
Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

  1 

Útdráttur 

Fjallað er um verklega kennslu íslenskra kennara í náttúrufræði og upplifun nemenda 

þeirra af kennslunni, með aðal áherslu á eðlis- og efnafræði á unglingastigi. Tekin voru 

viðtöl við þrjá kennara og þrjá nemendur þessara kennara og fylgst með kennslustund hjá 

hverjum kennaranna. Einnig var lagður atriðalisti fyrir kennarana þar sem þeir áttu að 

raða markmiðum og markmiðaflokkum tengdum verklegri kennslu eftir mikilvægi. Allir 

kennararnir áttu það sameiginlegt að vera náttúrufræðikennarar á unglingastigi 

grunnskóla og allir með mikla starfsreynslu, eða frá 12 og upp í 25 ára reynslu. 

Nemendurnir þrír áttu það allir sameiginlegt að hafa verið nemendur í viðkomandi 

skólum alla sína skólagöngu og voru allir í 9. bekk grunnskóla með einn af þessum 

kennurum sem náttúrufræðikennara.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að athuga hvort og þá hvernig verkleg 

kennsla sé hluti af náttúrufræðikennslu á unglingastigi hjá þessum kennurum, hvað 

kennararnir segja um verklega kennslu sem hluta af náttúrufræðikennslu, hver helstu 

markmið þeirra séu með verklegri kennslu og hvernig þeir telja að nemendurnir upplifa 

hana. Nauðsynlegt þótti að athuga bæði hvað kennararnir höfðu að segja um sína 

náttúrufræðikennslu og fá einnig sýn nemenda þeirra á náttúrufræðikennslunni.  

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að nokkuð gott samræmi var á milli þess sem 

kennari sagði um kennslu sína og það sem nemendur sögðu um hana. Kennsluhættir 

kennarana þriggja voru mjög ólíkir og misjafnt var hvort þeir lögðu mikið upp úr 

verklegri kennslu eða mjög lítið. Allir voru þeir þó sammála um það að verkleg kennsla 

sé mjög gagnleg, en rosalega mikil vinna. Kennararnir voru einnig sammála um að helsta 

markmiðið með verklegri kennslu er að ýta undir áhuga og örva nemendur í námi. 

Nemendurnir þrír voru sammála um það að verkleg kennsla væri skemmtileg, 

eftirminnileg og ýtti undir skilning.  
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Formáli 

Þegar ég lít til baka á minn grunnskólaferil er verkleg kennsla eitt af því sem mér finnst 

hafa vantað inn í kennsluna. Tilfinning mín er sú að þrátt fyrir breytta tíma og meiri tækni 

sé verkleg kennsla ennþá notuð í of litlu mæli í grunnskólum landsins. Auk þess er ég 

hrædd um að ekki sé nógu mikið um það að nemendur handfjatli hlutina sem þeir eru að 

læra um. Á Íslandi mætti vissulega vera betra aðgengi að tækjum og tólum til verklegrar 

kennslu, en það má ekki gleyma því að oft er hægt að nota ýmsa einfalda hluti sem 

útskýra fyrirbæri mun betur en mörg orð. Mín upplifun í grunnskóla var sú að það snérist 

allt um að glósa, gera verkefni og kunna staðreyndir utan að. Mér fannst það oft mögulegt 

án þess að leggja nokkurn skilning í efnið. Verklegar athuganir og tilraunir, einfaldar 

skýringarmyndir, hlutir, vettvangsferðir, myndbönd og fleira hefði getað einfaldað námið, 

þá sérstaklega í náttúrufræðikennslunni. 

