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Ágrip 
Í greinargerð þessari er lýsing á námsspili um hugtök í náttúrufræðum sem undirrituð 

hefur hannað og lagður fram rökstuðningur fyrir gildi þess.  Spilið er hugsað sem 

kennsluefni fyrir náttúrufræðikennara. Markmið spilsins er að styrkja hugtakanám í 

náttúrufræðum. Við val námsefnis er unnið út frá markmiðum aðalnámsskrár og efni 

spilsins er tekið upp úr námsefni nemenda á unglingastigi grunnskólans. Spilið er 

hannað til notkunar á unglingastigi grunnskólans en nýtist þó öllum þeim sem vilja 

kynnast hugtökum náttúrufræðinnar og fræðast um þau. 

Námsspil er hægt að nýta í kennslu á margvíslegan hátt. Þau má nýta til upprifjunar, til 

að kynna nemendur fyrir nýju námsefni, sem upprifjun á efni sem búið er að fara yfir 

eða sem þjálfunaræfingar. Þau má nota á öllum stigum grunnskólans, jafnt á 

unglingastigi sem og með yngri börnum enda hafa allir aldurshópar gaman af því að 

spila. 

Hugmyndafræði spilsins byggir á því að nemendur doki við hugtök náttúrufræðanna, 

ígrundi þau og öðlist dýpri skilning á hugtakinu og tengslum þess við skyld hugtök. 

Nám í náttúrufræðum byggir m.a. á því að nemendur tileinki sér tungumál vísindanna 

og kunni skil á þeim hugtökum sem mynda hugmyndabanka vísindanna. Hugtök 

náttúrufræða hafa sum hver ólíka merkingu í daglegu tali en sem vísindalegt hugtak.  

Markmið þessa spils er að þjálfa minni og skilning nemenda á hugtökum 

náttúrufræðanna í gegnum leik og höfða til breiðs hóps nemenda.  
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Formáli 
Í námi mínu við Háskóla Íslands valdi ég að stunda nám á náttúrufræðikjörsviði. 

Þannig hefur sjónum mínum einkum verið beint að kennslu náttúrufræðigreina og 

fyrir mitt leyti er það áhugaverðasta greinin sem kennd er í grunnskólunum.  

Hugmyndin að þessu spili kviknaði við vettvangsnám mitt í Smáraskóla. Ég hafði tekið 

eftir því við kennslu að nemendur sem jafnan höfðu lítinn áhuga á náttúrufræðum 

lifnuðu allir við ef ég bjó til einhvers konar leik úr náminu. Spurningakeppnir áttu 

sérstaklega uppá pallborðið. Ég hugleiddi svolítið hvaða áhrif slík samkeppni hefði á 

þá nemendur sem stæðu verr að vígi og velti fyrir mér áhrifum þess að láta nemendur 

keppast hver við annan. Eftir nokkra ígrundun áttaði ég mig á þeirri staðreynd að stór 

hluti menningar okkar byggist á keppni, m.a. íþróttaleikar og vinsælir skemmtiþættir 

sjónvarpsstöðvanna. Tilgangur leiksins var að sjálfsögðu að nemendurnir lærðu 

eitthvað svo ef slík spurningakeppni gæti fengið áhugalitla nemendur til að keppast 

við að finna upplýsingar í kennslubókinni þá var takmarkinu náð. Í kjölfarið fór ég að 

velta fyrir mér hvernig spil gæti fengið nemendur til að stoppa aðeins við og velta 

námsefninu fyrir sér.  

Nám í náttúrufræðum er margþætt. Mikilvægt er að nemandinn fái tækifæri til að 

uppgötva sjálfur með verklegum æfingum eðli og gerð efnis- og lífheimsins en margir 

hafa bent á að óraunsætt sé að nemendur geti alltaf byggt upp þekkingu á eigin 

reynslu og fyrri þekkingu sérstaklega á óhlutstæðum og erfiðum hugtökum eins og 

hröðun, gen, mótefni, frumur, atóm, þróun og fleira sem hefur tekið vísindin langan 

tíma að útskýra (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010). Til þess að hægt sé að bæta kunnáttu 

nemenda er mikilvægt að ákveðin grunnhugtök í náttúrufræðum séu skýr í kolli 

nemenda.  

Ég hef tekið eftir því að nemendur eru oft orðnir gríðarlega leiknir í að svara 

spurningum um efni sem þeir hafa jafnvel aldrei lesið. Margir eru snillingar í að skima 

texta og finna eitthvert lykilorð sem spurt er um og svo afrita þeir beint upp svarið í 

verkefnabókina sína. Þannig fyrirferst oft að þeir ígrundi og læri námsefnið og því situr 

oft lítið eftir við slíka vinnu. Ég sá fyrir mér að það gæti gagnast nemendum mínum að 

stoppa lengur við hvert hugtak og velta því fyrir sér. Þarna kviknaði hugmynd mín að 

þessu spili sem ég hef nú kosið að kalla Vísindaspuna. 
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Inngangur 
Nemendum þykir gaman að læra á óhefðbundinn hátt og brjóta svolítið upp 

kennsludaginn. Ýmis konar leikir og námsspil gefa nemendunum færi á að spjalla 

saman, ræða reglur og hlæja svolítið (Armstrong, 2000)  Spil eru í senn skemmtileg og 

góð leið til að vekja upp áhuga nemenda á náminu. Þau nýtast vel sem upprifjun eða 

kveikja og fela í sér margskonar notkunarmöguleika (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Spilið Vísindaspuni hefur það að markmið að að styrkja hugtakanám í náttúrufræðum, 

vekja nemandann til umhugsunar og gefa honum færi á að skilja betur og mynda  

hugartengsl milli gamallar þekkingar og nýrra hugtaka. Efni spilsins eru hugtök í 

náttúrufræðum og val á efni er einkum tilkomið vegna þess mats míns að nemendur 

mættu gjarnan eyða meiri tíma í ígrundun og vinnu með hugtök náttúrufræðanna. 

Spil eiga að vera skemmtileg. Það er mikilvægur þáttur í gerð spils að spilun þess sé 

áhugaverð og kitli jafnvel hláturtaugarnar af og til. Spilinu svipar í hönnun til nokkurra 

skemmtilegra spila sem notið hafa vinsælda á síðustu árum fyrir það hversu gaman er 

að spila þau. Með Vísindaspuna tel ég að hægt sé að sameina slíka skapandi 

skemmtun og læra náttúrufræði í leiðinni. 
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Vísindaspuni 

Gerð og gangur spilsins 
Algengasta form námsspila eru spurningaspil þar sem nemendur svara spurningum 

sem tengjast ákveðnu námsefni en sjaldan er gert meira en að fá fram ákveðið svar.  

Mig langaði að fara aðra leið og reyna að fá nemendurna til að ígrunda meira.  

Vísindaspuni er spil sem byggir á því að leikmenn velta fyrir sér merkingu hugtaka. 

Markmiðið er að skrifa rétta skilgreiningu upp eða að búa til svo trúverðuga 

skilgreiningu að þér takist að fá meðspilara þína til þess að giska á þína skilgreinginu. 

Þannig getur þú nælt þér í stig fyrir það eitt að orða skilgreinginu þína á trúverðugan 

hátt og með því að beita orðbragði sem alla jafna er að finna í vísindalegum 

skilgreinginum. Þarna reynir því á annars vegar þekkingu á náttúrufræðihugtökum og 

hinsvegar á vísindalegt tungutak. Vel orðaðar skilgreiningar draga frekar að sér 

ágiskanir en stuttar eða illa orðaðar skilgreiningar.  

Leikmenn skiptast á að vera stjórnendur. Stjórnandi hverrar umferðar hefur svo það 

hlutverk að lesa upp allar skráðar skilgreingingar á öruggan og trúverðugan hátt 

þannig að hann geri ekki upp á milli leikmanna. Leikmenn fá svo stig fyrir það að giska 

á rétta skilgreiningu, fyrir að skrifa upp rétta skilgreiningu og fyrir að aðrir leikmenn 

giski á þeirra skilgreiningu. Leikmenn fá svo að færa leikpeð sín áfram um jafnmarga 

reiti og þau stig sem þeir fengu í umferðinni.  

Sá leikmaður sem hlýtur flest stig í hverri umferð hlýtur rétt til að svara 

bónusspuringu sem tengist hugtökum spjaldsins. Þá les leikstjórnandi upp öll þrjú 

hugtök spjaldsins og skilgreiningar og gefur leikmanninum færi á að svara spurningu 

tengdri efni hugtakanna. Ef leikmaðurinn svarar rétt má hann annað hvort færa 

leikpeð annars leikmanns aftur á bak um einn reit eða færa eigin leikmann fram um 

einn reit svo það er til mikils að vinna. Með því að hlusta vel á upplestur stjórnandans 

og leggja vel á minnið hugtök og skilgreiningar eykur leikmaðurinn möguleika sína á 

því að svara rétt. Sá leikmaður sem nær fyrstur á lokareit vinnur spilið og hlýtur 

doktorsnafnbót daglangt. 
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Markhópur spilsins 
Spilið er ætlað nemendum á unglingastigi grunnskólans. Nemendur í 10. bekk ættu að 

hafa lært og unnið eitthvað með flest þau hugtök sem fram koma í spilinu. Yngri 

nemendur á unglingastigi geta þó bæði haft gagn og gaman af spilinu. Eðli spilsins 

gerir það að verkum að vel er hægt að spila það sér til skemmtunar og fróðleiksauka 

án þess að hafa endilega farið yfir það námsefni sem hugtökin tengjast. Þannig getur 

spilið verkað sem kynning á því efni sem framundan er og hugmyndaflug nemendanna 

fengið að njóta sín er þeir byggja upp skilgreiningar að hugtökum sem þeir kannast 

ekki við. Spilið er líka skemmtileg fyrir alla þá sem hafa áhuga á náttúrufræðum, það 

er skemmtilegt að glíma við hugtök sem maður kannast vel við en á erfitt með að 

koma orðum að. 

Margvíslegir notkunarmöguleikar eru fyrir námsspil í skólanum. Spilið má bæði nota 

sem skemmtilegt aukaverkefni t.d. sem umbun fyrir vel unnin störf, sem stöð í 

stöðvavinnu, sem verkefni sem einstaklingar eða hópar mega vinna með (s.k. val) eða 

fyrir allan bekkinn með aðstoð kennarans. Ég tel að það sé kjörið að brjóta upp 

hefðbundna kennslu með námsspilum.  

Framkvæmd 

Hugmyndavinna 

Við gerð námsspils skiptir miklu að skilgreina vel þau markmið sem vinna með spilið 

miðast við. Hugmyndin byggði á þeirri skoðun minni að nemendur hefðu gott af því að 

ígrunda hugtök. Þó nokkur hugmyndavinna fór í að finna leiðir til að auka 

kennslufræðilegt gildi spilsins. Eftir nokkra umhugsun langaði mig til þess að fá 

leikmenn spilsins til þess að hlusta á öll hugtök spjaldsins lesin upp og 

hugmyndavinnan fór einkum í að finna leiðir til þess að umbuna góða eftirtekt. Þannig 

urðu bónusspurningarnar til.  

