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Kveikja  
Kveikja er mikilvæg til kynningar á námsefni, góð kynning getur vakið áhuga nemenda á 

því sem koma skal. Leikir eru dæmi um kveikju, hér eru dæmi sem væru góð sem 

kynning á áframhaldinu. Ef leikurinn hentar ekki sem kveikja er einnig mjög gott að hafa 

hann í miðju ferlinu, til að brjóta upp. Leikirnir eru hugarsmíð höfundar, út frá öðrum 

leikjum. 

 

Geimorrusta 

Einstaklingur er með geislabyssu, hann setur lófana saman, hendur upp fyrir höfuð og 

setur geislabyssuna svo fram með látum. Hann skýtur einhvern búmm, sá sem verður 

skotinn verður að segja ahhhh og setja hendur upp fyrir höfuð með lófa saman. Þeir sem 

standa sitthvoru megin við þann sem var skotinn verða að segja tsúmmmm og höggva 

hann um miðjan með geislasverðum. Ef einhver gleymir sér og verður fyrir árás eða 

gleymir sínu hlutverki, þá er hann úr leik. 

 

 

Nemendur í geimorrustu 
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Flækja í sólkerfinu 

Nemendur mynda sólkerfið með því að, standa í hring og haldast í hendur. Þegar allir 

nemendur eru komnir í hringinn, þá gerist hið ómögulega, sólkerfið fer í flækju 

(nemendur flækja sig eins mikið og þeir mögulega geta). Því næst eiga þeir að leysa sig 

án þess að segja orð, því að í sólkerfinu talar enginn mannamál. 

 

 

Jörðin, Satúrnus og Sólin. 

Þessi leikur líkist leiknum Skæri, blað og steinn. 

Nemendur para sig, tveir og tveir saman. Þeir snúa bak í bak og þegar kennarinn segir 

NÚ, þá eiga þeir að snúa hver á móti öðrum og gera eitthvað af eftirfarandi:  

• Jörðina sem að hristist og purrar (prrr með munninum) vegna láta í mannfólkinu. 

• Satúrnus sem er með hringina sína (nemendur setja hendur 90° út frá líkamanum, 

frá olboga) og segir nananananana því hún er svo montin af hringjunum sínum. 

• Sólin sem að er svo heit að hún þurrkar svitann af enni sínu og segir úff. 

Jörðin vinnur Sólina því hún hellir vatninu sínu á hana, Sólin vinnur Satúrnus því hún er 

svo óvön að vera nálægt Sólinni og Satúrnus vinnur Jörðina því Satúrnus rekst alltaf með 

hringina utan í jörðina. 

Sá sem vinnur í einvíginu, heldur áfram og finnur sér nýjan félaga, sá sem stendur einn 

eftir, vinnur. 
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Kyrrmyndir 

Nemendahópnum er skipt upp í misstóra hópa eftir fjölda stjarna í hverju stjörnumerki. 

Hver hópur fær eitt stjörnumerki og nemendur stilla sér upp sem einhver stjarna í 

stjörnumerkinu. Síðan gengur kennarinn á milli, pikkar í nemendur og spyr þá hverjir þeir 

eru og hvaða hluta stjörnumerkisins þeir tilheyra. Hægt er að skoða stjörnumerkin og 

heiti einstakra stjarna innan þeirra á síðunni http://www.astroviewer.com/gagnvirkt-

stjoernukort.php  

Markmið: Að nemendur kynnist stjörnumerkjunum og skoði kort af stjörnunum. 

 

Kyrrmynd er afbrigði af hlutverkaleik þar sem nemendur stilla sér upp í kyrrmynd eða 

sem stytta í ákveðnum tilgangi, líkt og á vaxmyndasafni. Þessi aðferð er auðveld og hægt 

að nota á öllum aldursstigum. Ekki þarf mikinn undirbúning en þessi aðferð reynir á 

samvinnu nemenda við að túlka viðfangsefnið. Þegar kyrrmyndin er tilbúin þá gengur 

kennarinn oftast á milli, vekur þær til lífsins og spyr auðveldra spurninga um 

viðfangsefnið. (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir 2004: 24-25) 

 

 

Kennari í hlutverki 
Kennari kemur t.d. inn í hlutverki sólar.  