 Mig langaði þess vegna að reyna að komast að því með verkefni þessu hvort 

náttúrufræðikennarar í dag séu að nota verklega kennslu, hvernig þeir hugsa um hana, 

hvort og hvernig þeir nýti sér hana í samræmi við það, hver markmið þeirra séu með 

henni og hvaða rök þeir hafa með eða á móti því að nota hana. Einnig langaði mig að 

athuga hvað nemendur hafa um verklega kennslu að segja, til dæmis hvernig þeir upplifi 

hana og hvort þeir myndu vilja hafa meira af verklegri kennslu í náttúrufræðinni. Auk 

þess var áhugavert að skoða hvort samræmi væri á milli þess sem kennararnir og 

nemendurnir myndu segja um náttúrufræðikennsluna og verklega kennslu. 

 Kennurunum þremur og nemendunum þeirra vil ég þakka kærlega fyrir alla 

hjálpina. Ég vil þakka henni Guðrúnu Sóley Gunnarsdóttir fyrir yfirlestur þessa verkefnis 

og síðast en ekki síst vil ég þakka honum Hauki Arasyni fyrir aðstoðina og góða leiðsögn 

í þessu verkefni. 
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1 Inngangur 

Þegar talað er um verklega kennslu er eflaust margt sem okkur dettur í hug og 

mismunandi hvaða skilning hver einstaklingur leggur í það. Líklegt er þó að flestir hugsi 

um verklega kennslu sem leið í skólastarfi til þess að gera hluti sjónræna og áþreifanlega 

fyrir nemendur. Margar tegundir eru af verklegri kennslu, en yfirleitt gengur hún út á það 

að kennarinn er að tengja námsefnið við raunveruleikann. Virkni nemandans verður í 

flestum tilfellum meiri og fjölbreytilegri. Samkvæmt aðalnámskrá gunnskóla, 

náttúrufræði (1999:11-12), er mikilvægt að kennarar velji leiðir að markmiðum í 

náttúrufræðikennslu sem æfi það verklag sem best á við hverju sinni og sem nýtist 

nemendum örugglega í framtíðinni. Með hjálp tækninnar hafa opnast nýir möguleikar til 

verklegrar kennslu, en gert er ráð fyrir því að þeir möguleikar séu vel nýttir frá upphafi 

skólagöngunnar.  

Góð verkleg kennsla byggir eins og önnur góð kennsla á því að blanda saman 

ýmsum kennsluaðferðum, beita þeim með markvissum og áhugahvetjandi hætti, 

rökstuddum markmiðum og námsmati. Markmiðin eiga að lýsa tilgangi verklegu 

kennslunnar og þeim árangri sem að er stefnt. Ólíkar skoðanir eru uppi um hvernig best 

er að orða markmið, deilt er um hvernig heppilegast sé að flokka þau og sumum finnst 

óréttlátt að sömu markmiðin séu sett fyrir alla nemendurna í bekknum. Markmiðin skipta 

mjög miklu máli og til að ná hinum ólíku markmiðum þarf að nota mismunandi tegundir 

af verklegri kennslu. Einnig þarf að hafa það í huga að ef verkleg kennsla verður of flókin 

getur hún misst marks og nemendur ekki náð tengingunni á milli hugtaka og fyrirbæra 

(Bennett, 2003:77-80). 

 Eftir að hafa tekið hin ýmsu námskeið hérna í K.H.Í. sem sýna fram á hvað 

verkleg kennsla getur hjálpað nemendum að tengja námið sitt við raunveruleikann og 

daglegt líf fannst mér áhugavert að kanna viðhorf náttúrufræðikennara til verklegrar 

kennslu. Nota þeir verklega kennslu og ef svo er á hvað formi? Athyglisvert er að skoða 

hvernig kennarar skipuleggja verklega kennslu og hvort samræmi sé á milli hugmynda 

þeirra um hana og hvernig þeir noti hana. Hvaða markmiðum reyna þeir helst að ná fram, 

hvernig þeir tengja hana við námsefnið og hvað halda þeir að verkleg kennsla geri fyrir 

nemendur. Einnig þótti mér nauðsynlegt að skoða um leið viðhorf nemenda til 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

  5   

náttúrufræði, hvernig þeir upplifa náttúrufræðikennsluna sem þeir hljóta. Auk þess að 

kanna hvort þeir fái verklega kennslu og hvernig þeir upplifi hana ef hún er fyrir hendi.  