Söfnun hugtaka og gerð spurninga 

Vinna við verkið hófst í janúar 2011 og í upphafi fór mikill tími í að safna saman 

hugtökum úr þeim kennslubókum sem kenndar eru á unglingastigi í grunnskólum í 

dag. Í heildina voru unnin hugtök upp úr átta kennslubókum þar af eru 7 sem hafa 

verið kenndar lengi og ein ný bók. Um þessar mundir er verið að skipta út 

kennslubókunum í líffræði á unglingastigi. Lífheimurinn er hluti af þessari nýju ritröð 

og á þessu ári er vona á þremur bókum til viðbótar. Einnig er verið að skrifa nýtt efni 
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fyrir eðlisfræði á unglingastigi. Hugtök spilsins eru að mestu tekin upp úr 

kennslubókum sem fljótlega verða lagðar á hilluna og ljóst er að sum þeirra hugtaka 

sem er að finna í spilinu munu ekki vera til umfjöllunar í þeim nýju kennslubókum sem 

nú eru í smíðum. Þegar þessar nýju kennslubækur verða komnar að fullu fram í 

dagsljósið mun ég endurskoða hugtök spilsins, bæta við og taka út það sem tilheyrir 

ekki lengur námsefni á unglingastigi. Ég tel reyndar ásættanlegt í millitíðinni að spila 

spilið með hugtökum sem ekki er að finna í námsefninu þau geta verið skemmtileg 

viðbót við spilið og skapa tækifæri fyrir leikmennina til að nýta ímyndunaraflið til hins 

ýtrasta.   

Ég nýtti mér atriðisorðaskrár þeirra kennslubóka sem upp á það buðu við grunnöflun 

hugtaka en fór síðan í ítarlegri leit og fletti í gegnum bækurnar og bætti við viðeigandi 

hugtökum og útskýringum. Þær bækur sem stuðst var við er að finna í heimildaskrá.  

Hugtökin eru mjög miserfið og sumar skilgreiningar byggja jafnvel á flóknum 

hugtökum. Ég hafði nokkrar áhyggjur af því að það kæmi að sök og að nemendur 

myndu eiga auðvelt með að giska alltaf á rétt hugtak vegna þessa en við prufun á 

spilinu þá reyndust sumir leikmenn ótrúlega leiknir í að semja skilgreiningar og 

skálduðu jafnvel orð sem meðspilararnir tóku trúanleg og giskuðu á. Til að koma þeim 

til aðstoðar sem ekki eiga eins auðvelt með slíkan skáldskap þá setti ég saman nokkurs 

konar „svindl“ orðalista þar sem talin eru upp orð sem eru hjálpleg og auka 

trúverðugleika skáldaðra skilgreininga. Þessi orðalisti fylgir með spilinu og er að finna í 

viðauka.  

Þótt vinnan við söfnun hugtaka tæki langan tíma, tók við verkefni sem átti eftir að 

ganga hægast þ.e. við að raða saman í þrennur skyldum hugtökum á hvert 

hugtakaspjald. Ég taldi mikilvægt að hafa tengd hugtök saman á spjaldi. Þetta gerði 

mér auðveldara um vik að semja bónusspurningarnar á hvert spjald og ég taldi það 

skapa betri uppbyggingu spilsins og auka gildi þess sem kennsluefnis.  

Prufur og lagfæringar 

Við gerð svona spils er runnið svolítið blint í sjóin hvað varðar það hvort spilið muni 

virka. Til þess að sannreyna það ákvað ég að nýta mér stöðu mína í vettvangsnámi 

mínu og prufukeyra bæði einstaka hugtakaspjöld og spilið í heild sinni.  
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Ég fékk til liðs við mig fjóra áhugasama drengi úr 10. bekk til þess að prufukeyra spilið 

í heild sinni. Við byrjuðum á því að fara yfir spilareglurnar áður en spilið hófst. Það 

gekk hratt fyrir sig enda eru krakkar á þessum aldri vanir borðspilarar og þekktu vel til 

spila sem hafa svipaða uppbyggingu. Það tók einna helst tíma að fara yfir það hvernig 

bónusspurningarnar færu fram.  

Spilið hófst vel og nemendur fengu fyrst að glíma við hugtakið rafsegull. Enginn þeirra 

þriggja sem sömdu sína eigin skýringu kom með nákvæmlega rétta skilgreiningu en 

tvær skilgreininganna voru nokkuð nálægt þeirri réttu en sú þriðja uppskálduð og 

alveg röng en nokkuð vel orðuð. Einn spilarana giskaði á hana þó hans skilgreining hafi 

verið nokkuð nálægt hinu rétta svo uppskáldaða skýringin fékk eitt stig. Hinir tveir 

giskuðu á rétta skilgreiningu og fengu stig fyrir.  

Spilið gekk svo sinn gang og það tók nemendurna rúmlega 30 mín að ljúka við spilið. 

Reyndar var einn þeirra langfljótastur á lokareit, ekki vegna þess að hann væri mjög 

fær í náttúrufræði heldur frekar vegna þess að hann sýndi mikla leikni við að búa til 

trúverðugar skilgreiningar sem hinir nemendurnir féllu fyrir. Hann svaraði svo 

bónusspurningunum oft rétt og vann spilið. Mér fannst bónusspurningakerfið virka 

mjög vel og nemendur hlustuðu allir ákaft á skilgreiningarnar og virtust vera að læra 

eða rifja upp fullt af efni sem kom fram á spjöldunum. 

Ég sá í prufunum nokkur atriði í spilareglunum sem voru ekki nógu skýr og eins breytti 

ég reglunum varðandi bónusspurningar svolítið til þess að hraða gangi spilsins.  

Eftir spilið ræddi ég við nemendurna um það hvernig þeim hefði fundist spilið og þeir 

voru mjög jákvæðir og fannst gaman að glíma við það. Þeir minntust á að það væri 

erfitt að heyra eitthvert hugtak nefnt og vita svona eiginlega hvað það þýddi en svo 

væri mjög erfitt að skrifa það upp alveg nákvæmlega.  

Á meðan nemendurnir voru að spila var þó nokkuð hlegið að kjánalegum 

skilgreiningum og eins þegar allir giskuðu á uppskáldaða skilgreiningu sigurvegarans. 

Ég frétti svo daginn eftir að spilararnir hafi kallað sigurvegarann Dr. Sigurjón nokkrum 

sinnum yfir daginn svo doktorsnafnbótinn skilaði sér greinilega út í daginn og það er 

mjög skemmtilegt að heyra og vísbending um að nemendurnir hafi haft gaman af 

leiknum.  
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Á heildina litið heppnaðist prufan vel og nemendurnir og kennari þeirra voru hrifin af 

spilinu. Ég fékk líka gagnlegar ábendingar og sá ýmislegt sem síðar gafst tækifæri til að 

laga. 

Hönnun og uppsetning 

Skemmtilegt og líflegt útlit spils er hluti af þeirri stemmningu sem skapast við spilun. 

Þema spilsins eru vísindi svo öll vinna við hönnun miðaði að því að ná fram þess konar 

útliti. Litaskemað er valið með það að takmarki að spilið yrði áberandi og skemmtilegt. 

Hugtakaspjöldin eiga að liggja á miðju spilaborðsins með bakhliðina upp og þau eru 

hönnuð þannig að bakhlið þeirra fellur inn í spilaborðið. Leið leikmannanna um spilið 

liggur í kringum hugtakaspjöldin.  

Hugtökin og spurninguna er því að finna á framhlið hugtakaspjaldanna vel afmörkuð 

með lit og tákni þeirra reita sem er að finna á spilaborðinu. Hugtakið sjálft er skráð 

með stóru letri og skilgreiningin fyrir neðan í smærra letri.  Þannig á að vera skýrt fyrir 

stjórnandann hvaða er hugtak og hvað er skilgreining. Á heildina litið er útlit spilsins 

skemmtilegt og vekur áhuga. 

Það var fyrirtækið Samskipti sem sá um prentvinnslu spilsins og leiðbeindi mér í vinnu 

minni hvað varðar uppsetningu texta á spjöldum og stærð og lögun. Heildarfjöldi 

hugtakaspjalda er um 110 spjöld, hvert um sig með þrjú hugtök, þrjár skilgreiningar, 

spurningu og svar.  
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Fræðilegur hluti 

Spil sem kennsluefni 
Það er almenn tilhneiging að líta á leik sem andstæðuna við vinnu (Mungai, Jones og 

Wong, 2005).  Þegar kemur að námi þá er þessi fullyrðing ekki rétt. Helsti styrkleiki 

þess að nota leiki í kennslu er að þeir geta verið frábær leið til að skapa tækifæri fyrir 

nemendur til að læra hugtök og staðreyndir á skemmtilegan máta. Leikir eru 

skemmtilegir og einmitt þess vegna geta þeir hjálpað nemendum að skilja og 

uppgötva eitthvað nýtt um fræðigreinar á persónulegan hátt í öruggu umhverfi 

(Mungai o. fl., 2005). 

Spil hafa fyrir löngu áunnið sér virðingu sem kennsluefni. Auk þess að nýtast vel til að 

þjálfa reglur, rifja upp efni eða festa efni í minni læra nemendur að umgangast aðra í 

leik, fara eftir reglum og að bera virðingu hvor fyrir öðrum. Það hefur löngum verið 

skoðun meðal kennara að námsspil henti sérlega vel á yngsta stigi en eigi lítið erindi á 

unglingastigi. Þetta er hinn mesti misskilningur og ljóst er að fólk á öllum aldri hefur 

gaman af að spila (Ingvar Sigurgeirsson 1999b).  

Námspil má ef vill nota á öllum stigum grunnskólans og í flestum námsgreinum (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b). Sem kennsluefni má bæði nota þau sem aukaefni, umbun fyrir 

vel unnin störf eða sem s.k. ,,val”. Auk þess sem þau eru góð leið til að brjóta upp 

daginn. 

Til eru margar gerðir skemmtilegra og fræðandi spila. Spil geta ekki komið í staðinn 

fyrir hefðbundna kennslu en geta verið gagnlegt tól til að rifja upp eða styrkja efni 

sem áður hefur verið farið yfir eða jafnvel vakið áhuga á efni sem stendur til að fara í 

fljótlega. Því er réttlætanlegt að kveikja áhuga og breyta til með slíkum 

kennsluaðferðum. 

Námsmarkmið 
Við námsefnisgerð er mikilvægt að setja sér markmið og það er mikilvægt að þau 

markmið taki til allra þeirra sviða sem kennarar vilja leggja áherslu á í kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). Hugmyndir Benjamin Bloom (1956) og samstarfsmanna hans 

hafa haft gríðarleg áhrif á þróun í námsefnisgerð, einkum greining þeirra á 
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þekkingarsviðinu. Samkvæmt hugmyndum Bloom og samstarfsmanna hans er 

þekkingarsviðinu skipt í sex þrep, sem eru:   

1. Minni: Minnismarkmiðið leggur áherslu á að muna staðreyndir, orð, tákn,  

skilgreiningar, hugtök, hugmyndir, reglur, aðferðir, atburðarás, kenningar eða 

önnur minnisatriði. 

2. Skilningur: Næsta þrep er skilningsmarkmiðið. Þar er lögð áhersla á að 

nemandinn geti lagt merkingu í þá þekkingu sem hann hefur aflað sér og að 

nemendur geti m.a. túlkað eða þýtt, tengt saman, umorðað, útskýrt og lýst 

með eigin orðum, gefið dæmi um eða endursagt. 

3. Beiting: Þriðja þrepið er beiting þar sem áherslan er á að nemendur geti beitt 

þekkingu, hugtökum, reglum, dæmum, aðferðum eða kenningum. 

4. Greining: Í greiningu felst að nemendur geti brotið atriði til mergjar og gert sér 

grein fyrir því hvernig þau tengjast. 

5. Nýmyndun: Nemendur nýta þekkingu sína við að setja fram eigin hugmyndir, 

nýjar tillögur eða lausnir. 

6. Mat: Nemendur leggja rökstutt mat á upplýsingar, hugmyndir, skoðanir, 

viðhorf eða gildismat. (Ingvar Sigurgeirsson 1999a, Bloom 1956) 

Spilamennskan reynir á  minnið. Það hjálpar nemendum að festa ákveðnar 

skilgreingingar í minni með því skapa tækifæri til ígrundunar hugtaksins og réttrar 

skilgreiningar. Þegar leikmenn heyra hver skilgreininganna sé rétt fara þeir að velta 

fyrir sér að hvaða leyti þeirra skilgreining hafi verið ólík.  

