
9. Viðauki I  
 

Könnun vegna lokaverkefnis til B.ed í Háskóla Íslands. 

10 spurningar – eitt X við hverja spurningu. 

1. Veist þú hvað neysluvatn er? 

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

2. Veist þú hvað virkjun er?  

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

3. Veist þú hvaðan vatnið kemur (sem er í krananum heima hjá þér)? 

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

4. Veist þú hvernig við fáum hita í ofnana í húsunum hjá okkur?  

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____  

5. Veist þú hvernig rafmagn verður til (hvernig við fáum rafmagn heim til okkar)? 

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 
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6. Veist þú hvernig ljós verður til (hvernig við fáum ljós í húsin okkar)?  

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

7. Veist þú hvert er frostmark og suðumark vatns?  

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

8. Veist þú hvert er tákn vatns í lotukerfinu?  

Já  ____  

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

9. Hefur þú farið í Hellisheiðavirkjun? 

Já  ____ 

Nei ____ 

10. Er vatn mikilvægt? 

Já  ____ 

Nei ____ 

Ekki viss ____ 

 

Takk kærlega fyrir 

þátttökuna. 

Ólafía og Sigrún 
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10. Viðauki II 
 

Sæl Ólafía.  

Kærar þakkir fyrir fundinn fyrr í dag. Ég vil fyrir hönd OR taka það fram, að þið 

stöllur hafið fullt leyfi okkar til þess að nýta efni af Fræðsluvefnum og tengjast 

honum v. verkefnis ykkar.  

Ég hlakka til að sjá árangurinn af ykkar vinnu. 

 

Kær kveðja 

 

Helgi Pétursson 

Vefstjóri – Almannatengsl 

Webmaster - Public Relations  

 

Sími: 516 6777 

Farsími: 617 6777 

Netfang: helgi.petursson@or.is 

 

 

www.or.is 

 

 

 

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. 

  

https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=helgi.petursson%40or.is


4 

11. Viðauki III 
Hugmynd að verkefni 

Verkefni – samfélagsfræði 

 

Nafn:__________________________________________________________________  

Svarið spurningunum eftir bestu getu. Þær eru flokkaðar eftir köflum á 

vefsíðunni. 

Heita vatnið 

Hvar og hvernig þvoði fólk þvottinn sinn í Reykjavík í gamla daga? ________________  

______________________________________________________________________  

Orka 

Myndun krafts byggist á hverju? ____________________________________________  

______________________________________________________________________  

Nefnið að minnsta kosti 5 mismunandi myndun orku. ___________________________  

______________________________________________________________________  

Gvendarbrunnar 

Hver er munurinn á neysluvatninu á Íslandi og annars staðar, svo sem í London? _____  

______________________________________________________________________  

Skilgreindu hugtakið neysluvatn. ___________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Virkjun 

Hvað er virkjun? ________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Hverjar eru stærstu gerðir virkjana á Íslandi? __________________________________  

______________________________________________________________________  

Hvor virkjunin er talin umhverfisvænni og afhverju? ____________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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12. Viðauki IV 
Hugmynd að tilraun 

Tilraun – Lifandi blóm 

Þetta er skemmtileg og lífleg tilraun.  

Þú þarft: 

 Pappí r og skæri 

 Nokkuð breiða skál  

Aðferð: 

1. Klipptu út blóm úr pappírnum. Best er að teikna blóm í líkindum við sólblóm. 

2. Brjóttu svo krónublöðin inná við eins langt og þau komast. 

3. Helltu vatni í skálina. 

4. Settu nú blómið á vatnið. Fylgstu nú með hvað gerist hægt og rólega. Hvað 

gerist? 

 

Hvers vegna gerðist þetta? 

 Í pappírnum eru afar þrannar glufur eða göng, sem sjúga til sín vatn. Við það 

þenst pappírinn út og krónublöðin rétta úr sér. 

 

 