2 Fræðilegur bakgrunnur   

Verkleg kennsla á sér langa sögu og í gegnum tíðina hefur hún tíðkast á mismunandi hátt 

auk þess sem hún hefur verið mis veigamikill partur af kennslunni milli landa. Einu sinni 

var verkleg kennsla mest notuð í þeim tilgangi að sannreyna þau þekkingaratriði og 

kenningar sem kennarinn hafði kennt nemendum um fyrst. Semsagt notuð sem nokkurs 

konar sönnun eða sýning á ákveðnu viðfangsefni. Einnig hefur verkleg kennsla verið 

notuð í þeim tilgangi að láta nemendur uppgötva hlutina sjálfir, þ.e. rannsóknarnám. Eftir 

það kom fram meiri áhersla á að nemendur myndu læra hina vísindalegu aðferð en að 

læra staðreyndir og lögmál vísindanna. Það er því ljóst að misjöfn sjónarmið hafa ríkt 

varðandi verklega kennslu í gegnum tíðina en þó er ein setning sem einkennir hana mjög 

og hefur lengi verið viðurkennd: „Ef ég heyri þá gleymi ég, ef ég sé þá man ég, en ef ég 

framkvæmi þá skil ég“ (Bennett 2003:75-76). 

Verkleg kennsla hefur semsagt verið hluti af námskrám mjög lengi og hefur þar af 

leiðandi mikið verið rannsökuð. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á verklegri kennslu má 

í raun flokka í fjögur mismunandi svið. Í fyrsta lagi hefur verið rannsakað hver 

markmiðin eru og hvernig verklega kennslan er rökstudd samkvæmt námskrá. Í öðru lagi 

hvernig verklega kennslan getur verið gagnleg fyrir nemendur í náminu og komið 

tilteknum upplýsingum til skila. Í þriðja lagi hvernig áhrif mismunandi verkleg kennsla 

hefur á fagþekkingu og skilning nemenda á náttúrunni. Í fjórða og síðasta lagi hefur verið 

rannsakað hvernig best er að meta verklega hæfileika nemenda. Það sem hefur verið 

rannsakað varðandi verklega kennslu er t.d. hvaða áhrif verkleg kennsla hefur á 

nemendur, en nauðsynlegt er að skoða það hvernig vitneskja þeirra þróast með þessari 

kennsluaðferð. Kostir verklegrar kennslu hafa verið kannaðir, hvaða hlutverk 

rannsóknarvinna hefur og hvernig hægt er að meta verklega hæfni nemenda á viðeigandi 

hátt. Hins vegar það sem hefur mest verið rannsakað í sambandi við verklegri kennslu 

tengist markmiðssetningunni, þ.e. hvaða markmið eru með verklegri kennslu í 

náttúrufræði (Bennett 2003:74-75).  
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Nýleg sænsk rannsókn sem er um það hver markmið kennara eru með verklegri 

kennslu, sýndi fram á að markmið kennaranna skiptust niður á þrjú svið. Fyrsta sviðið 

miðast fyrst og fremst við þekkingu og skilning og verður hér með kallað svið skilnings. 

Annað sviðið miðast við viðhorf og áhugahvöt og verður hér með kallað svið viðhorfa. 

Þriðja og síðasta sviðið miðast við verklega færni í athugunum og tilraunaverkefnum og 

það verður hér með kallað svið vinnubragða. Markmið kennaranna sýndu einnig fimm 

megin þemu eða flokka markmiða sem voru eftirfarandi: að auka skilning nemenda á 

hugtökum og fyrirbærum, að fá nemendur til að velta fyrir sér og kynnast aðferðum við 

verklegar rannsóknir og tilraunir, að fá nemendur til að tengja hið verklega við daglegt líf 

og raunveruleikann, að þróa verklega færni nemenda og að örva nemendur í náminu með 

því að ýta undir áhuga og ánægju. Þessir fimm flokkar raðast svo niður á þessi þrjú 

mismunandi svið (Högström o.fl. 2006:54-55).  

