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Efnahvörf og stilla efnajöfnur – 
upplýsingar fyrir kennara 

Forpróf og viðhorfalisti leiðbeiningar 
Áður en þú byrjar þarf að gera þrennt: 

 senda heim bréf/tilkynningu til foreldra 

 leggja fyrir nemendur viðhorfalista 

 leggja fyrir nemendur forpróf 

 

Að kynna fyrir nemendum:Áður en þú byrjar skaltu senda nemendur heim með tilkynningu til 

foreldra.  Þú skalt útskýra fyrir þeim að kennslan er eitthvað sem þau geta ekki hætt við þar 

sem hún er hluti af venjulegu skólastarfi en ef af einhverjum ástæðum fá ekki leyfi foreldra til 

að taka þátt munu þau ekki fylla út viðhorfalista og þau munu þá hvergi sjást á mynd. 

 

Próf og viðhorfalistar: Til að tryggja nafnleysi vil ég biðja þig að númera nemendur eftir 

bekkjarlista og númera prófin og viðhorfalista eftir því.  Nauðsynlegt er fyrir mig að tengja 

þessar upplýsingar saman svo sama númer sé á notað undan og eftir, bæði próf og 

viðhorfalista. 

Ef þú vilt nota prófin í þitt námsmat er það velkomið og kannski bara gott því það hvetur þau 

til að gera sitt besta, þú lætur þá nemendur þína vita af því.  

Forpróf í efnafræði: 
Forprófið skal lagt fyrir nemendur áður en þú byrjar á 4. kafla.   

Ég myndi gjarnan vilja fylgjast með fyrst tímanum og svo tímanum þar sem þau nota 

Chembalancer 

Leggjum fyrir eftirprófið þegar þú hefur lokið kaflanum. 

Svörin við  fyrstu 19 spurningunum gætu litið einhvernvegin svona út + texti sem segir t.d.  

 

hinar spurningarnar segja sig nokkuð sjálfar, láttu mig svo vita þegar þessu er lokið og ég sæki þau og 

fer yfir en þér er að sjálfsögðu velkomið að nýta þau líka. 

„ég setti 15,13,5 og 6 saman í flokk 

því að þetta er allt xxxx og xxxxx,  og 

ég setti 7og 8 saman í flokk því það 

er bæði svona og svona“ 
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Efnafræði í Aðalnámsskrá grunnskóla 2007 
Bygging og eiginleikar efnis 
Nemandi á að 

o skilja muninn á frumefni, efnasambandi og efnablöndu 

o vita hvernig frumefni eru táknuð og hvað formúla efnis merkir 

o átta sig á uppbyggingu lotukerfisins og geta notað það til að spá fyrir um 

eiginleika frumefna 

o vita úr hvaða öreindum frumeindin er gerð 

o skilja hvernig frumeindir geta breyst í jónir 

o átta sig á helstu sérkennum hreinna efna 

Efnabreytingar 
Nemandi á að 

o skilja að heildarmassi efna, sem taka þátt í efnabreytingu, helst óbreyttur 

o skilja að frumeindir varðveitast þó að efni taki breytingum 

o skilja muninn á hamskiptum, leysingu og efnahvörfum 

o skilja hugtakið efnajafna 

o skilja hvað stilling efnajafna felur í sér og geta stillt einfaldar efnajöfnur 

 

Helstu hugtök 
Úr 4. kafla sem snúa beint að tilraun Úr 4. kafla  

Varðveisla massans hamskipti 

efnajafna, og stilling efnajafna leysing 

efnabreyting leysni 

efnahvarf lausnir 

 útvermin 

 innvermin 

 sýrur 

 basar 

 hlutleysing  

 sýrustig 

 

Tillaga að kennsluáætlun, stilling efnajafna: 
Hér er líklega hæpið að tala um kennsluáætlun þar sem tilraunin lýtur mest að einum afmörkuðum 

þætti, að stilla efnajöfnur. Þetta efnisatriði kemur ekki fyrir fyrr en í 4. kafla námsefninsins og krefst 

töluverðar forkunnáttu og er ekki hægt að rífa úr samhengi við annað, þar af leiðandi verða bæði 

forpróf og eftirpróf að teygja sig út fyrir það og þá mest um lögmálið um varðveislu massanns.   