Til þess að skrifa upp skilgreiningu hugtaks með eigin orðum þarf nemandinn að hafa 

einhvern skilning á hugtakinu. Þannig fá nemendur tækifæri til að endursegja eða lýsa 

með eigin orðum þeim skilningi sem þeir leggja í hugtök náttúrufræðanna. Spilið 

vinnur á þennan hátt líka með skilningsmarkmið.  

Nýsköpun og ímyndunarafl eru heldur ekki langt undan því leikmaður sem man ekki 

hvað hugtök leiksins þýða geta nýtt sér skyld eða óskyld hugtök og byggt úr þeim 

trúverðuga skilgreiningu. Þegar kemur að því að velja skilgreiningu til að giska á þarf 

leikmaðurinn að leggja gagnrýnið mat á þær skilgreiningar sem í boði eru og velja eftir 

því. Spilið tekur þannig að nokkru leyti tillit til námsmarkmiða Blooms og reynir á fleiri 

en eitt þeirra sviða sem skilgreind eru.  
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Markmið í náttúrufræðum á unglingastigi 
Samkvæmt nýrri aðalnámsskrá grunnskólanna í náttúrufræðum frá  2007 sem tók gildi 

í ár skulu nemendur við lok 10. bekkjar hafa öðlast breiðan þekkingargrunn og 

tileinkað sér þá grunnþekkingu sem unnið er með innan helstu sviða náttúruvísinda: 

lífvísinda, eðlisvísinda og jarðvísinda. Enn fremur skulu nemendur hafa náð valdi á 

mikilvægum hugtökum innan helstu sviða náttúruvísindanna (Menntamálaráðuneyti 

Íslands, 2007b). Í íslensku skulu nemendur meðal annars hafa lært að byggja upp 

texta, móta málsgreinar og efnisgreinar og skipa þeim í röklegt samhengi ásamt því að 

hafa góðan orðaforða vald á ýmsum stílbrigðum (Menntamálaráðuneyti Íslands, 

2007a). 

Vísindaspuni gefur tækifæri til þess að þjálfa öll þessi svið og felur því í sér vissa 

skörun námsgreina. Skörun námsgreina felur í sér að sama námstækifærið er nýtt 

með mismunandi markmið í huga (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir 

& Árdís Ívarsdóttir, 2005). í þessu tilfelli ritun, framsögn og náttúrufræði. 

Nemendurnir eru því að þjálfa ýmis konar færni samhliða því að velta fyrir sér 

náttúrufræðihugtökum. 

Hugtakanám 
Náttúrufræðin eru lifandi og litríkt fag sem oft er erfitt að lýsa með orðum. Í viðleitni 

okkar til að lýsa hvort sem er lífheiminum, efnisheiminum eða eðli hluta grípum við til 

þess ráðs að búa til hugtök. Samkvæmt íslenskri orðabók Snöru.is er hugtak almenn 

hugmynd sem vísar til helstu sameiginda einstakra (tegunda) hluta eða fyrirbæra. 

Hugtak er þannig hugmynd eða orð yfir hluti eða fyrirbæri sem eiga eitthvað 

sameiginlegt.  

Hugtök geta verið einfaldir hlutir sem koma fyrir í daglegu lífi okkar. Þau verða til af 

reynslu okkar og samskiptum við annað fólk. Leikir barns og samtöl eru í eðli sínu 

hugtakanám. Af reynslu sinni af skrítnum hlutum sem rúlla, skoppa og koma til baka 

býr barnið til hugtakið „bolti“ jafnvel áður en það lærir að segja orðið sjálft (Hafþór 

Guðjónsson, 1993). Hið sama gerist með aðra hluti, fyrirbæri og athafnir og smám 

saman byggist upp í hugarheimi barnsins heillegt hugtakakerfi sem það notar til að 

túlka hin ólíku áreiti (Hafþór Guðjónsson, 1993).  
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Á sama hátt skapa börn sér hugmynd af því hvernig heimurinn virkar með því að 

upplifa krafta hans og áhrif. Þannig byggja fyrstu högtök sem mótast í hugum barna 

að miklu leiti á upplýsingum sem skynfæri þeirra hafa gefið þeim. Þau skilja hvernig 

bolti endurkastast frá vegg og geta áætlað braut hans án þess að gera sér grein fyrir 

þeim eðlisfræðilögmálum sem að baki liggja (Driver, Squires, Rushworth & Wood-

Robinson, 1994). 

Hugtök eins og kraftur, efniseiginleikar, massi, lengd, staðsetning, rúm, rúmtak, lögun, 

röðun eru meira eða minna undirliggjandi í öllum leikjum og athöfnum barnsins. Með 

tímanum fer barnið að skynja mynstur og ferli sem endurtaka sig. Þegar kemur að 

formlegri skólagöngu kynnist barnið námsgreinunum stærðfræði og eðlisfræði til að 

geta fjallað kerfisbundið um allar þessar breytingar og hreyfingar í tíma og rúmi 

(Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Samkvæmt svonefndri hugsmíðikenningu lærir barnið hugtök, mynstur og ferli eftir 

ákveðnum lögmálum þar sem merking, tengsl og röksamhengi skipta meginmáli 

(Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Grundvöllur hugsmíðihyggjunnar er að nemandinn byggi upp eigin þekkingu andstætt 

því þegar nemandinn er mataður og þekkingu ýtt að nemandanum. Nemandinn 

kemur gjarnan til náms með ákveðnar forhugmyndir og það getur verið afar erfitt að 

endurmóta þessar hugmyndir (Sjöberg, 2007). Vísindalegar skilgreiningar samræmast 

ekki alltaf þeim skilningi sem almenningur leggur í hugtökin í daglegu tali. Þannig 

getur sá skilningur sem nemendur leggja í hugtak verið beinlínis rangur því hann 

byggir á orðaforða sem á heima í daglegu lífi og er ekki í samræmi við vísindalegan 

skilning eða vísindalega hugsun (Hafþór Guðmundsson, 1993). Rangar forhugmyndir 

eru algengar og ganga manna á milli og lifa þannig af þrátt fyrir að þær byggi ekki á 

vísindalegum grunni. Slíkar hugmyndir eiga oft stoð í tungumálinu og geta jafvel 

gagnast ágætlega við að útskýra ýmis fyrirbæri. Það er einkum vegna þessa sem það 

getur verið erfitt að breyta þeim (Sjöberg, 2007). 

Þekktar ranghugmyndir meðal almennings eru til dæmis að sólin snúist kringum 

jörðina, að efniseiginleikar hluta ráði því hversu hratt þeir falli til jarðar, að orka eyðist 

og að bakteríur eða aðrar lífverur geti kviknað af sjálfu sér (Meyvant Þórólfsson, 

2003). 
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Það olli vissum straumhvörfum þegar menn uppgötvuðu að skilningur nemenda á 

grunnhugtökum náttúrufræðanna væri yfirleitt takmarkaður. Menn fóru að átta sig 

betur á því að öll börn búa yfir eigin hugmynda- og hugtakaneti við skólagöngu sem 

einkennist gjarnan af takmörkuðum forhugmyndum sem stundum eru kallaðar 

ranghugmyndir. Þar sem skilningur nemandans í frekara námi byggist á fyrri 

hugmyndum, getur afleiðingin verið varanlegur misskilningur (Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2010). 

Við kennslu er mikilvægt að gera sér grein fyrir slíkum forhugmyndum því annars er 

ólíklegt að takist að breyta þeim (Sjöberg, 2007). Nemendur eru ekki alltaf tilbúnir að 

brjóta niður forhugmyndir sínar og taka inn hugmyndir kennslubókarinnar og 

kennarans. Nemendur geta einangrað þekkinguna og ekki tengt hana inn í það 

hugtakanet sem fyrir er ef nýja þekkingin fellur ekki að forhugmyndum hans. Það er 

verkefni kennarans að samhæfa hugmyndir nemandans og kennslubókarinnar. Hann 

þarf að finna leiðir til að fá nemandann til að horfa gagnrýnum augum á sínar eigin 

hugmyndir og hugmyndir bókarinnar og fá nemandann til að endursmíða hugmyndir 

sínar sé þess þörf. Það er mikilvægt að horfa með gagnrýnum augum á kennslubókina 

því það er heldur ekki öruggt að skilningur bókarinnar sé ævinlega sá rétti (Meyvant 

Þórólfsson, 2003).  

Hugmyndir og hugtök innan raunvísindanna verða til við skoðun manna og reynslu af 

fyrirbærum. Áður en nýjar hugmyndir og hugtök geta talist staðfest verða þau að 

ganga í gegnum umræðu hins alþjóðlega vísindasamfélags. Þannig skapast víðtæk 

samstaða um staðfestar skilgreiningar hugtaka og hugmynda í náttúruvísindum. Þau 

hugtök sem falla þarna undir eru t.d. frumeind, rafeindir, kraftur, gen og tegund. Slík 

hugtök, sem byggð eru upp og staðfest af vísindamönnum um heim allan, er ekki 

hægt að ætlast til að nemendur uppgötvi sjálfir heldur verða þeir að fá aðgang að 

þessu þekkingarneti vísindanna og læra þessi ákveðnu hugtök. Þekking á þeim er 

lykillinn að frekara námi (Driver o.fl., 1994). Til þess að skilja vísindi þurfa nemendur 

að tileinka sér sérhæfðan orðaforða vísindanna (Bennett, 2003) 

Hugmyndir John Dewey um nám byggja meðal annars á þeirri hugsun að þegar 

nemandinn velti fyrir sér innihaldi viðfangsefnisins öðlist hann reynslu, bregðist við, 

ígrundi og noti síðan þekkinguna sem annað hvort byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin 

skilnings og þekkingar eða auki við þann skilning sem fyrir er (Hafdís Guðjónsdóttir o. 



16 
 

fl., 2005). Þannig lærir nemandinn af því að ígrunda það sem hann veit fyrir og við það 

að finna nýrri þekkingu stað. Þannig getur nemandi sem veltir fyrir sér skilgreiningu 

ákveðins hugtaks fundið því stað þó hann viti ekki nákvæma skilgreingingu þess 

ennþá. Þegar rétt skilgreingin kemur svo fram þá aðlagast hún fyrri þekkingu. Þegar 

það gerist getur byggst upp yfirgripsmikið hugtakanet (Hafsdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). 

Í grunnskólum landsins eru efnafræði, eðlisfræði, stjörnufræði og líffræði öll kennd 

saman undir merkjum náttúrufræða enda um skyld fög að ræða sem skarast víða. Því 

ákvað ég að byggja spilið á hugtökum úr öllum þáttum náttúrufræðanna sem fjallað er 

um í kennslubókum nemenda á unglingastigi. Til viðbótar er að finna ýmis hugtök sem 

ekki flokkast beint sem grunnhugtök en eru höfð með meira til þess að gefa spilinu líf 

og auka skemmtanagildi þess. Spilið er byggt upp þannig að skyld hugtök koma fyrir 

saman á spjaldi þannig að spilið styrkir tengingu hugtaka og hjálpar nemandanum að 

byggja upp hugtakanet. 

 



17 
 

Lokaorð 
Vinnan að þessu spil hefur verið mjög fróðleg, skemmtileg og krefjandi. Ég tel að spilið 

eigi fullt erindi inn í skólana og vona að þegar fram líða stundir muni það nýtast 

náttúrufræðikennurum. Ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð bæði hjá nemendum og 

kennurum sem fylgst hafa með spilun spilsins og skoðað það hjá mér. Nokkrir hafa lýst 

yfir áhuga á að eignast eintak. Ég vona að verkefninu sé ekki alveg lokið og að spilið 

eigi framtíðina fyrir sér.   