Þessi flokkun markmiða er nokkurn vegin sambærileg við það sem Bennett 

(2003:79) setti fram. Þar bætist þó við sá flokkur markmiða að þróa viðhorf nemenda til 

náttúrufræða. Aftur á móti kemur þar hvergi fram sá flokkur markmiða að tengja hið 

verklega við daglegt líf og raunveruleika nemenda. En það getur verið snúið að flokka 

markmiðin og sum geta jafnvel tengst saman eða passað við fleiri en einn flokk. Það er 

mjög algengt að verklegu kennslunni sé ætlað að ná margvíslegum markmiðum sem er 

oft ekki raunhæft miðað við umfang verklegu kennslunnar. Hafa þarf því í huga við 

markmiðssetningu að mismunandi markmið krefjast mismunandi tegunda verklegrar 

kennslu (Bennett 2003:79). Til dæmis er ekki hægt að leggja fram alveg sömu markmið 

með tilraun þar sem nemendur framkvæma og þar sem kennari framkvæmir með 

sýnitilraun. Hlutverk nemandans í kennslustundinni og viðfangsefni hennar verður að 

vera í samræmi við markmiðin hverju sinni og þau þurfa að vera skýr og hnitmiðuð. 

Helstu niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á verklegri kennslu sýna fram 

á það að verkleg kennsla spilar mikilvægt hlutverk í námskrá náttúrufræðinnar í mjög 

mörgum löndum. Eflaust nota margir kennarar á Íslandi verklega kennslu, en námskráin 

okkar er mjög full af þekkingarmarkmiðum og ef komast á yfir þau öll hefur kennarinn 

lítið svigrúm og þröngan tímaramma. Hins vegar er á Englandi mjög miklum hluta 

kennslunnar í náttúrufræði varið í verklega kennslu og þess vegna er hægt að finna 

umfjöllun þar um afleiðingar þess að nota of mikið af verklegu. Nemendum finnst 
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verkleg kennsla almennt skemmtileg, jafnvel þó að hún hafi margvíslegan tilgang og 

markmið. En þess má geta að þessi margvíslegu markmið geta oft á tíðum stuðlað að því 

að tilgangur hins verklega verður ekki nógu skír. Það gerist þegar markmiðin eru ekki 

nógu nákvæm þannig að þau passi ekki nógu vel við viðfangsefnið og einnig þegar verið 

er að reyna að ná of mörgum markmiðum í einu . Eins og áður hefur verið komið inná 

fylgja mismunandi markmið mismunandi verklegri kennslu og það er mikilvægt fyrir 

kennarann að vera meðvitaður um það. Það hefur sannað sig að verkleg kennsla er 

nauðsynleg til þess að gera fyrirbæri raunveruleg fyrir nemendum og skiptir máli til að 

nemendur öðlist skilning á því að fyrirbærin sem þau eru að læra um eru raunveruleg. Um 

leið og fyrirbærin verða raunveruleg fyrir nemendum geta þeir oft frekar tengt þau við 

daglegt líf og áttað sig betur á því hversu mikið náttúrufræðin tengist manneskjunni. Í 

sumum tilfellum getur verkleg kennsla þó ruglað skilning nemenda, en slíkt getur gerst ef 

kennslan er ómarkviss, tilgangurinn óljós, markmiðin ekki nógu skýr og tengingin við 

fræðin ekki nægilega góð. Hvernig nemendum gengur að tileinka sér það sem þau læra 

með verklegu vinnunni byggist mikið á því hvernig kennarinn tengir það við bóklega 

þáttinn. Það verður að vera samhengi á milli þess sem kennarinn segir, þess bóklega og 

verklega til þess að það myndi allt eina heild hjá nemendum og til að nám fari fram. 