Kennari er inni í tíma og stillir stólunum upp í U. Kennarinn segir við nemendur að núna 

fari hann fram og þegar hann komi til baka þá sé hann ekki lengur kennari heldur önnur 

persóna. Kennarinn fer fram og kemur til baka með eitthvað rautt eða gult (td. húfu, trefil 

eða eitthvað álíka). Nú er kennarinn orðinn sól og nemendur byrja að spyrja kennarann 

(persónuna) spjörunum úr um hlutverk hennar og annarra spurninga sem kvikna. Einnig 

getur kennarinn spurt nemendur spurninga. Á þennan hátt getum við dýpkað skilning 

nemenda á ákveðnu viðfangsefni. 

Markmið: Dýpka skilning nemenda á sólinni. 

 

Líkt og hlutverkaleikur, en hér er kennarinn virkur þáttakandi líkt og nemandinn. Hér 

getur kennarinn sagt og gert það sem hann vill, þar sem hann er í hlutverki, sem hann 
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gæti alla jafnan ekki ef hann væri ekki þáttakandi. Einnig getur kennarinn stýrt gangi 

ferilsins meira en þegar hann er utan við hann. Kennarinn setur sig í spor annarra um 

stundarsakir, er hann sjálfur og hefur fulla yfirsýn á sama tíma. Hvorki þurfa kennarar né 

nemendur að hafa einhverja sérstaka leikhæfileika til að notast við þessa kennsluaðferð. 

Það sem kennarinn gerir með því að fara í hlutverk er m.a. 

- auðveldar nemendum sínum að lifa sig inn í viðfangsefni 

- hvatt þá til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

- gert þá forvitna, glaða, áhyggjufulla eða jafnvel reiða 

- veitt þeim stuðning 

- aðstoðað þá við að skilja viðfangsefni 

Tilgangur þess að fara í hlutverk er ávallt að reyna að auka innlifun nemenda og þannig 

auðvelda þeim að takast á við verkefnin hverju sinni. (Anna Jeppesen 1994: 31) 

 

Ég hef nýtt mér sjálf þessa aðferð við kennslu í 10. bekk með góðum árangri. Nemendur 

virtust ekki vera að ná tökum á ákveðnum hluta námsefnisins. Því ákvað ég að breyta til 

og kenna þetta efni á nýjan hátt. Ég stillti nemendum upp í U, sagði þeim að ég ætlaði að 

fara fram og þegar ég kæmi til baka væri ég ekki ég heldur önnur persóna. Ég fór fram og 

setti á mig rauða húfu og kom aftur inn tignarlega með höfuð hátt (í líki sólar). Settist svo 

niður fyrir framan hópinn, líkt og komman á Ú. Nú áttu nemendur að spyrja mig um allt 

milli himins og jarðar og komast að því hver ég væri. Nemendur höfðu aldrei farið í þetta 

ferli áður (kennari í hlutverki) og því þurfti ég að koma með spurningar til þeirra eða gefa 

þeim ástæðu til að spyrja. Til dæmis var þögn og ég fór að fikta í húfunni minni þá kom 

sú spurningin: hvað er þetta sem þú ert með á hausnum. Þá svaraði ég undrandi: auðvitað 

kórónan mín og út frá því komu spurningar og svör um sólkórónuna. 

 

 

Skrifað í hlutverki geimfara ...3,2,1 SKJÓTA 

Nemendur eiga að setja sig í spor geimfara. Þeir taka því upp stílabók og gera sig tilbúin. 

Kennarinn les upp eða skrifar eftirfarandi leiðbeiningar: 
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Þú ert geimfari á leið upp í geim. ...3,2,1 skjóta, þú ferð af stað, finnur þrýstinginn 

og ekki líður að löngu fyrr en þú ert kominn það langt upp í loftið að þú horfir á 

jörðina sem bláa kúlu út um gluggann.....  

 Nemandinn skrifar niður ferðalagið, hægt er að leggja áherslu á ýmsa hluti, t.d. 

hvað sérðu út um gluggann, eða hvernig líta reikistjörnurnar út í raun og veru eða 

eitthvað annað sem hentar kennaranum í hvert skipti. 