Það var ýmislegt sem kom á óvart í þessari vinnu, þá aðallega hvað varðar þann tíma 

sem svona vinna tekur. Ég hafði ekki gert mér fyllilega grein fyrir því hversu margar 

tilraunir þyrfti í hönnunarvinnu á spjöldunum og borðinu, hversu langan tíma tæki að 

safna og raða saman hugtökum og hversu mikil vinna það væri að koma hugtökunum 

fyrir á yfir 100 spjöldum. Eftir á að hyggja gerðu þessir hlutir verkefnið bara ennþá 

skemmtilegra og mig stoltari af sköpunarverkinu. Mig langar að þakka þeim hafa 

aðstoðað mig, þeim sem veittu mér tæknilega ráðgjöf, eiginmanninum fyrir aðstoð við 

hönnun, Samskiptum prentfyrirtæki og svo auðvitað leiðsögukennaranum mínum. 
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Viðauki A 

Hugtök 

  

Flokkur Flokkunareining lífvera milli fylkingar og 
ættbálks. 

Flokkunarfræði Fræðigrein sem fjallar um flokkun lífvera og 
nafngiftir þeirra. 

Tvínafnakerfið Nafnakerfið sem notað er í flokkunarfræði 
lífvera. Sett saman úr ættkvíslarheiti og 
viðurnafni tegundar. 

Dreifkjörnungur Einfruma lífvera sem er ekki með erfðaefnið 
í afmörkuðum frumukjarna. 

Frumbjarga lífvera Lífvera sem myndar þau fæðuefni sem hún 
þarf,  í flestum tilvikum með ljóstillífun 

Veira Örsmá, lífræn ögn sem er samansett úr 
erfðaefni og hjúp úr prótíni, en telst ekki 
lífvera. 

Baktería Einfruma dreifkjörnungur með frumuvegg 
og oft slímhjúp yst. 

Dvalagró bakteríu Umbreytt baktería með þykkum veggjum 
sem þolir mikinn hita og kulda og sterk efni. 

Þang Nokkuð stórir brúnþörungar í fjörum, minni 
en þari.  

Frumdýr Einfrumungur sem er ófrumbjarga og nærist 
sem dýr. 
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Sveppur Ófrumbjarga lífvera sem aflar sér næringar 
með því að leysa upp lífrænar leifar og taka 
til sín þau næringarefni sem losna við það. 

Sveppagró Gróin myndast á sveppaldininu og dreifast 
með vindi vítt og breitt. Þau geta myndað 
nýtt mygli þar sem þau lenda. 

Fléttur Sveppur og einfruma þörungur eða 
blábaktería sem lifa í sambýli og mynda eins 
konar lífveru. 

Gróplanta Planta sem fjölgar sér með gróum. 

Æðplanta Planta með sérhæft leiðslukerfi. Æðplöntur 
skiptast í byrkinga, berfrævinga og 
dulfrævinga. 

Berfrævingur Planta sem þroskar nakin fræ á opnum 
fræblöðum. 

Viðarvefur Vefur í plöntum sem flytur vatn og steinefni 
frá rótum og upp plöntuna. 

Bikarblað Blað í ysta blaðkransi blóms, venjulega 
grænt að lit. 

Fræfill Karlkyns æxlunarfæri blóms, myndar 
sáðkjarna. 

Eggleg Neðsti hluti frævu þar sem eggfrumur 
þroskast. 

Aldin Ummyndað eggleg í frævu dulfrævings. 
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Brennifruma Sérhæfð fuma á gripörmum og við munn 
holdýra sem notuð er til fæðuöflunar og 
varnar. 

Sarpur Sá hluti meltingarfæra í ánamöðkum og 
sumum öðrum dýrum sem geymir fæðu 

Ytri stoðgrind Stoðgrind dýra sem umlykur líkamann, til 
dæmis hjá liðdýrum. 

Samsett augu Augu gerð úr mörg hundruð smáaugum 
sem raðast þétt saman. 

Æðvængjur Hópur skordýra sem hafa fjóra vængi. Dæmi 
um æðvængjur eru býflugur, vespur  og 
maurar. 

Púpa Þroskastig skordýrs sem verður til af lifru og 
þroskast í fullorðið dýr. 

Kímblað Fyrsta blað plantna, myndast í fræinu, 
geymir oft forðanæringu og ljóstillífar að 
lokinni fræspírun.  

Áreiti Ljós, hljóð eða eitthvað annað sem vekur 
viðbragð hjá lífveru. 

Fylgjudýr Dýr þar sem frjóvgunin verður innan 
líkamans og ungi þroskast í legi móður. Þar 
fær hann allt sem hann þarf í gegnum 
naflastrenginn og fylgjuna. 
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Ófullkomin myndbreyting Myndbreyting þar sem ungviði sem líkist 
foreldrunum klekst úr eggi og það þroskast 
smám saman í fullorðið dýr.  

Hrygning Þegar hrygnan lætur frá sér hrogn út í vatn 
eða sjó. Hængurinn sprautar svilum sínum 
yfir hrognin og þau frjóvgast. 

Seiði Ungviði fiska sem klekjast úr hrognum. 

Umfrymi Sá hluti frymis sem er utan við 
kjarnahimnuna. 

Tilgáta Hugmynd sem sett er fram sem líkleg lausn 
á vísindalegri ráðgátu. 

Gen Grunneining erfða, hluti DNA-keðju sem 
ákvarðar einkenni í gerð lífveru. 

Litningur Þráðlaga frumulíffæri sem geymir 
erfðaefnið, hann stýrir starfsemi frumunnar 
og miðlar erfðaeiginleikum hennar til nýrra 
frumna. 

Lögmálið um óháða 
samröðun 

Þar segir að hver genasamsæta erfist óháð 
öllum öðrum, nema þær séu á sama litningi. 
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Ófullkomið ríki Það þegar tvær genasamsætur ríkja hvorug 
né víkja gagnvart hinni heldur kemur fram 
einhvers konar millistig í svipgerð 
arfblendings sem hefur báðar 
genasamsæturnar í frumum sínum. 

Kynlitningur Litningur sem ákvarðar kyn lífveru. Menn 
sem hafa XX litninga eru kvenkyns en þeir 
sem hafa XY litninga eru karlkyns. 

Arfgerð Mengi gena í einstaklingi eða frumum hvort 
sem gengin hafa merkjanleg áhrif á 
einstaklinginn eða ekki. 

Plasmíð DNA hringur í sumum bakteríufrumum 
óháður bakteríulitningunum. 

Þróun Breyting á stofni lífvera í tímans rás. 

Þrístæða Það þegar aukaeintak er af tilteknum 
litningi í frumum einstaklings. Þá eru þrú 
eintök. 

Sjálfkviknun lífs Gömul tilgáta í líffræði þar sem því er haldið 
fram að lífverur geti sprottið upp af lífvana 
efni. 

Þveiti Ferli sem stuðlar að því að losa úrgangsefni 
úr líkamanum.  
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Ólífrænt efnasamband Efnasamband sem inniheldur ekkert kolefni. 

Prótín Lífrænar sameindir úr kolefni, vetni og 
súrefni en auk þess er nitur, brennisteinn og 
fosfór í mörgum þeirra. 

RNA-sameind Sameind úr ríbósakjarnsýru sem les 
erfðaupplýsingar sem DNA sameindirnar 
varðveita og stjórnar ferlinu sem annast 
myndun prótína. 

Jafnskipting Ferli þar sem kjarni frumu skiptir sér í 
tvennt og til verða tvær frumur sem eru 
nákvæmar eftirmyndir móðurfrumunnar. 

Frumuveggur Sterkur hjúpur úr beðmi sem umlykur 
plöntufrumur. 

Leysikorn Frumulíffæri sem innihalda meðal annars 
ensím og gegna hlutverki í meltingarstarfi 
frumunnar. 

Osmósa Flutningur vatns inn í frumu eða út úr henni 
sem byggist á því að vatn flyst gegnum 
frumuhimnuna frá svæði þar sem mikið er 
af því til svæðis þar sem styrkur þess er 
minni. 

Líffélag Lifandi hluti vistkerfis, það er að segja allar 
þær margvíslegu lífverur sem lifa á tilteknu 
svæði. 
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Vefur Hópur frumna sem eru svipaðar að gerð og 
gegna sams konar hlutverki. 

Gistilíf Samlíf tveggja lífvera sem er til hagsbóta 
fyrir aðra þeirra en hin hvorki hagnast né 
skaðast. 

Orkupíramídi Þrepaskiptur píramídi þar sem breidd hvers 
þreps táknar orkuna sem býr í hverjum 
fæðuhjalla vistkerfisins. 

Viðbragð Einhver athöfn eða hreyfing lífveru sem er 
ósjálfráð svörun við áreiti. 

Almyrkvi á sól Þegar nýtt tungl skyggir algerlega á sólina, 
séð frá athugunarstað. 

Blávik Þegar ljós verður blárra af því að ljósgjafinn 
er að nálgast þann sem horfir. 

Brúnn dvergur Síðasta stigið í þróun hvítra dverga áður en 
þeir verða svartir. 

Svarthol Lokastig í þróun massamikilla stjarna, eftir 
að þær hafa verið sprengistjörnur. Efnið í 
þeim er svo þétt og þyngdarkrafturinn svo 
mikill að ekkert sleppur frá þeim, ekki einu 
sinni ljós. 

Massi Mælikvarði á efnismagn hlutar. Grunneining 
massa er kílógramm. 

Geimgeislar Ýmis konar geislun og efniseindir sem eru á 
ferð um geiminn. 

Tvístirni Þegar tvær stjörnur eru svo nálægt hvor 
annarri að þær hreyfast á brautum hvor um 
aðra. 
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Pláneta Tiltölulega stór hnöttur sem gengur á braut 
um stjörnu. 

Sveiflustjarna Breytistjarna sem breytir stærð og birtu í 
reglubundnum lotum. 

Fjölstirni Stjarna sem virðist vera ein stjarna á 
himninum en er í raun samsett úr tveimur 
eða fleiri stjörnum. 

Vetrarsólstöður Þegar sól fer lengst frá miðbaug himins til 
suðurs. 

Stjörnuhrap Þegar loftsteinn er á ferð í lofthjúpnum. Við 
sjáum þá lýsandi strik á himnum. 

Segulhvolf Svæðið í kringum hnött þar sem seguláhrifa 
gætir frá honum. 

Sólkóróna Ysta lagið af þremur helstu lögunum í 
gashjúpi sólar. Sést aðeins þegar verður 
almyrkvi á sól 

Litróf Röð þeirra lita sem verða til við tilteknar 
aðstæður. Getur verið röð lita frá tilteknu 
efni. 

Sporvöluþoka Ein af þremur tegundum vetrarbrauta, þær 
eru í laginu eins og sporvölur. 

Nýstirni Stjarna sem margfaldar birtu sína allt að 
100.000 sinnum á nokkrum klukkustundum 
eða dögum en fer síðan fljótlega að dofna 
hægt og hægt. 
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Nýtt tungl Þegar tungl er milli jarðar og sólar og snýr 
því upplýstu hliðinni frá jörðinni. 

Lokaður alheimur Kenning um alheiminn sem felur í sér að 
heimurinn þenjist út og dragist saman á víxl. 

Sólstrókur Sólstormur sem myndar gríðarstórar lykkjur 
úr gasi frá sólinni. 

Sporbaugur Ferill í sléttu þannig að samanlögð fjarlægð 
punkts á ferlinum, frá tveimur föstum 
punktum, er sú sama fyrir alla punkta á 
ferlinum. 

Örbylgjukliður Rafsegulgeislun sem er alls staðar í 
geimnum og kemur frá Miklahvelli. 

Fyrsta lögmál Newtons Lögmál sem felur í sér að kyrrstæður hlutur 
leitast við að halda kyrrstöðu sinni ef hann 
er á hreyfingu leitast hann við að halda 
hreyfingu sinni óbreyttri nema til komi áhrif 
utanaðkomandi krafts. 

Núningur Kraftur sem vinnur gegn hreyfingu hlutar og 
stafar frá efninu í kringum hann. 

Smurefni Hált og sleipt efni sem dregur úr núningi 
milli hluta sem snertast. 