Einnig er mjög mikilvægt að nægilegur tími sé notaður í umræður um það sem verklega 

athugunin eða tilraunin sýndi fram á, bæði milli kennara og nemenda og á milli 

nemendanna (Bennett 2003:76;96).   

 Öll sú færni sem nemendur öðlast við það að fást við verklegt getur einnig nýst 

nemendum í öðrum námsgreinum og má því líta á þessa færni sem ómissandi þátt í námi 

nemenda. Erfitt getur verið að meta verklega kennslu og taka ákvörðun um það hvort 

meta eigi getu nemenda á meðan á verknaði stendur eða byggja matið á úrvinnslu þeirra 

eftir framkvæmd. Ef kennarinn ætlar að meta allt í heild sinni verður hann að fylgjast vel 

með framkvæmdum nemenda, virkni og meta niðurstöður þeirra. Kennarinn getur t.d. 

farið eftir ákveðnum gátlista þegar hann fylgist með nemendum í verklegu og metið 

vinnu þeirra út frá því. Önnur leið til að meta afrakstur verklegrar kennslu er að láta 

nemendur lýsa henni í hefðbundinni skýrslugerð eða gera henni einhvers konar munnleg 

skil eftir framkvæmd (Bennett 2003:93-95). 
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 Verkleg kennsla hefur ekki mikið verið rannsökuð hér á landi og vegna þess hve 

mikið tímarnir hafa breyst, áherslurnar í náminu og kennarastéttin orðin meira og minna 

vel menntuð í kennslufræðum er forvitnilegt að athuga hvort ákveðnir 

náttúrufræðikennarar hér á landi noti verklega kennslu. Hver eru viðhorf þeirra til 

verklegrar kennslu? Hvernig birtast þessi viðhorf í framkvæmd hjá þeim? Hvernig 

skipuleggja þeir verklega kennslu og í hvaða tilgangi nýta þeir sér hana helst? Hvað 

kemur í veg fyrir að þeir noti verklega kennslu meira? Hvaða markmiðum eru þeir helst 

að sækjast eftir að ná með verklegu kennslunni? Hvernig er tenging verklegu kennslunnar 

við námsefnið? Hvað halda kennarar að verkleg kennsla geri fyrir nemendur? Hvernig 

upplifa nemendur náttúrufræðikennsluna í skólanum sínum? Hvað finnst þeim um 

verklega kennslu og myndu þeir vilja hafa meira eða minna verklegt í náttúrufræði?  

3 Aðferðafræði 

Álitið var að rannsóknarspurningunum væri ekki mjög auðveldlega svarað nema tekin 

yrðu viðtöl við nokkra kennara og einn nemanda hjá hverjum þeirra. Af þeim sökum var 

ákveðið að verkefnið myndi aðallega byggjast upp á viðtölum, atriðalista og úrvinnslu 

þeirra, en auk þess heimildavinnu. Í samráði við leiðsagnarkennara var ákveðið að tekin 

yrðu viðtöl við þrjá náttúrufræðikennara sem kenna eðlis- og efnafræði á unglingastigi 

grunnskóla. Ákveðið var að þeir myndu allir hafa nokkurra ára starfsreynslu og að þeir 

væru menntaðir náttúrufræðikennarar. Einnig var ákveðið að tekin yrðu viðtöl við þrjá 

nemendur sem væru nemendur hjá þessum þremur tilteknu kennurum í náttúrufræði.  

