

Áhöld: (fyrir hvern hóp) 

 Blaðra 

 Teygjur  (utan af pósti til dæmis) 

 

Framkvæmd: Nemendur fá í hendurnar blöðru og prufa að blása í hana og sleppa henni. 

Teygjan er strekkt og henni svo sleppt. 

 

Umræðuspurningar:  

 Hvað er fjaðurstöðuorka? 

 Afhverju leitar blaðran/teygjan í fyrri lögun? 

 

Mat: Umræður eftir verklega athugun. 

 

Ítarefni: Teygjan býr yfir smá stöðuorku þegar hún er óstrekkt en þegar það er búið að 

strekkja á henni myndast einnig fjaðurstöðuorka. Þegar lofti er blásið inn í blöðruna breytir 

hún um lögun og vegna þess hefur hún fjaðurstöðuorku. Þegar báðum hlutum er sleppt 

leitast þeir eftir því að komast í fyrri lögun.  

 

 

  

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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6. Einfaldar vélar – vogarstöng 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti útskýrt hvað einfaldar vélar eru 

og hvernig þær geta margfaldað kraft. 

 Nemendur þekki hugtökin skilakraftur og 

inntakskraftur. 

 

Áhöld: (fyrir hvern hóp) 

 Reglustika 

 Blýantur  

 Steinn 

 

Framkvæmd: Nemendur setja reglustiku ofan á blýant fyrir miðju til að byrja með og steinn 

settur á annan endan og fingur ýtir niður hinum enda reglustikunnar. Blýanturinn  er síðan 

færður nær steininum og svo fjær. Fyrir miðju ætti inntakskrafturinn að vera sá sami og 

skilakrafturinn. Þegar blýanturinn er nær steininum þá er skilakrafturinn meiri en inntaks-

kraftur og þegar blýanturinn er fjær steininum er skilakrafturinn mun minni en inntaks-

krafturinn.  

 

Mat:  Umræður þar sem nemendur segja frá því sem gerðist þegar blýanturinn var færður til.  

 

Umræðuspurningar:  

 Til hvers eru einfaldar vélar? 

 Getið þið nefnt dæmi um einfaldar vélar? 

 

Ítarefni: Einnig væri hægt að benda nemendum á það að skæri séu samsettar vogarstangir 

þar sem skærablöðin snúast um vogarásin. Því innar sem blaðið er á skærunum þá 

margfaldast skilakraftur skæranna.  

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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6.1. Vogarstöng – nemendablað 

 

 

Nafn:__________________________________ 

 

Framkvæmd: 

1. Fyrst á að hafa blýantinn staðsettann fyrir miðju reglustikunnar. 

2. Færið blýantinn nær steininum. 

3. Færið blýantinn fjær steininum.  

 

Veltið því fyrir ykkur hvað eigi sér stað þegar blýanturinn er færður til. Afhverju er það? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Settu inn orðin inntakskraftur og skilakraftur á rétta staði á myndirnar. 
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7. Einfaldar vélar – skáborð 
 

Hæfniviðmið: 

 Nemendur þekki skáborð og geti útskýrt hvernig það 

getur auðveldað okkur vinnu. 

Áhöld:  

 Stóll 

 Teygja 

 Reglustika 

 Plata/spýta eða eittvað til að hafa sem skáborð 

 Leikfangabíll (eða eitthvað annað sem er á hjólum) 

Framkvæmd: Nemendur eiga koma bílnum upp á stól með sem minnstum krafti. Teygjan er 

fest við bílinn og svo er honum lyft upp á teygjunni og mælt hversu mikið teygjist á henni 

þegar bílnum er lyft upp. Næst eiga nemendur að prufa að draga bílinn upp skáborðið og 

mæla þá hversu mikið teygist á teygjunni við það.  

Mat: Umræður + vinnublað. 

Umræðuspurningar:  

 Til hvers eru einfaldar vélar? 