Markmið: Að nemendur setji sig í spor annarra, auðgi ímyndunaraflið og nýti þekkingu 

sína um alheiminn. 

 

 

Nemandi í hlutverki geimfara. 

 

Skrifað í hlutverki 

Nemandinn skrifar í hlutverki persónu sem hann á að túlka, setur sig í spor persónu sem 

er ekki hann sjálfur. Þar eru skrifuð bréf, dagbók, skilaboð, leiðarbók eða skýrsla (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004: 30). 
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Hugarflug með leiðsögn- hvernig er umhorfs á tunglinu. 

Sagan: Ég er um borð í geimfarinu Nellý og við erum við það að lenda, ahhhh, og lentir. 

Þetta var nú heldur harkaleg lending. Nú er bara að fara í föt og kanna tunglið/mars. Ég 

stíg niður tröppurnar, hrasa og lendi flatur á jörðinni. Ég geng um, humm þetta er skrítið, 

yfirborðið er eitthvað svo hrjúft. Ég geng um og sé eitthvað í fjarska, ég fer nær og nær 

og .....HJÁLP. 

Markmið: Að nemendur setji sig í spor annarra og ímyndi sér hvernig umhorfs er á 

tunglinu og tjá skoðanir sínar. 

 

Kennarinn fer með nemendur í ferð í huganum, oft með þátttöku þeirra. Unnið er með 

sagnalist og sjónsköpun. Þar reynir helst á lifandi og áhugaverða frásögn kennarans. Í 

sjónsköpun lifa nemendur sig inn í myndir, setja sig í spor persónu, dýrs, jurtar eða hlutar 

og reyna að sjá það sem gerist á undan eða eftir (Ingvar Sigurgeirsson 1999: 98-101).  

Gott er að skapa þægilegt andrúmsloft í stofunni, t.d. slökkva ljósin og kveikja á kertum 

áður en þeir koma inn. Biðja þá svo um að setjast og grúfa sig fram á borðið. Með þessu 

eru þau nú þegar tilbúin til að hlusta á frásögn þína. Þegar kennarinn hefur lokið við 

söguna þá biður hann nemendur um að skrifa áframhald og/eða myndskreyta. Einnig er 

gott að hafa rólega tónlist eða tónlist sem passar við söguna, t.d. sjávarnið ef sagan gerist 

á sjó.  

 

Nemendur að klára að skrifa söguna eftir hugarflug með leiðsögn 
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Á þriðja ári í KHÍ fór ég í vettvangsnám á unglingastig þ.á.m. bekk sem fáir kennarar 

réðu við og allir við það að gefast upp á. Mér var boðið að sleppa að kenna þeim en 

ákvað að taka áskoruninni og kenna þeim. Ég prófaði margar kennsluaðferðir á þeim og 

engin virtist ætla að virka sem skyldi. Það var ekki fyrr en að ég notaði kennsluaðferðina 

hugarflug með leiðsögn að ég náði til þeirra. Ég slökkti öll ljósin í stofunni og kveikti á 

kerti, bauð þá velkomna, bauð þá að koma inn, setjast og leggjast á grúfu. Ég byrjaði að 

lesa sögu og þá, í fyrsta sinn allan veturinn, varð hljóð í þessum bekk. Nemendurnir 

höfðu bara þurft á myrkri og þögn að halda, því að eftir að ég lauk lestrinum þá hélst 

góður vinnufriður út tímann. Þarna sá ég mikilvægi þess að gefast ekki upp á nemendum 

og reyna að finna kennsluaðferð sem hentar hverjum hóp/nemenda fyrir sig. 

 

Spuni 1, sporbaugar reikistjarnanna. 

Hvernig ferðast reikistjörnurnar í sólkerfinu. Nemendur fá hlutverk, 8 nemendur leika 

reikistjörnur, einn tunglið og einn sólin. Nú koma nemendur sér saman um hvaða 

reikistjarna þeir séu. Því næst eiga nemendur að stilla sér upp í rétta röð og sýna gang 

reikistjarnanna eftir sporbaugum. Kennarinn spyr spurninga á borð við: Hvar er sólin? 