 Þessir þrír kennarar sem urðu fyrir valinu voru í raun valdir af handahófi hérna í 

Reykjavík. Hringt var í nokkra grunnskóla og fyrstu þrír náttúrufræðikennararnir sem 

höfðu góða reynslu og voru jákvæðir í garð þessarar rannsóknar skipulögðu tíma fyrir 

mig til að koma til þeirra. Ákveðið var að ég myndi fara á vettvang, fylgjast með einni 

kennslustund í náttúrufræði hjá hverjum kennara, ræða svo við einn nemanda hans og 

loks ræða við kennarann sjálfan. Nemendurnir voru valdir í samráði við kennarann hverju 

sinni og reynt var að velja nemanda sem væri tiltölulega áhugasamur um náttúrufræði og 

nokkuð opinskáir. Nemendurnir áttu það einnig allir sameiginlegt að hafa verið í þessum 

tilteknu skólum allan sinn skólaferil og vera í 9. bekk grunnskóla.  
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 Kennararnir höfðu allir langa starfsreynslu og voru allir á mismunandi aldri. 

Fyrsti viðmælandi minn var kona með 24 ára kennslureynslu. Hún hefur nánast allan 

þann tíma verið náttúrufræðikennari og hefur verið náttúrufræðikennari í skólanum sem 

hún vinnur í núna samanlagt í 14 ár. Hinir tveir viðmælendurnir voru karlmenn, annar bjó 

yfir 22 ára starfsreynslu sem kennari og þá aðallega sem náttúrufræðikennari. Einng hafði 

hann verið skólastjóri í 13 ár fyrir utan þessi 22 ár sem náttúrufræðikennari. Þannig að 

grunnskólinn hefur alla tíð verið hans vinnustaður. Hinn kennarinn bjó yfir 12 ára 

starfsreynslu sem bæði náttúrufræði- og stærðfræðikennari.  

 Eins og áður hefur komið fram var fyrst fylgst með einni kennslustund í 

náttúrufræði hjá hverjum kennara. Fengin voru leyfi til þess að taka kennslustundirnar að 

hluta til upp á videó til þess að geta skoðað þær nánar við úrvinnslu. Gátlisti var hafður 

við hönd á meðan fylgst var með kennslunni (sjá Viðauka 1). Viðtöl voru tekin við einn 

nemanda eftir hverja kennslustund fyrir sig. Viðtölin voru hálf-skipulögð og flokkast því 

undir eigindlega aðferðafræði. Ég var með flæðirit og ákveðinn viðtalsramma mér til 

stuðnings (sjá Viðauka 2 og 3). Viðtalsramminn samanstóð af 11 megin spurningum sem 

ég reyndi að fá svarað í viðtölunum. Þó lagði ég mikið upp úr því að reyna að hafa 

viðtölin á spjallformi og reyndi að vera alls ekki of leiðandi. Þetta átti að snúast um 

tjáningu nemandans og því reyndi ég að segja sem allra minnst sjálf. Eftir viðtölin við 

nemendurna tók ég viðtöl við kennarana og hafði þá einnig ákveðinn viðtalsramma við 

hönd. Viðtalsramminn samanstóð af 24 megin spurningum sem ég hafði mér til stuðnings 

(sjá Viðauka 4). Einnig í kennaraviðtölunum hafði ég það að markmiði að vera ekki of 

leiðandi, fá þá til að segja sem mest um starf sitt og um greinina náttúrufræði. Í lokin bað 

ég kennarana um fylla út tvær töflur, önnur sýnir hvaða markmið þeim finnst mikilvæg, 

nokkuð mikilvæg eða ekki mikilvæg með verklegri kennslu og hin sýnir hvernig þeir 

forgangsraða sex megin flokkum markmiða með verklegri kennslu (sjá Viðauka 5). 