 Getið þið nefnt dæmi um einfaldar vélar? 

 Getið þið nefnt dæmi um skáborð sem auðveldar okkur vinnu? (t.d. 

hjólastólarampur)  

 

Ítarefni: Skáborð getur auðveldað okkur vinnu með því að breyta stefnu kraftsins. Því minni 

halli sem er á skáborðinu því minni inntakskrafti þarf að beita á hlutinn. Þegar bíllinn er 

dreginn upp skáborðið þarf að færa hann lengri vegalengd en beita minni inntakskrafti en 

þegar honum er lyft beint upp. Teygjan á að sýna það og því minna sem hún teygist því minni 

er inntakskrafturinn.  

 

 

 

Heimild: óþekkt.  
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7.1. Skáborð – nemendablað 
 

Framkvæmd:  

1. Prufið fyrst að lyfta bílnum beint upp á stólinn og 

mælið hvað teygjist mikið á teygjunni við það.  

2. Prufið svo að setja upp skáborð og dragið bílinn 

upp á stólinn.  

 

Færið inn niðurstöður hér: 

Lengd teygjunnar við mælingu Cm 

Lyft upp á stól  

Skáborð   

 

 

Hverjar eru niðurstöður? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Einfaldar vélar – hjól og ás 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur hafi þekkingu á hugtakinu einfaldar vélar. 

 Nemendur geti útskýrt hvernig hjól og ás getur einfaldar 

okkur vinnu. 

 

Áhöld:  (fyrir hvern hóp) 

 Spýtustubbur 

 Skrúfa 

 Skrúfjárn 

 

Framkvæmd: Nemendur fá spýtukubb sem búið er að festa skrúfu í. Nemendur eiga fyrst að 

reyna að ná skrúfunni úr með handafli og síðan mega þeir nota skrúfjárnið.  

 

Umræðuspurningar:  

 Er hægt að taka skrúfuna úr með handafli? 

 Afhverju er auðveldara að losa skrúfuna með skrúfjárninu? 

 

Mat: Umræður eftir æfinguna.  

 

Ítarefni: Hjól og ás eru tveir kringlóttir hlutir. Hjólið er stærra og snýst um ásinn. Krafti sem 

beitt er á hjólið kemur margfaldur fram í ási þess. Þess vegna náum við að skrúfa skrúfuna úr 

og í með skrúfjárni en ekki með handafli einu saman.  

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: hugmynd frá höfundi.  
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9. Tregðulögmálið 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur hafi þá þekkingu að kyrrstæður hlutur 

leitist við að halda kyrrstöðu sinni. 

 

Áhöld:  (fyrir hvern hóp) 

 Glas 

 Pappaspjald 

 Peningur (t.d. 5 krónur) 

 

Framkvæmd: Nemendur setja pappaspjald yfir glas og peningurinn er svo lagður ofan á 

spjaldið. Síðan eiga nemendur að smella fingri í pappaspjaldið svo það detti af glasinu og ef 

allt gengur eftir ætti peningurinn að detta ofan í glasið.  

 

Umræðuspurningar:  

 Hlutur (t.d. bók á borði) sem er kyrr mun hann hreyfa sig ef engin kraftur verkar á 

hana?  

 Hvað gerist þegar fingri er smellt á pappaspjaldið? 

 Afhverju fylgir peningurinn ekki pappaspjaldinu? 

 

Mat: Umræður eftir verklega athugun.  

 

Ítarefni: Tregðulögmálið segir til um að hlutur sem er kyrrstæður leiti eftir því að halda 

kyrrstöðu sinni. Svo í stað þess að fylgja spjaldinu dettur peningurinn niður í glasið.  

 

 

 

 

Heimild: Hurd, D., Johnson, S. M., Matthias, G. F., McLaughlin, C. W., Snyder, B. E. og Wright, J. D. (1998). 