Þrýstingur Kraftur af völdum straumefnis sem verkar á 
tiltekinn flöt. 

Lögmál Bernoullis Lögmál sem felur í sér að þrýstingur í vökva 
á hreyfingu er minni en í vökva sem hreyfist 
ekki. 
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Vinna Orkubreyting sem verður þegar hlutur 
færist úr stað fyrir tilstilli krafts. Kraftur 
sinnum vegalengd. 

Hraði Stærð sem segir til um ferð og stefnu hlutar. 

Hreyfiorka Orka sem hlutir á hreyfingu búa yfir og rekja 
má til hreyfingar. 

Varmaleiðing Flutningur varma gegnum efni sem byggist 
á beinni snertingu efniseinda. 

Kelvinkvarði Eining SI-kerfisins fyrir hita. 

Róteind Hlaðin öreind í frumeindarkjarna. 

Rafsvið Sviðið umhverfis rafhleðslu. 

Rafspenna Mælikvarði á orku sem mydnast við það að 
rafhleðslur fara á milli tveggja staða.  

Viðnám Mótstaða efnis gegn straumi rafstraums í 
leiðara. 

Jafnstraumur Rafstraumur sem einkennist af því að 
rafeindirnar hreyfast ávallt í sömu stefnu. 

Norðursegulskaut Sá hluti seguls sem leitar ávallt til norðurs 
kallast norðursegulskaut. 
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Rafsegull Járnkjarni umvafinn vír. Þegar rafstraumur 
fer um vírinn segulmagnast járnið. 

Langsbylgja Bylgja þar sem eindir efnisins sveiflast fram 
og aftur í stefnu sem er samsíða þeirri 
stefnu sem bylgjan fylgir. 

Sveifluvídd Mesta útslag í bylgju eða sveiflu. 

Ljóseind Örsmá eind sem flytur orku ljóss og annarra 
rafsegulbylgna. 

Efnaformúla Skammstöfun fyrir nafn sameindar. Hún 
sýnir fjölda frumeinda í sameindinni. 

Hamskipti Þegar efni skiptir um ham til dæmis við 
uppgufun. Efni getur verið í storkuham, 
vökvaham og loftham. 

Efnahvarf Efnabreyting þar sem efnin eyða hvort öðru 
og ný efni verða til.  

Lotukerfið Listi yfir öll þau frumefni sem fundist hafa 
raðað upp eftir vaxandi sameindamassa og 
sérkennum efnanna. 

Hvarfgirni Hve ríka tilhneigingu efnið hefur til að 
ganga í samband við önnur efni. 

Lögmálið um varðveislu 
massans 

Lögmál sem segir að þótt að efni taki 
breytingum þá haldist heildarmassi þeirra 
efna sem taka þátt í breytingunni óbreyttur. 

Sýra Efni sem gerir vatn súrt ef því er blandað við 
það. 

Ættbálkur Flokkunareining lífvera, milli flokks og 
ættar. 
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Ættkvísl Flokkunareining lífvera, milli ættar og 
tegundar. 

Einfrumungur Lífvera sem aðeins er gerð úr einni frumu. 

Ófrumbjarga lífvera Lífvera sem er ófær um að mynda sjálf 
fæðuefnin sem hún þarf sér til viðurværis. 

Erfðaefni Efni sem geymir upplýsingar um erfðir 
lífvera. Erfðaefnið er yfirleitt DNA.  

Slímhjúpur Hjúpur sem liggur utan við frumuvegginn í 
bakteríum. 

Þari Stórir brúnþörungar, oftast neðan við 
fjörumörk, stærri en þang. 

Dýrasvif Smávaxin dýr sem berast með straumum í 
vatni. Þetta er sá hluti svifs í vatni sem er 
ófrumbjarga. 

Mygli Net sveppaþráða sem vaxa undir yfirborði 
jarðvegsins. 

Sundrandi Lífvera sem nýtir líkama dauðra lífvera sér 
til viðurværis. 

Geitanafli Tegund blaðfléttu sem er algeng á Íslandi. 

Rætlingur Fíngerður þráður á mosum sem gegnir 
einkum því hlutverki að festa plöntuna.  

Fræplanta Planta sem fjölgar sér með fræjum. 
Fræplöntur skiptast í berfrævinga og 
dulfrævinga. 

Sáldvefur Vefur í plöntum úr pípufrumum sem flytja 
lífræna næringu frá laufblöðum og allt niður 
til rótar. 

Grænukorn Grænir frumuhlutar í plöntufrumum sem 
innihalda blaðgrænu. Þar fer ljóstillífun 
fram. 

Krónublað Blað í innri blaðkransi blóms, oft fagurlitt og 
sjaldan grænt.  
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Fræva Kvenkyns æxlunarfæri blóms, myndar 
eggfrumu. 

Frjóhnappur Efsti hluti fræfils þar sem frjókorn þroskast.  

Víxlfrævun Þegar frjókorn úr blómi einnar plöntu sest á 
fræni í blómi annarrar plöntu af sömu 
tegund. 

Knappskot Þegar lítill sepi vex út úr líkamanum, hann 
verður smækkuð mynd af fullvöxnu dýri og 
losnar svo frá foreldrinu og verður 
sjálfstæður einstaklingur. 

Fóarn Sá hluti meltingarfæra í ánamöðkum og 
sumum öðrum dýrum sem malar fæðu. 

Möttull Kápa sem umlykur líkama lindýra og 
myndar skel þeirra. 

Spunavörtur Spunavörtur eru á afturbol kóngulóa og úr 
þeim kemur límkenndur þráður, silki,  sem 
kóngulær nota til að spinna vef. 

Gyðla Ungviði sem skríður úr eggi skordýra sem 
taka ófullkominni myndbreytingu. Gyðla 
líkist foreldrum sínum en er minni, 
ókynþroska  og vængjalaus. 

Lirfa Ungviði dýra sem klekst úr eggi, mjög ólíkt 
foreldrunum. 

Kímrót Fyrsta rót plöntu, myndast í fræinu og leitar 
niður við fræspíun. 

Far Reglubundinn flutningur dýra frá einu svæði 
til annars, oftast í tengslum við fæðuöflun 
og árstíðir. 

Spendýr Dýr sem nærast á mjólk móður sinnar fyrst 
eftir fæðingu. 

Ytri frjóvgun Þegar sáðfruma frjóvgar egg utan líkama 
kvendýrs. 
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Hængur Karldýr fiska. 

Rákin Skynfæri á hliðum fiska sem skynjar 
þrýstingsbreytingar og hreyfingar í vatninu.  

Safabóla Blaðra í frumum þar sem geymd eru ýmis 
efni sem fruman þarf á að halda, t.d. vatn, 
fæðuefni og ensím en líka úrgangsefni. 

Líftækni Þegar örverur eða aðrar lífverur eru notaðar 
til framleiðslu á lyfjum eða öðrum 
gagnlegum efnum. 

Samsæta Eitt af tveimur eða fleiri genum sem eiga 
sæti á samsvarandi stað í samstæðum 
litningum. 

Arfblendinn Að vera ekki með eins samsæt gen í sama 
sæti á samstæðum litningum. 

Rýrisskipting Sérstök frumuskipting sem leiðir til 
myndunar kynfrumna með helmingi færri 
litningum en móðurfruman hafði. 

Jafnríki Fyrirbæri þar sem áhrif tveggja 
genasamsæta í sama sæti koma að fullu 
fram í arfblendingum. 

Marblæði Arfgengur blóðsjúkdómur sem kemur fram í 
því að annar hvor prótínhluti 
blóðrauðasameindarinnar myndast ekki. 

Krómagnon menn Afbrigði af hinum vitiborna manni sem kom 
fram fyrir um það bil 40.000 árum. 

Svipgerð Þau líkamlegu einkenni lífvera sem 
ákvarðast af arfgerð og umhverfi. 

Splæst DNA DNA sem hefur verið búið til á tilraunastofu 
með því að splæsa saman gen úr einni 
lífveru við erfðaefni annarrar. 



34 
 

Samstæðir litningar Litningar í sömu frumu með röð af 
samsætum genapörum. Hvor um sig er 
ættaður frá sínu foreldrinu. 

Efnaskipti Efnahvörf sem fara fram í lífveru og eru 
nauðsynleg til að viðhalda lífi.  

  

Lífrænt efnasamband Efnasamband í lífverum sem inniheldur 
kolefni ásamt öðrum frumefnum, svo sem 
vetni og súrefni.  

Amínósýra Byggingareining prótína. Í lífverum finnast 
um 20 mismunandi amínósýrur og þær geta 
raðast saman og myndað þúsundir ólíkra 
prótína. 

Ríbósóm Frumulíffæri sem er aðsetur 
prótínsmíðinnar í frumum. 

Fruma Grunneining lífvera bæði að gerð og 
hlutverki. Fyrsta stig skipulags innan lífvera. 

Kjarni Frumulíffæri sem stjórnar allri starfsemi 
frumunnar. 

Valgegndræp himna Himna sem hleypir einungis tilteknum 
efnum í gegnum sig. 

Burður Flutningur efna gegnum frumuhimnu með 
orku. Við burð geta efni flust frá svæði þar 
sem styrkur þess er minni til svæða þar sem 
hann er meiri. 

Vistkerfi Tiltekið svæði sem líta má á sem sjálfstæða 
einingu í náttúrunni þar sem lífverur 
tengjast hver annarri á einn eða annan hátt 
sem og lífvana umhverfi þeirra. 

Líffærakerfi Hópur líffæra sem vinna hvert með öðru og 
sinna tilteknu starfi. 
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Samhjálp Samlíf tveggja lífvera sem er til hagsbóta 
fyrir þær báðar. 

Fæðukeðja Röð lífvera eða lífveruhópa þar sem hver 
lífvera eða hópur er fæða þeirrar lífveru eða 
hóps sem á eftir kemur. 

Sess Öll umsvif tiltekinnar  tegundar og allt sem 
hún þarfnast innan kjörbýlis síns. 

Almyrkvi á tungli Þegar fullt tungl gengur allt inn í alskugga 
jarðar. 

Rauðvik Þegar ljós verður rauðara vegna þess að 
ljósgjafinn er að fjarlægjast þann sem horfir. 

Hvítur dvergur Lítil og afar þétt stjarna úr kolefni sem 
myndast þegar stjarna með miðlungs massa 
fellur saman. 

Sprengistjarna Massamikil stjarna sem blossar mjög 
skyndilega upp og springur um leið. Slíkar 
stjörnur geta orðið bjartari en heil 
vetrarbraut. 

Eðlismassi Massi efnis í hverri rúmmálseiningu. 

Sýndarbirta Birtan sem stjarna sýnist hafa, séð héðan 
frá jörð. 

Reginrisi Stór og skær stjarna sem er allt að þúsund 
sinnum stærri að þvermáli en sólin. 

Halastjarna Lítill þokukenndur hnöttur í sólkerfinu sem 
hefur um sig hjúp. Þegar hún kemur í 
grennd við sól blæs sólvindurinn hjúpnum 
út í hala sem vísar alltaf frá sól. 

Breytistjarna Stjarna sem breytir birtustigi sínu með 
tímanum. 

Tvístirni Þegar tvær stjörnur eru svo nálægt hvor 
annarri að þær hreyfast á brautum um hvor 
aðra. 
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Vorjafndægur Þegar sól er í vorpunkti en þá eru dagur og 
nótt jafnlöng alls staðar á jörðinni. 

Jarðskin Þegar endkurkastað sólarljós frá jörðinni 
lýsir upp þann hluta tunglsins sem snýr frá 
sól og væri annars ósýnilegur. 

Geislunarbelti Van Allens Tvö svæði þar sem rafhlaðnar eindir úr 
sólvindum safnast saman, hvort við sinn pól 
jarðar. 

Ljóshvolf Er innst af þremur helstu lögunum í 
gashjúpi sólar. Þaðan berst ljósið til okkar 
frá sólinni. 