 Viðtölin sex tók ég upp á stafrænt upptökutæki. Hvert viðtal fyrir sig var svo 

afritað í heild sinni, þar sem allt kemur orðrétt fram sem sagt var. Eftir það hófst flokkun 

á efnisatriðum viðtalanna í samræmi við þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með 

í byrjun. Hver kafli um hvert viðtal er svo byggður á þessari flokkun. Tekið var fram í 

upphafi hverrar kennslustundar og svo ítrekað í upphafi hvers viðtals fyrir sig að hvorki 

nöfn þeirra né nafn viðkomandi skóla kæmu nokkurs staðar fram. Það er siður í 
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eigindlegri aðferðafræði að slíkum trúnaði sé beitt og því var ákveðið að gefa öllum 

viðmælendum í þessu verkefni dulnefni. Nemendurnir fá nöfnin Jón, Sara og Árný og 

kennararnir fá nöfnin Nína, Þór og Elís.   

4 Niðurstöður 

4.1 Skólaheimsókn til Nínu 

4.1.1 Kennslustundin hjá Nínu 

Fylgst var með einni kennslustund í náttúrufræði í 9. bekk þar sem viðfangsefnið var ljós. 

Nína byrjaði kennslustundina á því að kynna mig sem kennaranema og bað síðan 

nemendur sína um að taka upp pennaveskið og kennslubókina. Nína dreifði útprentuðum 

glærupakka á alla nemendurna og var með samskonar glærur á myndvarpa fyrir framan 

sig við töfluna. Nína bað nemendur um að fara með sér í gegnum textann og nota 

áherslutúss til þess að strika yfir þau orð í textanum sem þau myndu vilja fara betur í. 

Kennslustundin gekk semsagt útá það að fylgjast með glærunum á meðan Nína las orðrétt 

upp af þeim. Það var greinilega ágætis samband á milli Nínu og nemendanna, en þó voru 

ákveðnir nemendur sem alls ekki fylgdust með alla kennslustundina. Nokkrir nemendur 

fylgdust með hluta af kennslustundinni og aðrir fylgdust með allan tímann. Þegar Nína 

fékk spurningar svaraði hann þeim, en ef engar spurningar komu var glærunum fylgt frá 

orði til orðs. Þegar Nína var búinn að fara yfir glærurnar og nemendur áttu að gera 

atriðaorðaskrá með orðunum sem þau merktu yfir myndaðist frekar mikill órói í bekknum 

og þeir sem vildu fengu að fara 10-15 mínútum fyrr út úr tíma.  

4.1.2 Viðtal við Nínu 

Nína hefur kennt náttúrufræði á unglingastigi í samtals 24 ár. Hún hefur prófað að kenna í 

litlum skóla út á landi þar sem hún kenndi eitthvað á öllum aldursstigum grunnskólans. 

Hennar áhugasvið er fyrst og fremst náttúrufræði og segir hún unglingastigið höfða lang 

mest til sín. Um þessar mundir kennir hún náttúrufræði í 8-10 bekk og sér þar alveg um 

eðlis- og efnafræðikennsluna. Auk þess aðstoðar hún nemendur í námsveri þar sem hún 

aðstoðar aðallega við stærðfræði. Nína hefur mikinn áhuga á því að ná til nemenda og 

stefnir á námsleyfi til þess að geta endurmenntað sig í náttúrufræði og jafnvel einhverju 

fleiru. Hún hefur aldrei verið mikið fyrir það að láta nemendur sína vinna við 
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heimildavinnu eða ritgerðir, en hefur frekar kosið einhverjar aðrar leiðir, t.d. láta þau 

framkvæma eða skoða eitthvað og gera skýrslur um það. Nína hefur í gegnum tíðina 

mikið lagt upp úr því að fara með nemendur sína í vettvangsferðir og finnst það 

mikilvægur þáttur í náttúrufræðinámi. 

4.1.2.1 Náttúrufræðikennslan frá sjónarhóli Nínu 

Nína kennir núna 8-10. bekk eðlis- og  efnafræði og segir hún að erfiðast sé að kenna 

bókina „Kraftur og hreyfing“ því þar komi stærðfræðin svo mikið inní. En henni finnst 

mjög margir nemendur vera neikvæðir fyrir stærðfræði sem verða þar af leiðandi líka 

neikvæðir gagnvart eðlisfræði. Henni finnst auðveldara að vekja áhuga nemenda á því 

sem kennt er í bókinni „Orka“ vegna þess að þar er fjallað um eitthvað sem er sýnilegra í 

kringum nemendur dags daglega. Nína segist leggja svolítið upp úr því að hamra á 

aðalatriðunum og segist alltaf styðjast við ákveðna grind hvers kafla í kennslubókunum. 