Kraftur og Hreyfing - Kennarahandbók (Hálfdán Ómar Hálfdánarson þýddi og staðfærði). Reyjavík: 

Námsgagnastofnun.  
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10. Tregðulögmálið 2 
 

Hæfniviðmið: 

 Nemendur hafi þekkingu á því að hlutir á hreyfingu leitist við 

að halda hreyfingu sinni með óbreyttum hraða nema að til 

komi áhrif utanaðkomandi krafts. 

Áhöld:  

 Boltar 

 

Framkvæmd: Nemendur fá að rúlla bolta og eiga svo að færa rök fyrir því afhverju boltinn 

stoppar að lokum.  

 

Umræðuspurningar:  

 Afhverju stoppar boltinn að lokum? 

 Myndi boltinn halda hreyfingu sinni lengur á skautasvelli? Afhverju? 

 Ef boltinn væri á tunglinu hvað myndi þá gerast? 

 

Mat: Umræður um niðustöður.  

 

Ítarefni: Boltinn hefði rúllað endalaust áfram, en þar sem hann skellur á veggi og aðra hluti 

innan kennslustofunnar verkar á hann utanaðkomandi kraftur sem hamlar hreyfingu hans, 

svo að lokum stöðvast hann. Núningur við gólf kemur líka við sögu en núningur er kraftur 

sem hamlar gegn hreyfingu og ferð boltans minnkar. Loftmótsstaða á líka smá hlut í því að 

hann stöðvast.  

 

 

 

 

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Force and motion: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can 

Teach It. Arlington, VA:NSTA Press.  
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11. Gagnkraftalögmálið 
 

Hæfniviðmið: 

 Nemendur geti útskýrt hugtakið gagnkraftalögmál 

 Nemendur átti sig á því að ef krafti er beitt á hlut þá beitir 

hann jafnstórum gagnstæðum mótkrafti til baka.  

 

Áhöld:  

 Svampur 

 

Framkvæmd: Nemendur eiga fyrst að pufa að ýta með einum 

fingri ofan í lófa hinnar handarinnar og sleppa svo og segja frá því hvað gerist.  

Síðan eiga nemendur að ýta með fingri á svamp og sleppa.  

 

Umræðuspurningar: 

 Hvað segir orðið gagnkraftalögmál okkur? 

 Hvað gerist þegar við setjumst í rúm/sófa? En þegar við stöndum upp? 

 

Mat: Umræður. 

 

Ítarefni: Þriðja lögmál Newtons, gagnkraftalögmálið, segir til um að þegar hlutur verkar á 

annan hlut verkar seinni hluturinn ávallt með jafn stórum gagnstæðum mótkrafti á hinni 

fyrri.  

 

Aukaverkefni: að er líka hægt að láta nemendur ganga af stað og svo hlaupa af stað og lýsa 

því sem er að gerast. 

Fæturnir spyrna í jörðina og jörðin spyrnir í fæturnar jafn stórum gagnstæðum mótkrafti og 

manneskjan færist áfram. 

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Force and motion: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can 

Teach It. Arlington, VA:NSTA Press.  
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12. Þyngdarkraftur 
 

Hæfniviðmið 

 Nemendur hafi þá þekkingu að hlutir falli jafnt til 

jarðar vegna þyngdarkraftsins þrátt fyrir ólíkan 

massa.  

Áhöld:  

 Bréfaklemmubox  

 Bréfaklemma 

(eða tveir sambærilegir hlutir sem hafa ekki sama massa) 

Framkvæmd: Nemendur  eiga að halda báðum hlutum jafnt yfir jörðu og sleppa þeim á sama 

tíma.  

Umræðuspurningar:  

 Hvor hluturinn fellur á undan á gólfið? 

 Afhverju ættu þeir að falla jafnt á gólfið? 

 En ef annar hluturinn væri t.d. blað? Myndi það breyta einhverju? 

Mat: Umræður eftir æfinguna. 