Ég legg hér til nokkrar tillögur um efni sem er upplagt til að auðga æfingu við að stilla efnajöfnur en 

ekki beint til að kenna það svo þið kennið kaflann að mesu leyti eins og þið eruð vön en notum netið 

til að æfa stillingu efnajafnanna. Spurningin hér er líka hvort það að geta æft sig á neti með forriti á 

vefsíðu sem aðstoðar nemendur við að ná leikni í aðferðinni og að átta sig á hvað er á bakvið.  

Athugaðu að allir tenglar eru á bloggsíðunni minni svo þú getur leitt nemendur þangað slóðin er 

http://natt09.blogspot.com/ eða fengið vefstjóra þíns skóla til að hafa tenglana aðgengilega á 

heimsíðu skólans 

http://natt09.blogspot.com/
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A: tillaga  
Að nota einfalt hermilíkan http://www.chem.uci.edu/undergrad/applets/sim/simulation.htm  sem 

kveikju að umræðu og kynningu um efnahvörf,  t.d. ef við ímyndnum okkur að kúlurnar séu 

frumeindir, þar sem hver litur tákna eina gerð af sameind eða frumeind.  Hvað er þá að gerast ?  Fá 

nemendur til að koma með tillögur, keyra hermilíkanið áfram, útskýra svo og tengja við efnaformúlur 

og draga fram muninn á hamskiptum og efnahvörfum. Sjá einnig glærur 14 -17 

 

Athugið gott er fyrir ykkur að lesa leiðbeiningarnar sem eru bak við get instructions tengilinn athugið 

líka að með síðunni opnast control pane  eða stjórnborð í öðrum glugga, stundum einhverstaðar bak 

við hjá mér ef ég er með marga glugga opna. 

 

B: tillaga, að stilla efnajöfnur 
Verkefnablað byggt á Efnafræði e. Þórir Ólafsson, leiðir þau í gegnum það að stilla efnajöfnur. 

Nokkarar vefsíður eru til þar sem má æfa sig í því 

Vefsíðan Chembalancer, er aðaltækið,  kosturinn við hana er að þegar settir eru inn stuðlar birtist sá 

fjöldi af byggingaformúlur sameindarinnar, svo að nemendur fá þar hjálp með því að geta talið 

frumefnin sitthvoru megin jöfnunnar og stillt hana. Ég of fleirri kennarar höfum notað þessa vefsíðu 

með að mér finnst góðum árangri en vegna þess að þetta er eitt af því sem yfirleitt telst erfitt bæði af 

nemendum og kennurum verður spennandi að leggja mat á og mæla gagnsemi þess að fá hjálp í 

upplýsingatækninni. 

slóðin er:  http://funbasedlearning.com/chemistry/chembalancer/default.htm  

Með henni fylgir vinnublað sem nemendur þá skrá inn stuðlana í efnajöfnurnar á síðunni,  ég hef ekki 

notað það þannig heldur látið þau kalla á mig þegar þau koma að loka síðunni og skráð þegar þau 

hafa klárað. Þið skuluð velja það sem ykkur finnst betur henta en óneitanlega má segja að vinnublað 

haldi betur utanum vinnu nemenda. 