Hvar er tunglið? Í hvaða átt snúast þær? Eru þær allar jafn lengi að fara hringinn í 

kringum sólina, af hverju/af hverju ekki? 

Markmið: Að nemendur átti sig á gangi sólkerfisins og hvar hver reikistjarna á heima. 

 

Spuni 2, reikistjörnurnar stilla sér upp og tala saman. 

Skipta nemendum í 6 - 10 manna hópa. Nemendur ákveða innan hópsins hvaða hlutverk-

um þeir gegna og síðan hefst spuninn. 

Markmið: Að nemendur æfi tjáningarþor ásamt því að fara í hlutverk reikistjörnu. 

 

Spuni 3, draga línur á milli stjarna. 

Nemendur fara út og skoða stjörnurnar. Þeir koma sér þannig fyrir að þeir geti teiknað, 

þeir horfa upp í himininn og búa til sín eigin stjörnumerki með því að draga línur á milli 

punktanna (stjarnanna). Sniðugt væri að láta þau skrifa sögu tengda myndinni (Braund, 

M. R., 2004:171). 

Markmið: Að nemendur kynnist himninum betur, sjái eitthvað annað en er á kortum. 
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Spuni 4, fréttamennska. 

Tveir og tveir vinna saman. Annar er fréttamaður og hinn er viðmælandinn. 

Umræðuefnið er: Það sást fljúgandi hlutur á himninum í gærkvöldi, viðmælandi er fyrsti 

maðurinn sem kom á tunglið- hvernig var umhorfs, viðmælandi var á Mars og sá 

einhverjar verur, viðmælandi er vera frá Júpíter ofl. Nemendur fá einungis eina mínútu í 

undirbúning. 

Markmið: Æfa tjáningu og framsögn.  

 

 

Nemendur í fréttamennsku 

 

Spuni 

Spuni er atburðarrás sem skáldaður er á staðnum, þar sem öll óundirbúin hreyfing og tal 

fellur undir spuna. Þátttakendur í spunanum setja sig í spor annarra en túlka það í 

atburðarrás hér og nú. Fjöldi í spuna fer eftir verkefninu en auðveldast er að hafa 2-6 í 

hóp. Hægt er að finna góðar hugmyndir um spuna sem tengjast námsefninu með því að 

setja nemendur í hlutverk ýmissa persóna sem að tengjast námsefninu. (Anna Jeppesen 

1994:16-19) 
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Nemendur sem sérfræðingar. 

Kennarinn er í hlutverki gamals manns sem lenti í því að sjá eitthvað á himninum. 

Nemendum er skipt upp í hópa þar sem allir hóparnir eru stjörnufræðingar hjá NASA. 

Hann biður alla hópana að koma á blaðamannafund til sín. Hann biður einn og einn hóp 

um að koma upp til sín í einu, við fyrsta hópinn segir hann t.d.: mig grunar að þetta sé 

hvítur dvergur, kannið það nánar og útskýrið fyrir mér hvort það geti verið. Næsti hópur 

kemur upp til hans og hann biður nemendur um útskýringu á rauðum risa, svartholi, 

massamiklum stjörnum, nifteindastjörnum, sprengistjörnum, meðalstórum stjörnum og 

frumstjörnum.  

 Að lokum er haldinn annar blaðamannafundur og hver hópur útskýrir hvers vegna 

þetta var/þetta var ekki þeirra fyrirbæri á himninum þar sem nemendur eru sérfræðingar. 

Markmið: Að nemendur kynni sér eitt viðfangsefni vel, æfi tjáningu og leitaröflun. 

 

Kennarinn þarf að vera tilbúinn að fara í hlutverk þegar nemendur eru sérfræðingar. 

Kennarinn biður nemendur um að taka að sér eitthvað verkefni sem þau eiga að leysa. 

Nemendur í hlutverki sérfræðinga finna lausn á málinu og kynna niðurstöðurnar (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004: 27). Sérfræðingarnir kynna sér mjög ítarlega 

sitt efni og kynna það síðan fyrir samnemendum sínum og kennaranum. Þannig verða 

nemendur sérfræðingar í einhverju einu en læra aftur á móti um alla þætti námsefnisins. 