Ítarefni: Báðir hlutir ættu að lenda á sama tíma á gólfinu. Það gerist vegna þess að báðir 

hlutir hafa sömu hröðun, 9.8 m/sek, án tilstilli til massa þeirra. Þyngdarkrafturinn er sá 

kraftur sem veldur því að hlutir falla til jarðar.  

 

 

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Force and motion: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can 

Teach It. Arlington, VA:NSTA Press.  
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13. Að reikna ferð hluta 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur þekki hugtakið ferð. 

 Nemendur geti reiknað ferð hluta. 

 Nemendur þekki hugtakið vegalengd. 

Áhöld:  

 Málband 

 Límband 

 Bolti 

 Skeiðklukka/úr/sími 

Framkvæmd: Nemendur mæla einn metra á gólfi og merkja þá vegalengd með límbandi. 

Boltinn er staðsettur við annan endann og nemendur rúlla boltanum að hinum enda 

límbandsins. Tekinn er tíminn á því hversu lengi boltinn er að fara þá vegalengd. Nemendur 

reikna svo ferð boltans. Ferð = vegalengd/tíma. Í þessu tilviki  er ferð = m/sek.  

Umræðuspurningar: 

 Hvað er ferð? 

 

Mat: Nemendur skila inn niðurstöðum um það hver ferð boltans var.  

Ítarefni: Ferð er vegalengd sem hlutur fer á ákveðnum tíma án tillits til stefnu hans.  

 

Aukaverkefni: Til þess að gera verkefnið enn áhugaverðara er hægt að mæla vegalengd úti 

og reikna ferð ökutækja. Eða jafnvel ferð hjólandi, gangandi eða hlaupandi nemenda.  

 

 

 

 

 

Heimild: Robertson, W.C. (2002). Energy: Stop faking it! Finally Understanding Science So You Can Teach It. 

Arlington, VA:NSTA Press.  
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13.1. Að reikna ferð hluta - nemendablað 

 
 

Nafn:_________________________________ 

 

 

Framkvæmd:  

1. Mælið einn metra á gólfi og merkið sitthvoru 

megin með límbandi. 

2. Látið boltann rúlla á milli límbandanna og takið tímann hvað hann er lengi að rúlla þá 

vegalengd.  

3. Reiknið ferð boltans? 

 

Ferð = vegalengd/tími eða m/sek. 

 

 

Hver var ferð boltans?________________________________ 
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14. Rafhleðsla 
 

Hæfniviðmið: 

 Nemendur viti að til er tvenns konar rafmagn. 

o Neikvæð hleðsla og jákvæð hleðsla 

 Nemendur átti sig á því að hlutir geta bæði misst og 

tekið til sín rafeindir. 

Áhöld: (fyrir hvern hóp) 

 Tvinni 

 4 blöðrur 

Framkvæmd: Nemendur eiga að blása upp blöðrurnar. Tveimur blöðrum er nuddað upp við 

föt og svo bundnar saman í bandi, hengdar upp hlið við hlið og athugað hvað gerist. Hinum 

tveim er nuddað saman og gert það sama við þær. Einnig á að prufa að bera seinni 

blöðrurnar að þeim fyrri.  

Mat: Umræður 

Umræðuspurningar: 

 Hvað er rafhleðsla? 

 Hver kannast við það að fá ,,rafmagn“ úr hlutum eða af hvort öðru? 

Ítarefni: Þær blöðrur sem hafa samskonar hleðslu dragast frá hvor annarri. Þær sem eru með 

gagnstæðar hleðslur, önnur með – og hin með + dragast að hvor annarri. Með þessari 

athugun sjáum við að það eru til tvær gerðir rafmagns. Róteindir sem eru plúshlaðnar og 

nifteindir sem eru mínushlaðnar.  

Ath: Það er einnig hægt að athuga þetta með því að láta blöðrurnar festast við glerskáp. 