Hér er listi yfir fleirri síður sem gætu komið að gagni: 

http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/stilla.htm Þessi er eftir Sigurlaugu 

Kristmannsdóttur,  þar eru 12 jöfnur sem grunnskólanemendur ættu að geta ráðið við allavega eru 

þær af svipaðri þyngd og eru í Efnafræði e. Þóri Ólafsson,  þar myndi ég fá nemendur til að gera sitt 

besta án þess að freistast til að smella á hnappinn, því hún er það skemmtilega smíðuð síðan að hún 

segir þér hversu mörg % þú gerðir rétt í fyrstu tilraun en svo hækkar hún ekkert þó þú leiðréttir og ef 

þú sækir síðuna aftur eru svörin sem þú þó varst búin að finna farin.  

http://www.chem.uci.edu/undergrad/applets/sim/simulation.htm
http://funbasedlearning.com/chemistry/chembalancer/default.htm
http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/stilla.htm
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http://www.creative-chemistry.org.uk/gcse/revision/equations/04.htm á þessari síðu keppir þú við 

tímann og hefur eina mínútu til að leysa jöfnuna 

http://mr.ismennt.is/efn/efnajofnur.html Ágætt efni frá MR, góðar skýrinar myndir og nokkarar 

æfingar 

http://ptable.com/  Alveg stórskemmtilegt lotukerfi,  

hvert efni er tengt beint við fjóra mögleika sem valdir eru uppi í vinstrahorninu, upplýsingar á 

Wikipedia á íslensku, síðuna Webelements á ensku, myndband á Youtube, myndasafn. 

http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/atom1.htm gott sjálfspróf eyðufylling með 

felligluggum sem er um hutökin og uppbyggingu frumeindar og hleðslu, nöfn og massa öreinda. 

http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/atom.htm sama efni en hér eyðufylling 

http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/efni3.htm meira svipað, krossar ofl. 

 

Viðbótargögn 
 

Ég sendi þér líka nokkur gögn í póstinum, þessi gögn er þér alveg frjálst að nota eins og þú vilt 

Vinnublað „Að stilla efnajöfnur“ 

Glærusett með 4. kafla „Efnisheimurinn“ 

Myndband frá Teacher Tube, leysir 3 jöfnur, góð uppsetning 

http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=88780&title=Practicing_Balancing_Chemical_Equa

tions  

 

http://www.creative-chemistry.org.uk/gcse/revision/equations/04.htm
http://mr.ismennt.is/efn/efnajofnur.html
http://ptable.com/
http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/atom1.htm
http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/atom.htm
http://www.fa.is/deildir/Efnafraedi/nat123/sumar/efni3.htm
http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=88780&title=Practicing_Balancing_Chemical_Equations
http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=88780&title=Practicing_Balancing_Chemical_Equations
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Vinnublað með Chembalancer    

     Nafn _______________________________ 

Leiðbeiningar:   

1. Opnið Internet Explorer og farið á Classic Chembalancer.  

2. Smellið á  ‘OK’ og ‘Start Game’ 

3. Prófaðu að slá inn tölur í texta boxin fyrir framan sameindatáknin.  Hvað gerist ? 

4. Best er að byrja á að setja  1  í öll boxin og athuga hve mikið er af hverju frumefni,  

5. Hækka svo tölurnar ef þarf þar til jafnan er rétt stillt 

6. Þegar þú ert búin að setja inn réttar tölur í öll boxin, smelltu þá á ‘Balanced’ hnappinn. 

7. Reyndu aftur ef þér mistókst. 

8.  Þegar þú nærð að stilla jöfnuna fylltu þá tölurnar úr fyrsta verkefninu inn á vinnublaðið. 

9. Endurtaktu þrep 4-8 fyrir næstu 10 jöfnur.   

10. Reyndu nú við jöfnurnar tvær á bakhliðinni. Þú getur teiknað sameindirnar alveg eins og 

Chembalancer gerði fyrir þig til að átta þig á lausninni.  