Sérfræðingar verða alltaf að kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum sínum og æfa 

sig því í framsögn og framkomu.  

 

Vegalengdir í sólkerfinu  
Sólin er í 150 milljón km fjarlægð frá jörðinni, SE = 150 milljónir km. 

Merkúríus 0,4 SE – 2 cm í þvermál og 2,13 m frá sólu.  

Venus 0,7 SE – 3,5 cm í þvermál og 3,73 m frá sólu ( 1,6 m frá Merkúríus). 

Jörðin 1 SE – 5 cm í þvermál og 5,33 m frá sólu ( 1,6 m frá Venus). 

Mars 1,5 SE – 7,5 cm í þvermál og 8 m frá sólu ( 2,67 m frá Jörðinni). 

Júpíter 5,2 SE – 26 cm í þvermál og  27,72 m frá sólu ( 19,72 m frá Mars). 

Satúrnus 9,5 SE – 47,5 cm í þvermál og 50,64 m frá sólu ( 22,92 m frá Júpíter).  
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Úranus 19,2 SE – 96 cm í þvermál og 102,34 m frá sólu ( 51,7 m frá Satúrnus). 

Neptúnus 30,1 SE – 150,5 cm í þvermál og 160,43 m frá sólu ( 58,09 m frá Úranus). 

(Stjörnufræðivefurinn, 2008). 

Kennari fer með nemendur út og skiptir þeim í 8 hópa. Þar velur hann hópa til að halda á 

reikistjörnunum og biður þá um að finna eitthvað sem hefur ákveðið þvermál (misjafnt 

eftir reikistjörnum). Nú stillir kennarinn sólinni upp. Út frá henni er allt mælt, og því 

byrjar kennarinn (eða nemendur) að mæla metra. Mældur er 2,13 m, þá er komið að 

Merkúríus, þá kemur hópurinn sem að er með hann og stendur á þeim punkti og heldur á 

Merkúríus o.s.frv. Þegar fyrstu 6 hóparnir eru komnir á sína staði er stoppað því að 

Úranus og Neptúnus eru svo fjarri að þeir komast ekki á skólalóðina, því er sniðugt að 

tengja þær við ákveðin auðkenni í kringum skólann, t.d. Neptúnus er hjá Hallgrímskirkju. 

Markmið: Að nemendur átti sig á fjarlægðum og stærðum í Vetrarbrautinni. 

Efni og áhöld: Kringlóttir hlutir sem eru í réttum stærðum, t.d. steinar og boltar.  

 

 

Nemendur með Merkúríus. 
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Nemendur búnir að stilla sér upp í líki innri reikistjarnanna. 

 

Þessi aðferð fannst mér góð leið til kennslu á stærðarhlutföllum og lengdum í sólkerfinu. 

Nemendur horfa á Jörðina í samanburði við Satúrnus og sjá gríðarlegan mun á 

stærðarhlutföllum. Einnig vakti athygli þeirra hvað innri reikistjörnurnar eru þétt saman 

miðað við hvað þær ytri eru langt frá hvor annarri. Gott er að fara yfir efnið þegar inn er 

komið og spyrja spurninga eins og hvaða reikistjörnur séu minnstar, hverjar stærstar, 

hverjar séu nálægt og hverjar langt frá sólinni.  

 

 

Stjörnuskoðun  
Gott er að nota kvöld í nóvember til febrúar þegar sólin sest snemma því þá getur 

viðburðurinn hafist fyrr. Mikilvægt er að það sé heiðskýrt og einnig er gott að fara á 

einhvern stað nálægt sem er með fáum ljósum, t.d. hraun eða tún. Ef þann stað er ekki að 

finna er hægt að fá starfsmenn bæjarins/borgarinnar til þess að slökkva ljósin í kringum 

skólann í ákveðin tíma þetta kvöld.  

  Nemendur bjóða foreldrum sínum að koma með og þannig fá þeir að skyggnast 

inn í námsheim nemendanna. Mjög gott er að sjá stjörnurnar með eigin augum en einnig 

er sniðugt að koma með sjónauka með til þess að sjá betur ævintýraheim himinhvolfsins.  
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 Hægt er að fá leiðbeinendur frá Stjörnuskoðunarfélagi Seltjarnarnes til þess að 

koma og hafa erindi um það sem sést á himninum. Til þess að sjá það sem þeir eru að tala 

um nota þeir leysigeisla sem þeir beina upp í himininn. Einnig er gott að hafa þetta kort 

við höndina af stjörnuhimninum http://www.astroviewer.com/gagnvirkt-stjoernukort.php.  