Litsjá Tæki til að kalla fram litróf og mæla það. 

Þyrilþoka Vetrarbraut sem er eins og þyrill í lögun og 
er svipuð Vetrarbrautinni okkar. 

Kúluþyrping Kúlulaga hópur stjarna sem geta skipt 
hundruðum þúsunda. 

Sólmyrkvi Þegar nýtt tungl gengur fyrir sól, séð frá 
jörð. 

Opinn alheimur Kenning um alheiminn sem felur í sér að 
heimurinn haldi áfram að þenjast út 
endalaust. 

Sólvindur Stöðugur straumur orkumikilla einda sem 
sólin sendir frá sér í allar áttir út í geiminn. 

Stjörnuhliðrun Breytingin sem verður á stefnu til stjörnu 
vegna færslu jarðar. 

Stjörnumerki Samstæða stjarna á ákveðnu svæði á 
himinkúlunni. Eftir fornri hefð er lesin mynd 
úr merkinu og því gefið heiti. 

Annað lögmál Newtons Lögmál sem felur í sér að kraftur sem verkar 
á hlut er jafn margfeldinu af massa hans og 
hröðun. 



37 
 

Renninúningur Núningur sem skapast þegar fastir hlutir 
renna hver yfir annan. 

Straummótstaða Kraftur sem verkar gegn hreyfingu hlutar í 
straumefni. 

Flotkraftur Lyftikraftur sem verkar á hlut í vökva og 
lofttegundum. 

Lyftikraftur Kraftur sem verkar frá lofti á vængi flugvélar 
og ýtir þeim upp. 

Afl Mælikvarði á hve hratt vinna er unnin. 
Vinna deilt með tíma. 

Hröðun Hraðabreyting hlutar á tímaeiningu. 

Stöðuorka Orka sem hlutur hefur vegna stöðu sinnar 
eða legu og er hægt að leysa úr læðingi með 
því að hann færist úr stað. 

Varmaburður Flutningur varma í straumefni vegna 
hreyfingar þess. Dæmi um þetta er loft sem 
hitnar og léttist við það og stígur því upp og 
ber með sér varma. 

Alkul Lægsti hiti sem hægt er að ná, 0 Kelvin eða - 
273,15 gráður á celsíus.  

Rafeind Neikvætt hlaðin öreind sem er á sveimi 
umhverfis frumeindarkjarna. 

Stöðurafmagn Rafmagn sem stafar af því að rafhleðslur 
safnast fyrir í hlut. 

Amper Mælieining notuð til að mæla rafstraum. 
Amper er mælikvarði á rafhleðslu sem fer 
fram hjá tilteknum punkti á sekúndu. 

Óm Eining SI-kerfisins fyrir rafviðnám. 

Riðstraumur Rafstraumur sem einkennist af því að 
rafeindirnar breyta stefnu sinni á 
reglubundinn hátt. 
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Suðursegulskaut Sá hluti seguls sem leitar ávallt til suðurs.  

Rafsegulbylgja Þverbylgja sem þarf ekki bylgjubera til þess 
að færarst úr stað og berast gegnum 
tómarúm á ljóshraða. 

Hljóðberi Efni sem flytur hljóðbylgjur 

Tíðni Fjöldi sveiflna á tímaeiningu, til dæmis á 
sekúndu. 

Ljósbrot Stefnubreyting sem ljósgeisli tekur þegar 
hann fer úr einu efni í annað.  

Byggingarformúla Teikning af sameind og sýnir gerð og fjölda 
frumeinda í sameindinni og hvernig þær 
tengjast. 

Bræðslumark Það hitastig sem efnið bráðnar við, þegar 
efnið fer úr storkuham yfir í vökvaham. 

Frumeind Minnsta eining frumefnis sem hefur 
eiginleika frumefnisins.  

Sætistala Gefur upp fjölda róteinda í frumeindinni. 

Gervifrumefni Frumefni sem menn hafa framleitt með 
sérstökum aðferðum til ýmissa nota. 

Leysing Þegar efni leysist upp í öðru efni. 

Basi Efni sem gerir vatn basískt ef því er blandað 
við vatn. 

Ætt Flokkunareining lífvera, milli ættbálks og 
ættkvíslar. 

Fylking Næstefsta flokkunareining lífvera, milli ríkis 
og flokks. 

Tegund Minnsta flokkunareining lífvera, neðan við 
ættkvísl. 

Heilkjörnungur Fruma þar sem erfðaefnið er í afmörkuðum 
frumukjarna. 
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Ljóstillífun Ferli í frumbjarga lífverum þar sem orka 
sólarljóss er beisluð og notuð til þess að búa 
til fæðuefni úr ólífrænum efnum. 

DNA Stórsameind sem varðveitir allar 
erfðaupplýsingar í frumum. 

Svipa Alllangur þráður á yfirborði sumra 
einfrumunga og frumna sem gegnir 
hlutverki við hreyfingu og fæðuöflun. 

Örverur Smáar lífverur sem aðeins er hægt að sjá í 
smásjá, oftast einfrumungar. 

Rauðþörungar Þörungar sem vaxa á meira dýpi en nokkrir 
aðrir þörungar. Þeir hafa blaðgrænu en 
einnig rautt litarefni sem hjálpar til við 
ljóstillífun. 

Mýrarkalda Sjúkdómur sem frumdýr valda og dreifist 
með moskítóflugum. 

Sveppaldin Æxlunarfæri sveppa, til dæmis hattur 
hattsveppa. 

Svepprót Þegar sveppþræðirnir í jarðveginum leita 
uppi trjárætur og  mynda fíngert net 
umhverfis þær. 

Samlífi Tengsl milli lífvera þar sem ein lífvera lifir á, 
í nágrenni við eða inni í annarri lífveru.  

Gróhirslur Hylki, oft á löngum stilk, þar sem gró mosa 
og fleiri plantna myndast.  

Flóra Allar þær plöntur sem lifa á tilteknu svæði. 
Flóra Íslands nær yfir allar plöntur sem vaxa 
á Íslandi. 

Fræ Ummyndað og frjóvgað egg með 
plöntufóstri (kími) og forðanæringu 
(fræhvítu). Ysti hjúpur fræs er fræskurn. 
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Æðvaxtarlag Sérhæfður vefur í stöngli þar sem myndast í 
sífellu nýjar frumur í viðarvef og sáldvef. 

Yfirhúð Ysta lag á laufblöðum og öðrum hlutum 
plantna. 

Frævun Færsla frjókorns frá fræfli til frænis á frævu. 

Frjókorn Frjókorn eru afar smá eða á stærð við 
rykkorn. Hlutverk þeirra er það sama og hjá 
sáðfrumum dýra. 

Sjálffrævun Þegar frjókorn úr frjóhnappi fræfils sest á 
fræni á frævu sama blóms. 

Hvelja Holdýr sem snýr munnopinu og fálmurum 
niður og syndir yfirleitt frjálst í sjónum. 

Skráptunga Tunga á sniglum, alsett göddum, notuð við 
fæðuöflun. 

Ilmefni (ferómón) Efnasambönd sem mörg dýr, einkum 
skordýr og spendýr, gefa frá sér og vekja 
viðbrögð hjá einstaklingum sömu tegundar. 

Bóklungu Öndunarfæri kóngulóa, gerð úr æðaríkum 
himnum sem taka súrefni úr loftinu. 

Félagsskordýr Skordýr sem lifa í samfélögum þar sem 
verkaskipting er skýr og oft mjög flókin. 

Fullkomin myndbreyting Myndbreyting þar sem lirfa ólík 
foreldrunum klekst út eggi og verður að 
púpu sem þroskast í fullorðið dýr.  

Spírun Lifnun fræs úr dvala þegar kímsproti með 
kímblöðum rís upp og kímrótin leitar niður í 
jarðveginn. 

Æxlun Ferli hjá lífverum þar sem til verður 
afkvæmi í þeirra eigin mynd.  
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Fylgja Líffæri sem myndast á meðgöngutíma í legi 
flestra spendýra og miðlar súrefni og 
næringarefnum frá líkama móður til fósturs 
og úrgangsefnum til baka. 

Innri frjóvgun Þegar egg frjóvgast innan líkama kvendýrs. 

Hrygna Kvendýr fiska. 

Skeggþráður Angi á höku þorksins sem hann notar til að 
þreifa fyrir sér eftir æti. 

Frumuhimna Þunnur, sveigjanlegur hjúpur sem umlykur 
frumu og stjórnar flutningi efni inn í 
frumuna og út úr henni. 

Kenning Staðreynd, sem í upphafi var sett fram sem 
tilgáta, en hefur verið sannreynd. 

Stökkbreyting Tilviljanakennd breyting á geni eða genum 
lífveru. 

Arfblendingur Lífvera sem er arfblendin með tilliti til 
einhvers eiginleika. 

Okfruma Fruma sem myndast við samruna tveggja 
kynfrumna. Þetta er fyrsta fruma verðandi 
fósturvísis. 

Reitatöflur Leið til að skrá allar mögulegar útkomur úr 
kynblöndunartilraunum. 

Kjarngerð Lýsing á útlisteinkennum og dreifingu eða 
stöðu litning í frumukjarna. Má nota til að 
greina lífverur í tegundir. 

Dreyrasýki Kyntengdur erfðasjúkdómur sem veldur því 
að blóðið storknar hægt eða ekki. 

Prímatar Ættbálkur spendýra sem nær yfir menn, 
mannapa, apaketti og um 200 aðrar 
tegundir. 
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Víkjandi eiginleiki Eiginleiki sem kemur ekki fram í svipgerð 
nema einstaklingurinn sé arfhreinn um 
hann. Þannig sést hann ekki í arfblendnum 
því ríkjandi eiginleikinn hylur hann. 

Erfðatækni Tækni þar sem tilteknum genum er ýmist 
bætt við eða þau fjarlægð úr lífverum. 

Aðlögun Breyting sem eykur möguleika lífveru til að 
komast af. 

Margfaldar samsætur Þegar fleiri en tvö form af geni eru möguleg 
í tiltekið genasæti. 

  

Efnasamband Efni sem myndast þegar tvö eða fleiri 
frumefni hvarfast saman og bindast 
efnatengjum. 

Ensím Lífrænn hvati úr prótíni sem stýrir 
efnafræðilegri starfsemi líkamans. 

Frymisnet Flókið himnukerfi rása og ganga sem tekur 
þátt í smíði og flutningi prótína í frumum. 

Frumulíffæri Örsmár hluti frumu sem gegnir ákveðnu 
starfi. 

Kjarnakorn Frumulíffæri í kjarna frumna, gert úr RNA og 
prótínum og tekur þátt í smíði prótína. 

Blaðgræna Grænt litarefni í grænukornum plantna. 
Blaðgrænan beislar orku sólarljóssins og sú 
orka er síðan nýtt í ljóstillífunarferlinu til 
þess að búa til fæðuefni fyrir plöntuna 

Flæði Ferli þar sem sameindir efnis sem er í 
ákveðnum styrk færast til svæðis þar sem 
minna er af sama efni. 
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Stofn Hópur lífvera af sömu tegund sem lifir á 
afmörkuðu svæði. 

Samvægi Hæfileiki lífveru til að halda innri skilyrðum í 
líkamanum óbreyttum þótt aðstæður í 
kringum hana breytist.  

Sníkjulíf Tengsl milli lífvera sem lýsa sér með því að 
önnur þeirra hagnast á samlífinu en hin ber 
beinlínis skaða af því. 

Fæðuvefur Samslungnar fæðukeðjur sem lýsa öllum 
fæðutengslum milli lífvera í vistkerfi. 

Afrán Lifnaðarhættir lífvera sem éta aðrar lifandi 
verur, að hluta til eða í heild. 

Deildarmyrkvi á tungli Þegar hluti þess gengur inn í alskugga 
jarðar. 

Dopplerhrif Þegar tíðni í bylgju, til dæmis í hljóði eða 
ljósi, breytist vegna þess að bylgjugjafi og 
athugandi hreyfast hvor miðað við annan.  