Blöðrur með samskonar hleðslu færast frá hvor annarri en halda áfram að sitja fastar á 

glerinu.  

Heimild: Institute of physics. (E.d.). http://practicalphysics.org/introduction-electric-forces.html. 
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15. Stöðurafmagn – blaðra beygir vatnsbunu 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti útskýrt hugtakið rafeind. 

 

Áhöld:  

 Blaðra 

 Aðgangur að krana 

 Þurrt hár 

 

Framkvæmd: Nemendur byrja á því að skrúfa frá krananum svo að lítil buna renni frá 

honum. Svo er blöðrunni nuddað við hársvörðinn eða föt og hún borin hægt að bununni, án 

þess þó að snerta hana.  

Mat: Umræður eftir verklega athugun.  

Umræðuspurningar:  

 Hvað gerist þegar við setjum blöðruna nálægt vatnsbununni? 

 Afhverju breytir vatnið um stefnu? 

Ítarupplýsingar: Við það að nudda blöðrunni við hársvörðin hefur hún bætt á sig neikvæðum 

rafhleðslum svo jákvæðu rafeindirnar dragast að blöðrunni.  

 

 

 

 

 

 

Heimild: Science kids. (20016) http://www.sciencekids.co.nz/experiments/bendingwater.html 
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16. Hiti og hitastig 
 

Hæfniviðmið:  

 Að nemendur geti skilgreint hugtökin hiti og hitastig.  

 Nemendur átti sig á hvað sé hitagjafi og hvað ekki.  

Áhöld:  

 Tveir hitamælar 

 Ofnhanski 

Framkvæmd: Nemendur fá tvo hitamæla og ofnhanska. Síðan eiga þeir að setja annan hita-

mælinn inn í ofnhanskann en hinn á að standa á borðinu við hliðina á hanskanum í byrjun 

kennslustundar. Kennari biður nemendur um að skrá hjá sér áður hvað þeir halda að gerist. 

Er sama hitastig, minna eða meira, á hitamælinum sem er staðsettur inn í ofnhanskanum? 

Við lok kennslustundar er litið á mælanna og umræður um niðurstöður í lokin. 

Umræðuspurningar:  

 Hvað er hiti? 

 Hvernig verður hiti til? 

Mat: Nemendur skila inn stuttri skýrslu um það hvað þeir haldi um niðurstöður áður en 

verkleg æfing er gerð og segi svo frá því hvað gerðist.  

Ítarupplýsingar: Það ætti að vera sama hitastig á báðum mælum ef sama hitastig var í 

kennslustofunni allan tímann. Ofnhanskinn er ekki hitagjafi en hann er einangrari.   

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: Keeley, P. Eberle, F. Farrin, L. (2005) Uncovering Student Ideas in Science. Arlington:NSTA Press. 
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17. Hreyfing sameinda - glerflaska 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti útskýrt tengslin milli hitastigs og 

hreyfingu sameinda. 

 Nemendur geti útskýrt hugtakið hitaþennsla.  

Áhöld: 

 Glerflaska 

 Peningur 

Framkvæmd: Flaskan er tekin úr frysti og peningur (helst blautur) settur ofan á flöskugatið 

svo hann hylji það. Notið hendur til að hita flöskuna og bíðið í smá stund. 

Mat: Umræður eftir verklega athugun.   

Umræðuspurningar: 

 Hvað haldið þið að gerist þegar peningurinn er settur ofan á flöskuna? 

 Hvers vegna hreyfist peningurinn? 

Ítarefni: Við meiri varma hreyfast sameindirnar hraðar svo þær rekast í peninginn og hann 

lyftist upp. Heitt loft tekur meira pláss.  

 

 

 

 

 

 

Heimild: ekki þekkt. 
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18. Hreyfing sameinda – matarlitur í vatni 

  
Hæfniviðmið:  

 Nemendur átti sig á tengslum milli hitastigs og hreyfingu 

sameinda. 