Markmið: Að nemendur kynnist himninum og öllu sem á honum er. 

 

 

Teikna upp stjörnumerkin með krít.  

Nemendur fara út, velja sér eitt stjörnumerki á korti og teikna það upp, best að gera það 

að vori eða hausti þegar þurrt er. 

Hægt er að skoða stjörnumerkin og heiti einstakra stjarna innan þeirra á síðunni 

http://www.astroviewer.com/gagnvirkt-stjoernukort.php 

Markmið: Að nemendur kynnist stjörnumerkjunum og skoði kort af stjörnunum. 

Efni og áhöld: Krítar og útprentun af korti af astoviewer.com 

 

 

Skynjun 
• Hvernig litir eru á öðrum plánetum? Kennari fer með nemendur út og veltir upp 

spurningu um hvaða liti sé einnig að finna á öðrum plánetum.  

• Hvernig lykt ætli sé úti í geimnum, er eins lykt þar eins og hér? 

• Finnur þú eitthvað í umhverfinu sem er eins viðkomu og þú myndir halda að væri 

á tunglinu? 

Markmið: Að nemendur noti skynfærin og ímyndunaraflið til að setja sig í spor annarra. 

 

 

Ratleikur, með teningum. 

Notið skólalóðina og svæðin í kring. Í stað þess að vera inni og svara spurningum úr 

köflum bókarinnar, farið út og gerið spurningarnar að leik.  

 Skiptið nemendahópnum í 3.-5. manna hópa (ef hóparnir eru stærri þá er erfiðara 

að halda hópinn og hluti hópsins tekur ekki þátt í að svara spurningunum). 
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 Setjið spurningarnar úr fylgiskjölunum í plastvasa eða plastið þær. Hengið smá 

spotta í plastið og komið þeim fyrir í trjám, bak við bekk, hjá rólum og á öðrum 

felustöðum, en gott er að láta aðeins glitta í plastið svo þau verði fljótari að finna 

spurninguna.  

 Nemendur koma nú til kennarans á byrjunarreitinn. Þar er kennarinn með 2 - 3 

teninga sem hvert lið kastar til þess að sjá að hvaða stöð þeir eigi að leita að. Þeir fara að 

leita að stöðinni, svara spurningunni og koma aftur á byrjunarreit til þess að kasta aftur og 

leita að næstu stöð. Allir félagar hópsins verða að vera komnir á byrjunarreit til þess að 

liðið megi kasta. Þegar nemendurnir eru búnir að svara öllum spurningunum koma þeir á 

byrjunarreit aftur. 

Markmið: Að nemendur hafi gaman að því að svara spurningum sem eru í bókinni og 

með þessum hætti læra þeir vonandi meira af þeim. 
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Fylgiskjöl – Spurningar  
 

Spurningar úr stjörnufræði, úr bókunum 
Auðvitað 1 og Sól, tungl og stjörnur. 

 
 Spurningar merktar með sól eru spurningar úr 
bókinni Auðvitað 1 veistu svarið bls 34 og 
eru spurningar úr veistu svarið bls 41. 

 
Spurningar merktar með stjörnu eru 

spurningar úr bókinni Sól, tungl og stjörnur. 
Fjöldi stjarnanna segir til um kaflanúmerið. 

 
Spurningarnar setti ég á sömu blaðsíðu til þess 
að hver skóli geti prentað þetta út, plastað og 

notað aftur og aftur.
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STÖÐ 1 
 

Hvað er reikistjarna og hvað heita 
reikistjörnurnar sem ganga í sporbaug í 

kringum sólu? 
 

Hvað er stjörnumerki? 
 

Hvað felst í geimþokukenningunni? 
 

Hver eru þau þrjú meginsvæði jarðar 
sem við skynjum í kringum okkur? 