 

Jöfnur 

Fylltu í eyðurnar jafnóðum og þú leysir jöfnurnar í leiknum.  (þetta er til að við höfum skrá 

yfir hvernig þér gekk að leysa verkefnið)  

 

1.   _____ Fe  +  _____ S  -->  _____ FeS 

 

2.  _____ H2   +  _____ Cl2  -->  _____ HCl 

 

3. _____ Mg  +  _____ O2  -->   _____  MgO 

 

4. _____ O2  +  _____  H2 -->   _____ H2O 

 

5. _____ HgO -->  _____ Hg  +  _____  O2 

 

6. _____ Ca  +  _____  H2O  -->  _____  Ca(OH)2  +   _____ H2 

 

7.  _____  CH4  +  _____  O2  -->   _____ CO2  +  _____ H20 

 

8.  _____  Na2O2  +   _____  H2SO4  -->   _____  Na2SO4  +   _____  H2O2 

 

9. _____  N2  +   _____  H2  -->   _____  NH3 

 

10.   _____  Al  +   _____  O2  -->   _____  Al2O3 

 

11.  _____  KMnO4  -->   _____  K2O  +   _____   MnO  +   _____  O2 
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Teiknaðu sameindirnar alveg eins og forritið gerði fyrir þig til að 

leysa verkefni 12 og 13.  

 
 

12.  _____  Na  +   _____  H2O  -->   _____  NaOH  +   _____  H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staðreynd  um jöfnu #12:Natrínmálmurinn þarf að geymast í olíu svo að hann gangi ekki í efnasamband við 

vatnsgufur í andrúmsloftinu. Þegar hann er látinn í vatn verður hraðvirkt efnahvarf og vetnisgas myndast.  

 

 

13.  _____  H2SO4  +  _____  NaOH  -->  Na2SO4  +  _____   H2O 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prófið AFTUR heima ! 

http://funbasedlearning.com/chemistry/chemBalancer/default.htm 

Verkefni þýtt og staðfært af vefsíðunni  

http://funbasedlearning.com/chemistry/chemBalancer/worksheet.htm   

http://funbasedlearning.com/chemistry/chemBalancer/worksheet.htm
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AÐ STILLA EFNAJÖFNUR 

 

2H2  +  O2      2 H2O 

 

 

 

 

 

 

Í þessari jöfnu eru vetni og súrefni kölluð hvarfefni en vatnið myndefni. 

 

Jafnan er þá lesin svona:    Tvær vetnissameindir hvarfast við eina 
súrefnissameind og mynda tvær vatnssameindir. 
 

Skrifaðu þessa jöfnu þá eins og hún er lesin: 2Cu + O2  2CuO 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

 Stilltu efnajöfnuna: Þýðir fylltu inní jöfnuna með stuðlum svo jafnmikið sé af 

öllum efnum í báðum hliðum hennar, alltaf er leitast við að hafa stuðlana eins lága og hægt 

er, athugaðu að ekki þarf alltaf að fylla í allar eyðurnar. 
 

____H2  +  ____O2      ____H2O  
 

___ Mg + ____O2   ___ MgO  
 

___ Cu + ____O2   ___  CuO 
 

Stuðlar  (stóru tölustafirnir) 

segja til um fjölda sameinda. 

Hér eru tvær vetnissameindir 

Talan 2 í efnaformúlunni H2O  

sýnir að það eru tvær 

vetnisfrumeindir í 

vatnssameindinni 
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1. Stearín skráðu fjölda frumeinda 

C18H36O2 Í einni sameind Í tveim 

sameindum 
Í þremur  

sameindum 

Kolefni       C    

Vetni           H    

Súrefni         O    

 

2. Bruni Stearíns, teldu frumeindirnar í hvorri hlið jöfnunnar og 
stilltu jöfnuna 

C18H36O2 + ______O2    18  CO2  +   18   H2O 

 Vinstri hlið Hægri hlið 

Kolefni       C   

Vetni           H   

Súrefni         O   

 

3. Stilltu efnajöfnurnar 
a)Bruni brennsluspritts 

___ C2H6O + ____O2  ____ CO2 ___ H2O  

 

b)bruni bensíns 

___ C7H16 + ____O2  ____ CO2 ___ H2O  

 

4. Bruni kósangass 
 

___ C3H8 + ____        ____         ___             