Áhöld: 

 Tvö glös 

 Matarlitur 

 Dropateljari 

Framkvæmd: Þessi verklega athugun er fín sem sýnitilraun. Kalt vatn er sett í eitt glas og 

heitt vatn í annað glas. Passa þarf upp á að það sé sama magn af vatni í báðum glösum. Síðan 

er einum dropa af matarlit bætt ofan í bæði glösin á sama tíma og fylgst með hvað gerist í 

glösunum.  

ATH: Gott er að láta glösin standa kyrr með vatniu í góða stund áður en liturinn er settur í.  

Mat: Umræður eftir verklega athugun.   

Umræðuspurningar:  

 Hvað haldið þið að gerist í glösunum eftir að matarlit er bætt ofan í þau? 

 Afhverju breiðist matarliturinn hraðar út í glasinu með heita vatninu? 

Ítarefni: Það sem gerist er það að matarliturinn dreifist hraðar um í heita vatninu en í því 

kalda þar sem sameindir hreyfast hraðar í heitu vatni.  

 

 

 

 

Heimild: Science kids.(2016). http://www.sciencekids.co.nz/experiments/movingmolecules.html 
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19. Ísmoli i vatnsglasi 

 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti útskýrt að frosið vatn taki meira pláss heldur 

en fljótandi vatn. 

Áhöld: 

 Glas fullt af vatni 

 Ísmolar 

Framkvæmd: Nemendur eru spurðir út í það hvað gerist þegar ísmoli er settur út í glas sem 

er fullt af volgu vatni. Svo er glas fyllt af volgu vatni alveg upp að brún þess og svo er einn 

ísmoli settur rólega ofan í glasið. Nemendur fylgjast með því hvað gerist. Mun vatnið í glasinu 

flæða yfir brún þess.  

Mat: Umræður eftir verklega athugun.  

Umræðuspurningar:  

 Hvað gerist þegar ísmolinn er settur ofan í glasið? 

 Mun vatnið fljóta yfir brún glassins þegar ísmolinn bráðnar? 

Ítarefni: Ísmolinn mun bráðna en vatnið mun samt ekki fljóta yfir brún glassins þar sem 

fljótandi vatn tekur minna pláss en frosið vatn.  

 

 

 

 
 

Heimild: Science kids.(2016). http://www.sciencekids.co.nz/experiments/iceoverflow.html. 



31 
 

20. Lögmál Bernoullis 
 

Hæfniviðmið:  

 Nemendur geti skilgreint lögmál Bernoullis.  

Áhöld: 

 Borðtennisboltar 

 Hárþurrka 

 

Framkvæmd: Beinið hárþurrkunni beint upp í loftið og setjið hana í gang á hæstu stillingu. 

Sleppið borðtennisboltanum fyrir ofan loftstreymið sem kemur úr hárþurrkunni. Fylgist með 

hvað gerist.  

Mat: Umræður eftir verklega athugun.  

Umræðuspurningar:  

 Hvað haldið þið að gerist fyrir borðtenniskúluna? 

 Afhverju er borðtenniskúlan kyrr inn í loftstreyminu frá hárþurrkunni? 

Ítarefni: Lögmál Bernoullis lýsir þrýstingi í loftstreymi og felur í sér að loft sem streymir hratt 

skapi minni loftþrýsting en loft sem fer hægt. Loftstreymið frá hárþurrkunni ýtir borðtennis-

kúlunni upp í loft en þyngdarkrafturinn vegur upp á móti svo hún sveiflast aðeins upp og 

niður. Þar sem loftþrýstingur verður minni inn í loftstreyminu frá hárþurrkunni en meiri fyrir 

utan hann dettur kúlan ekki út úr loftstreymi hárþurrkunnar.  

 

 

 

 

 

Heimild: Science kids. (2016). http://www.sciencekids.co.nz/experiments/pingpongball.html. 