 19 

STÖÐ 2 
 

Hvort hvel jarðar hallar meira að sólu 
þegar það er sumar á Íslandi? 

 
Hvaða stjörnukerfi er næst jörðinni og 

sólkerfinu? 
 

Berðu saman myndun innri og ytri 
reikistjarna 

 
Af hvaða salti er mest í úthöfunum? 
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STÖÐ 3 
 

Hvaða tími sólarhringsins er í Ástralíu 
þegar það er kvöld á Íslandi? 

 
Hvað er fjölstirni? 

 
Hverjir eru helstu hlutar sólkerfisins auk 

sólar og reikistjarna? 
 

Af hvaða tveimur lofttegundum er mest í 
lofthjúpi jarðar? Hvert er hlutfall hvorrar 

þeirra um sig?



 21 

STÖÐ 4 
 

Við hvað miðast einn sólarhringur og 
hvað er einum sólarhring skipt upp í 

margar klukkustundir? 
 

Hvað er nýstirni? 
 

Hvernig vitum við í raun og veru að 
jörðun er kúlulaga? 

 
Hvað eru dægraskipti og af hverju stafa 

þau? 



 22 

STÖÐ 5 
 

Hvaða árstími er í Ástralíu þegar vetur 
er á Íslandi? 

 
Nefndu tvær helstu tegundir 

stjörnuþyrpinga og lýstu þeim stuttlega. 
 

Hvað er átt við með jarðmiðjukenningu 
og sólmiðjukenningu? 

 
Hvað er gregoríanskt tímatal? Hvað 
mundi gerast ef við hefðum engin 

hlaupaár og öll almanaksár væru 365 
dagar?



 23 

STÖÐ 6  
 

Hvað er jörðin lengi að fara einn hring 
um sólu? 

 
Nefndu þrjár helstu tegundir 

vetrarbrauta og lýstu þeim í fáum 
orðum. 

 
Hvað köllum við þann tíma sem það 
tekur reikistjörnu að fara eina umferð í 
kringum sól? En tímann sem það tekur 
að snúast einu sinni um möndul sinn, 

miðað við sól? 
 

Af hverju stafa árstíðarskipti? Koma þau 
fyrir á öllum reikistjörnum og alls staðar 

á jörðinni? 



 24 

STÖÐ 7 
 

Hvað er sérstakt við vorjafndægur og 
haustjafndægur? 

 
Segðu fyrir um hvaða áhrif það hefði á 
aðstæður fyrir líf á jörðinni ef hún væri 
annaðhvort miklu nær eða miklu fjær 
sólinni en hún er í raun og veru. 

 
Hvernig eru brautir reikistjarnanna um 

sól í laginu? 
 

Hvað er segulhvolf jarðar? Hvaða þátt á 
það í því að gera lífverum vært á 

jörðinni?



 25 

STÖÐ 8 
 

Hvað veldur sjávarföllum, flóði og fjöru? 
 

Hvernig gerir litsjáin mönnum kleift að 
athuga hreyfingu fjarlægra vetrarbrauta? 

 
Hvað er tregða og hvaða kraftur kemur í 
veg fyrir að reikistjörnurnar þeytist út í 

geiminn? 
 

Hvað er það sem við köllum höf á 
tunglinu?



 26 

STÖÐ 9 
 

Hvað líður langur tími milli flóðs og fjöru 
á hverjum stað? 

 
Dopplerhrif ljóss, rauðvik og blávik eru 
náskyld atriði. Hvað er átt með hverju 

orði fyrir sig? 
 

Af hverju er talað um innri og ytri 
reikistjörnur? Hver eru mörkin á milli 

þeirra? 
 

Hvað eru kvartilaskipti tungls og hvað 
veldur þeim?



 27 

STÖÐ 10 
 

Hvað er sólmyrkvi? 
 

Lýstu kenningunni um Miklahvell í fáum 
orðum og nefndu nokkur atriði sem 

renna stoðum undir hana. 
 

Er eitthvað annað en fjarlægðin sem 
skilur í milli þessara tveggja flokka? 

(innri og ytri reikistjarna) 
 

Hver er munurinn á sólmyrkva og 
tunglmyrkva?



 28 

STÖÐ 11 
 

Hvað einkennir höfin á tunglinu? 
 