Sólin Stjarna í miðju sólkerfis okkar. Líftími 
hennar er um 10 milljarðar ára. 

Risastjarna Stjarna sem hefur 10 - 100 sinnum meira 
þvermál en sólin 

Þyngd Mælikvarði á það hversu mikill 
þyngdarkraftur verkar á hann. 

Reyndarbirta Mælikvarði á ljósmagnið sem stjarna gefur 
frá sér í raun. 

Pólstjarnan Stjarna í stjörnumerkinu Litlu birnu, um það 
bil 1 gráðu frá nórðurpól himins. 

Innri reikistjörnur Merkúr, Venus, jörðin og Mars. 
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Sefíti Ákveðin tegund sveiflustjarna sem er hægt 
að nota til að ákvarða fjarlægðir til nálægra 
vetrarbrauta. 

Vetrarbraut Risastórt kerfi af ryki, gasi og stjörnum. 
Fjöldi þeirra getur verið allt frá milljónum 
upp í hundruð milljarða. 

Haustjafndægur Þegar sól er á miðbaug himins á leið suður. 
Þá eru dagur og nótt jafnlöng alls staðar á 
jörðinni. 

Sólarhringur Sá tími sem það tekur plánetu að snúast 
einn hring um möndul sinn miðað við sól. 

Segulljós Sameiginlegt heiti um norðurljós og 
suðurljós.  

Lithvolf Miðlagið af þremur helstu lögunum í 
gashjúpi sólar. Þar blossa upp gasstraumar. 

Ljósbrot Þegar ljós brotnar. Það fer eftir 
bylgjulengdinni þannig að rautt ljós, sem 
hefur mesta bylgjulengd, brotnar mest en 
fjólublátt minnst. 

Óregluleg stjörnuþoka Stjörnuþoka sem hefur ekki reglulega lögun 
eins og þyrilþokur eða sporvöluþokur. 

Lausþyrping Óreglulegur hópur stjarna sem geta verið 
nokkur hundruð. 

Mánasigð Lögun tunglsins þegar það er minna en 
hálft.  

Jarðmiðjukenningin Kenning um alheiminn sem felur í sér að 
jörðin sé miðja hans. 

Sólblossi Tegund sólstorma sem birtist sem 
ljósblossar á yfirborði sólar. 

Ljósár Sú vegalengd sem ljósið fer á einu ári. 

Frumstjarna Stjarna sem er að myndast. 
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Þriðja lögmál Newtons Lögmál sem felur í sér að í hverjum verknaði 
megi ávallt finna bæði átak og gagntak. 

Veltinúningur Kraftur sem verkar í snertipunktinum á hlut 
sem veltur og veldur því að hann rennur 
ekki. 

Loftmótstaða Straummótstaða í lofttegund.  

Knýr Kraftur sem verkar á flugvél í lofti og spyrnir 
henni áfram. 

Júl Eining SI-kerfisins fyrir orku og vinnu. 

Tregða Viðleitni hlutar til þess að halda hreyfingu 
sinni eða kyrrstöðu. 

Efnaorka Orka sem býr í sameindum efnis og losnar 
þegar efnatengi rofna við efnahvörf.  

Varmageislun Flutningur varmaorku með innrauðum 
rafsegulbylgjum. 

Eðlisvarmi Sá varmi sem þarf til að hita eitt gramm 
efnis um 1 gráðu á celsíus  

Nifteind Óhlaðin öreind í frumeindakjarna. 

Rafhrif Endurröðun rafhleðslna í óhlöðnum hlut 
sem verður þegar annar rafhlaðinn hlutur 
nálgast hann.  

Rafstraumur Streymi rafhleðslu eftir vír. 

Rafhlaða Hylki þar sem efnaorka breytist í raforku. 

Raforka Sú orka sem býr í rafmagni og knýr áfram 
tæki tengd rafmagni. 

Segulmagn Öll fyrirbæri sem tengjast seglum og 
segulsviði og lýsa sér með aðdráttar- eða 
fráhrindikröftum. 

Rafall Búnaður sem breytir hreyfiorku í raforku. 
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Hljóðhraði Sá hraði sem hljóðbylgjur berast um loftið á. 
Um 340 metrar á sekúndu. 

Hertz Mælieining fyrir tíðni, ein sveifla á sekúndu. 

Þverbylgja Bylgja þar sem bylgjuorkan hreyfist hornrétt 
á þá stefnu sem bylgjan sjálf fylgir. 

Efnajöfnur Lýsa breytingu á efni. Geta lýst hamskiptum 
eða efnahvörfum. 

Suðumark Það hitastig sem efnið gufar upp við, þegar 
efnið fer úr vökvaham yfir í loftham. 

Jónir Frumeindir sem hefur rafhleðslu vegna þess 
að hún hefur bætt við sig eða misst rafeind.  

Málmleysingi Ýmis konar efni sem geta verið í ýmsum 
litum, eru stökk og leiða illa rafmagn. 

Lífræn efni Efni sem einkanna lífríkið. 
Kolefnisfrumeindir eru uppistaðan í 
sameindum þessara efna. 

Leysni Segir til um hversu mikið af einu efni leysist 
upp í ákveðnu magni af öðru efni við 
ákveðið hitastig. 

Hlutleysing Þegar sýru og basa er blandað saman eyða 
þau hvort öðru og mynda salt og vatn. 
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Spurningar 
 

Nefndu sjö helstu 
flokkunareiningar lífvera 
frá hinni stærstu til hinnar 
minnstu? 

Ríki, fylking, flokkur, ættbálkur, ætt, 
ættkvísl, tegund. 

Hver smíðaði grunninn að 
því flokkunarkerfi sem nú 
er notað? 

Carl von Linné. 

Hvert er tegundarheiti 
mannsins? 

Homo sapiens. 

Hver er munurinn á 
heilkjörnungum og 
dreifkjörnungum? 

Erfðaefnið í heilkjörnugum er í 
kjarnanum en í dreifkjörnungum er það 
ekki afmarkað í frumukjarna. 

Hvaða lofttegund myndast 
við ljóstillífun? 

Súrefni. 

Hvernig eru veirur háðar 
lifandi frumum? 

Þær geta bara fjölgað sér inni í lifandi 
frumum. 

Teldu upp þau lög sem 
umlykja frumu baktería. 

Innst er frumuhimna, svo frumuveggur 
og síðast slímhjúpur. 

Hvað er annað íslenskt orð 
yfir bakteríur? 

Gerlar. 

Nefndu rauðþörung sem 
hefur löngum verið 
borðaður hér á landi 

Söl. 

Úr hversu mörgum frumum 
er hvert frumdýr gert? 

Einni frumu. 

Hvað heitir eitraði, rauði 
sveppurinn með hvítu 
skellunum? 

Berserkjasveppur. 

Hvaða gagn hafa sveppir af 
samlífi við tré? 

Sveppurinn fær næringarefni úr rótum 
trjánna. 

Hvað eru til margs konar 
fléttur? 

Þrenns konar. (Blaðfléttur, runnfléttur 
og hrúðurfléttur). 

Nefndu tvær algengar 
gróplöntur? 

Mosar og byrkningar. 

Er burkni fræplanta? Nei. 
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Er eplatré dulfrævingur eða 
berfrævingur? 

Dulfrævingur. 

Hvernig er hægt að sjá hvað 
tré er gamalt? 

Þegar tré hefur verið fellt má telja 
árhringina. 

Hverjar eru afurðir 
ljóstillífunar? 

Glúkósi og súrefni. 

Hvaða blöð umlykja 
blómhnappinn áður en 
hann springur út? 

Bikarblöðin. 

Hvað heitir sá hluti 
frævunnar sem tekur á 
móti frjókorninu? 

Fræni. 

Hvað heitir egglegið eftir að 
það hefur frjóvgast, 
stækkað og myndað hjúp 
utan um fræskurnina? 

Aldin. 

Hvað kallast færsla 
frjókorns frá fræfli til 
frævu? 

Frævun. 

Holdýr skiptast í hveljur og 
annan hóp, hvað heitir 
hann? 

Holsepar. 

Hvaða fylkingu orma 
tilheyra ánamaðkar? 

Fylkingu liðorma. 

Hvernig dýr er snigill? Lindýr. 

Hve margar fætur hafa 
kóngulær? 

Átta fætur. 

Eru maurar æðavængjur og 
félagsskordýr? 

Já. 

Hvort verður ungviðið fyrst 
lirfa eða púpa? 

Lirfa. 

Hvað kallast forðanæring 
fræsins? 

Fræhvíta. 

Nefndu tvær gerðir 
æxlunar 

Kynæxlun og kynlaus æxlun. 

Kengúrur eru spendýr en 
þær eru ekki fylgjudýr. 
Hvaða undirflokki spendýra 
tilheyra þær? 

Pokadýr. 
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Hvers konar frjóvgun á sér 
stað hjá fylgjudýrum? 

Innri frjóvgun. 

Hvað eru svil? Sáðfrumur fiska. 

Hvort eru hákarlar 
brjóskfiskar eða beinfiskar? 

Brjóskfiskar. 

Hvað heitir himnan sem 
umlykur kjarna frumunnar? 

Kjarnahimnan. 

Hvort kemur fyrst tilgáta 
eða kenning? 

Tilgáta. 

  

Ef þú kynblandar tveimur 
arfhreinum plöntum með 
ólík einkenni, hvort verður 
þá afkvæmið arfhreint eða 
arfblendið? 

Arfblendið. 

Hve marga litninga hafa 
kynfrumur manns? 

23 litninga. 

Hvaða frumur myndast við 
rýrisskiptingu? 

Kynfrumur. 

Litur undrablóma ræðst af 
genum sem sýna 
ófullkomið ríki. Hvernig 
skyldu blóm undrablóma 
vera á litinn ef þau hafa 
bæði í sér rauð og hvít gen? 

Bleik. 

Hvort er dreyrasýki 
algengari í konum eða 
körlum? 

Körlum. (Dreyrasýki er kyntengdur 
víkjandi eiginleiki sem erfist með X 
litningi) 

Kemur ríkjandi eiginleiki 
fram í arfblendnum 
einstaklingi? 

Já. 

Hvað kallast lífvera sem 
fengið hefur breytt DNA af 
manna völdum? 

Erfðabreytt lífvera. 

Hver setti fram 
þróunarkenninguna? 

Charles Darwin. 

Hvaða heikenni orsakast af 
þrístæðu í litningi 21? 

Downs heilkennið. 

Hvað kallast orkan í Efnaorka. 
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glúkósa? 

Er vatn lífrænt 
efnasamband? 

Nei. (Það inniheldur ekki kolefni) 

Hvað myndi gerast ef við 
hefðum engin ensím í 
líkamanum? 

Efnaskipti líkamans yrðu gríðarlega hæg. 

Nefndu tvær gerðir 
kjarnsýra? 

RNA og DNA. 

Nefndu eitt frumulíffæri 
sem er að finna í 
plöntufrumu en ekki í 
dýrafrumu. 

Grænukorn eða frumuveggur. 

Af hverju er frumuveggur 
mikilvægur í plöntufrumu? 

Hann er harður og veitir henni styrk til 
þess að hún geti staðið upprétt og borið 
þunga sinn. 

Hvað heitir frumulíffærið 
sem hefur í sér blaðgrænu? 

Grænukorn. 

Hvað gerist ef ég set frumu 
í saltvatn? 

Vatn flæðir út úr henni og hún skreppur 
saman. (Vegna osmósu) 

Hvort er víðara hugtak, 
líffélag eða stofn? 

Líffélag. 

Hvert er stærsta líffæri 
líkamans? 

Húðin. 

Dæmi um hvers konar 
samlíf er flétta? 

Samhjálp. 

Á hvaða þrep 
orkupíramídans er að finna 
mestu orkuna? 

Á neðst þrepi hans. 