Hvað er dulstirni? 
 

Hvaða tvær reikistjörnur eru 
langstærstar? 

 
Hvernig stendur á tungli við sólmyrkva 

og við tunglmyrkva? 



 29 

STÖÐ 12 
 

Hvenær verður næsti almyrkvi á sól sem 
sést frá Íslandi? 

 
Lýstu flokkun stjarna samkvæmt HR- 

línuritinu. 
 

Hvernig breytist brautarhraði 
reikistjarnanna þegar utar dregur? 

 
Af hverju stafa sjávarföll? Hvernig 
breytast þau yfir mánuðinn? Hvað 

annað fyrirbæri náttúrunnar er í takt við 
þessar breytingar?



 30 

STÖÐ 13 
 

Lýstu yfirborði tunglsins. 
 

Hvernig hjálpar HR – línuritið til að 
einfalda flokkun stjarnanna? 

 
Hvers vegna er hitamunur dags og 

nætur sérstaklega mikill á Merkúríus? 
 



 31 

STÖÐ 14 
 

Hvernig getur þú séð hvort tungl er 
vaxandi eða minnkandi? 

 
Hver er munurinn á sýndarbirtu og 

reyndarbirtu stjörnu? 
 

Hvers vegna er Venus, næsti nágranni 
okkar svo gerólíkur jörðinni? Hvernig 

tengist það svokölluðum 
gróðurhúsaáhrifum?



 32 

STÖÐ 15 
 

Hvenær er stórstraumur? 
 

Hvaða ferli veldur því að stjörnur skína? 
 

Hvernig er Mars á litinn og af hverju 
stafar liturinn?



 33 

STÖÐ 16 
 

Hvað er fullt tungl og hvað verður það 
oft í mánuði? 

 
Hvers vegna er nauðsynlegt að athuga 
stjörnu á mismunandi tímum árs il að 

mæla hliðrun hennar? 
 

Hvað er smástirni og hvar eru þau að 
finna? 



 34 

STÖÐ 17 
 

Hver er munurinn á nýju tungli og 
tunglmyrkva? 

 
Nefndu lögin fjögur sem er að finna í 

sólinni og lýstu þeim. 
 

Af hverju er Júpíter kallaður “næstum 
því sól”? 



 35 

STÖÐ 18 
 

Lýstu þremur tegundum umbrota á 
yfirborði sólar. 

 
Hvert er helsta einkenni Satúrnusar?



 36 

STÖÐ 19 
 

Hvað er sólvindur? Hver er munurinn á 
honum og vindum hér á jörðinni? 

 
Hvaða fjórar reikistjörnur eru kallaðar 

risar?



 37 

STÖÐ 20 
 

Hvernig hafa stjörnufræðingar komist að 
því að sólin snúist um möndul? 

 
Hvað er sérkennilegt við möndulsnúning 

og hringa Úranusar? 
 



 38 

STÖÐ 21 
 

Hvers konar stjörnur enda ævi sínar 
sem hvítir og síðan svartir dvergar, og 

hverjar sem svarthol? 
 

Hvernig fannst Neptúnus? 



 39 

STÖÐ 22 
 

Hvers vegna er talið að sprengistjörnur 
séu verksmiðjur til að framleiða þung 
frumefni? Hvernig lýsir það sér á 

himninum ef sprengistjarna myndast 
ekki alltof langt frá jörðu? 

 
Hvaða merkilegt og óvænt atriði í fari 
Plútós fannst ekki fyrr en 1978?



 40 

STÖÐ 23 
 

Hvers vegna er erfitt að koma auga á 
svarthol? 

 
Hverjir eru þrír helstu hlutar halastjörnu?



 41 

 
STÖÐ 24 

 
Hvernig koma halastjörnur sérstaklega 

við sögu heimsmyndarinnar? 



 42 

STÖÐ 25 
 

Hvað er geimgrýti og hvernig birtist það 
okkur jarðarbúum? 



 43 

STÖÐ 26 
 

Hvað er geimsteinn, loftsteinn og 
hrapsteinn? 



 44 

STÖÐ 27 
 

Hvað er lífhvolf sólstjörnu? 
 
 
 

 