Hvað kemur á undan 
viðbragði? 

Áreiti. 

Hvað heitir það þegar tungl 
skyggir á hluta sólar? 

Deildarmyrkvi á sól. 

Hvort sjáum við rauðvik 
eða blávik þegar við 
skoðum stjörnur í öðrum 
vetrarbrautum? 

Rauðvik. (Heimurinn er að þenjast út og 
stjörnurnar að fjarlægjast okkur) 

Hvort lifa massamiklar eða 
massalitlar stjörnur lengur? 

Massalitlar. 
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Hvað gerist eftir að 
sprengistjarna hefur 
myndast hjá massamikilli 
stjörnu? 

Stjörnukjarninn breytist í svarthol. 

Hvort ertu þyngri við 
sjávarmál eða uppi á 
fjallstindi? 

Við sjávarmál. (Þar ertu nær miðju jarðar 
svo meiri þyngdarkraftur verkar á þig) 

Hversvegna er sýndarbirta 
og reyndarbirta ekki sú 
sama? 

Stjörnur sem eru nær okkur sýnast 
bjartari en þær sem eru fjær. 

Hvers vegna er gagnlegt að 
þekkja pólstjörnuna á 
himninum? 

Vegna þess að hún vísar alltaf í norður. 

Hverjar eru ytri 
reikistjörnunar? 

Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus 

Er Sefíti breytistjarna? Já. 

Hvaða stjarna er næst 
okkur? 

Sólin. 

Hvað kallast það þegar sól 
fer lengst frá miðbaug 
himins til norðurs? 

Sumarsólstöður. 

Snýst tunglið um möndul 
sinn? 

Nei við sjáum alltaf sömu hlið. 

Hvaðan koma þær 
rafhlöðnu eindir sem rekast 
á agnir í loftinu og mynda 
norðurljós? 

Frá sólinni. (Með sólvindum) 

Nefndu þrjú lög 
sólhjúpsins. 

Lithvolf, ljóshvolf og sólkóróna. 

Hvaða litur hefur minnsta 
bylgjulengd? 

 Fjólublár. 

Hverjar eru stærstu 
sýnilegu einingar 
alheimsins? 

Vetrarbrautir. 

Hve margar stjörnur geta 
verið í kúluþyrpingu? 

Þær geta skipt hundruðum þúsunda. 

Hvað er hálft tungl? Þegar upplýsta hliðin á tunglinu snýr hálf 
að jörðu.  
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Hvað heitir sú kenning sem 
heldur því fram að 
heimurinn þenjist út og 
dragist saman til skiptis? 

Lokaður alheimur. 

Hvað kallast dökkir blettir 
sem myndast stundum í 
ytri lögum sólar? 

Sólblettir. 

Hver er ljóshraði? 300.000 km á sekúndu. 

Hvaða stjörnumerki er eins 
og skaftpottur í laginu? 

Litlibjörn. 

Hvað heitir eining SI-
kerfisins fyrir kraft? 

Njúton. 

Hvers konar núningur 
verkar á fótbolta sem 
rúllar? 

Veltinúningur. 

Hvort heldur þú að sé 
minni mótstaða í 
straummótstöðu eða 
renninúningi? 

Straummótstöðu. (Einmitt þess vegna 
eru smurefni notuð) 

Hvers vegna flýtur leir sem 
er formaður sem bátur en 
ekki leirklumpur? 

Þegar hann er formaður sem bátur þá 
ryður hann meira vatni frá sér. 

Hvaða kraftar verka á 
þyrlur og verða til þess að 
þær geta flogið? 

Lyftikraftur. 

Hvernig er jafnan fyrir afl? afl = vinna / tíma 

Hvað er algeng mælieining 
á hraða bíla á Íslandi? 

Km/klst. 

Hvaða gerð orku veldur því 
að þér hlýnar við það að 
nudda saman höndunum? 

Hreyfiorka. 

Hvernig berst varmi frá sól 
til jarðar? 

Með varmageislun. 

Hvað eru 0 gráður á Kelvin 
margar gráður á celsíus? 

-273,15 

Hvað heita þær eindir sem 
saman mynda frumeind. 

Róteind, nifteind og rafeind. 
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Hvernig rafmagn fær hárið 
á manni til að standa út í 
loftið? 

Stöðurafmagn. 

Hver er mælieiningin fyrir 
spennu? 

Volt. 

Hvað kallast efni sem hafa 
lítið viðnám? 

Leiðarar. 

Hvað kallast straumur þar 
sem rafeindirnar fara alltaf 
í sömu stefnu? 

Jafnstraumur. 

Hvers vegna vísar áttaviti 
alltaf í norður? 

Því nálin er segulmögnuð. 

Hvar eru rafalar einkum 
notaðir í stórum stíl á 
Íslandi? 

Í vatnsorkuverum. 

Hvort fer ljós eða hljóð 
hraðar? 

Ljós. 

Hver er tíðni hljóðbylgja 
sem mynda skæra tóna? 

Há tíðni. 

Eru hljóðbylgjur 
þverbylgjur? 

Nei. 

Hver er efnaformúla vatns? H2O. 

Hvert er bræðslumark 
vatns? 

0 gráður á celsíus. 

Hvaða efni mynda jónir 
járns og súrefnis? 

Ryð. 

Hver er sætistala vetnis? 1. 

Hver er tengigeta kolefnis? 4. 

Hvernig breytist leysni í 
vökva með auknu hitastigi? 

Hún eykst. 

Hvað er hlutlaust pH gildi? 7. 
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Viðauki B 

Spilareglur fyrir vísindaspuna 
Spilið inniheldur spilaborð, leikpeð (vísindamenn), orðalisti og hugtakaspjöld. 

Upphaf 
Leikmenn velja sér vísindamann og setja hann á upphafsreit. Hver leikmaður þarf að hafa 

hjá sér nokkra miða til að skrifa skilgreiningar sínar á. Einn leikmaður stjórnar spilinu í 

hverri umferð, fyrst sá elsti í hópnum og svo gengur röðin réttsælis þannig að næsti til að 

stjórna spilinu er sá sem situr vinstra megin við síðasta stjórnanda.  

Hugtakaspjöldin 

Á hverju hugtakaspjaldi er að finna 3 hugtök með eftirfarandi merkingum fyrir framan.  

 
Tilraunaglas 

 

Smásjá 

 

DNA 

Neðst á hverju spjaldi er svo bónusspurningin. 

 
Bónusspurning 

Gangur leiksins 

Allir leikmenn byrja á upphafsreit. Hann er af merktur með tilraunaglasi 

svo allir leikmenn byrja á því að eiga við hugtak merkt með tilraunaglasi. 

Hugtak  valið: 

Stjórnandinn tekur fremsta hugtakaspjaldið úr bunkanum og les upp það vísindalega 

hugtak sem merkt er sama tákni og er á þeim reit sem hann er staddur á. Vísindamaður 

sem er á smásjárreit á þannig að lesa upp hugtak sem er með smásjármerkinu fyrir 

framan.  

Skilgreining skráð: 

Hér er komið að skemmtilegasta hluta leiksins. Hver vísindamaður sem ekki er stjórnandi 

skrifar upp sína skilgreiningu á hugtakinu sem varð fyrir valinu. Ef vísindamaðurinn veit 

ekki hvað hugtakið stendur fyrir er um að gera að skálda einhverja óskaplega trúverðuga 

skilgreiningu. Litlir hlutir eins og orðaval og vísindaleg orðun geta gert mikið til að auka 

trúverðugleika þinnar skilgreiningar og því er mikilvægt vanda til verka. Orð eins og 

tiltekinn, vídd, samsetning og uppröðun geta hjálpað til við að gera þína skilgreiningu sem 

trúverðugasta (sjá orðalista). Mikilvægt er að skilgreiningin sé skýrt skrifuð svo að 

stjórnandinn geti auðveldlega lesið allar skilgreingingar jafn skýrt og greinilega. Það er 
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mikilvægur þáttur í því að allar skilgreiningar sitji við sama borð. Stjórnandinn notar 

tímann og skrifar réttu skilgreininguna á sams konar miða þannig að allar þær 

skilgreiningar sem í boði verða séu skrifaðar á eins miða. 

Skilgreiningar lesnar upp: 

Þegar stjórnandinn er búinn að fá afhentar skilgreiningar frá öllum spilurum þá les hann 

vel yfir allar skilgreiningarnar og fullvissar sig á því að hann skilji skrift allra. Því næst les 

hann upp allar skilgreiningarnar. Ef brjálaði vísindamaðurinn telur að einhver samspilara 

hans hafi skrifað upp skilgreiningu sem er nánast alveg eins og hin rétta þá sleppir hann 

henni í upplestrinum svo sama skilgreining sé ekki lesin upp tvisvar.  

Giskað á skilgreiningar: 

Næst á hver spilari að giska á réttu skilgreininguna. Leikmaðurinn vinstra megin við 

stjórnandann byrjar og svo koll af kolli. Það má giska á eigin skilgreiningu enda getur það 

verið ágætt ef maður er snemma í röðinni þar sem það getur fengið hina keppendurnar til 

að halda að hún sé rétt. Maður fær þó engin stig fyrir að giska á eigin skilgreiningu. Þegar 

allir leikmenn hafa giskað á skilgreiningur þá fá þeir stig eftir því hvernig til tókst: 

 Ef giskað er á þína skilgreiningu þá færð þú 1 stig 

 Ef þú giskar á rétta skilgreiningu þá færð þú 1 stig 

 Ef þú skrifar rétta skilgreiningu á hugtakinu þá færð þú 3 stig 

 Ef enginn giskar á rétta skilgreiningu þá fær stjórnandinn 2 stig. 

Bónusspurningar 

Bónusspurningin er kostur sem býðst bara ef einn leikmaður hefur verið með flest stig í 

umferðinni. Þá fær sá leikmaður tækifæri á að færa sinn vísindamann fram um einn reit 

eða færa annan vísindamann aftur um einn reit með því að svara rétt bónusspurningunni.  

Stjórnandinn les upp öll hugtök og skilgreiningar sem er að finna á því hugtakaspjaldi sem 

verið var að vinna með. Hann les hvert hugtak og skilgreiningu skýrt og greinilega upp og 

svo spyr hann leikmanninn bónusspurningarinnar. Bónusspurningin er tengd efni 

hugtakanna sem fyrir koma á hugtakaspjaldinu svo með því að hlusta vel á þær 

skilgreiningar sem fyrir koma má auka líkur sínar á því að svara rétt. Ef leikmaðurinn 

svarar rétt þá má hann velja hvort hann færir sinn vísindamann áfram um einn reit eða 

færir annan vísindamann á borðinu aftur á bak um einn reit.  

Vísindamenn færðir: 

Vísindamennirnir eru svo færðir áfram um jafnmarga reiti og stigin sem leikmaðurinn 

safnaði í umferðinni.  

Leikslok 

Sá sem er fyrstur að koma sínum vísindamanni á lokareit vinnur leikinn 

og hlýtur doktorsnafnbót. Þá þurfa aðrir leikmenn spilsins að kalla 

sigurvegarann Jón, Dr. Jón það sem eftir lifir dags. 
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Viðauki C 

Orðalisti – dæmi um hjálpleg orð 

viðurværi margvísleg svörun 

tiltekin afmörkuðu umsvif 

Tiltæk aðstæður lifnaðarhættir 

jafnvel samslungin massi 

planta  fæðuhjalli bylgjur 

Lífvera athöfn eining 

Tilstilli atferli allt að 

reglubundinn ákvarða gæta áhrifa 

óregluleg tegund hjúpur 

Samstæða hamla sem nemur 

verkar viðleitni leitast við 

losna úr læðingi eind einkennist 

fyrirbæri bylgjuberi samsíða 

hornrétt sérkenni tilhneiging 

Lífræn samansett umbreytt 

vera (lífvera) baktería 
gegna 
hlutverki 
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Viðauki D 

Myndir af spilinu 
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