Vegna þess hve efnismiklar þessar námsbækur eru hefur Nína ekki gert kröfu um að 

nemendur djúplesi þær. Aftur á móti hefur hún skyldað þau til þess að skoða og lesa 

textann undir öllum skýringarmyndum í námsbókunum. En hún álítur að slíkt myndrænt 

form skýri hlutina mikið, meira en mörg orð og að það hjálpi nemendum mjög mikið í 

náminu. Nína reynir að draga saman og setja fram endurtekningar aðalatriða og fer alltaf 

yfir spurningar hvers kafla í lokin þar sem hún um leið neglir endanlega niður aðalatriði 

hans. Einnig hefur hún mikið látið nemendur gera atriðaorðaskrár með lykilhugtökunum 

til þess að nemendurnir muni þau betur. Nína hefur í gegnum tíðina notað myndbönd í 

kennslunni og finnst mjög áhrifaríkt að hafa eitt stutt innslag í nánast hverri kennslustund. 

Hún segir að það megi alls ekki loka augunum fyrir því að núna sé uppi videókynslóð.  

 Aðbúnaðurinn í náttúrufræðistofunni mætti vera betri að mati Nínu, en í henni er 

ekki skjávarpi þannig að hún getur ekki sýnt nemendum efni af netinu eða varpað upp 

glærum með myndum. Hún segir þó að það standi til að setja upp skjávarpa hjá henni á 

næstunni og telur hún það verða mikla byltingu fyrir sig. Nína er alveg viss um það að ef 

náttúrufræðin eigi að höfða til nemendanna þurfi kennarinn að nota sitt lítið af hverju í 

kennslunni, t.d. tilraunir, glærur, spjall og vettvangsferðir. 
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4.1.2.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Nínu 

Nína túlkar eitthvað verklegt sem handfjötlun á hlutum og hún telur að það þurfi að halda 

vel í skriflegar æfingar í tengslum við það verklega. Til dæmis ef nemendur framkvæma 

tilraun finnst henni nauðsynlegt að þeir skrái markvisst niður hjá sér það sem þeir eru að 

framkvæma. Nína hefur ekki verið mikið með verklegt í kennslunni sinni þennan 

veturinn en hefur þó farið með nemendur sína talsvert í vettvangsferðir. Hún hefur farið 

með 8. bekk í Straumsvík í þeim tilgangi að sýna nemendum verksmiðju. Einnig hefur 

hún farið með 10. bekk í Rafheima, en þar er maður sem sýnir nemendum alls konar 

tilraunir um rafmagn. Hún hefur reynt að tengja þessar vettvangsferðir við það sem þau 

eru að læra um í kennslubókunum og einnig við það sem er að gerast í þjóðfélaginu í dag, 

t.d. umræðuna um álver á Íslandi. Nína segir um vettvangsferðir að: 

„Þær eru stór þáttur af námi nemenda þar sem að þetta 

færir vísindagreinarnar heim. Þeir sjá með því hvað sé að 

gerast í kringum þá dags daglega og hversu mikið 

náttúran varðar okkar líf. Ef nemendur ætla að fara að 

taka alls konar ákvarðanir t.d. í umhverfismálum í 

framtíðinni þurfa þeir að vita hvað verið er að tala um“. 

 Nína kenndi einu sinni talsvert með tilraunum og langar að setja það meira inn hjá 

sér aftur. Hún var mikið með einfaldar tilraunir og hafði nemendur yfirleitt nokkra saman 

í hóp. Eftir framkvæmd var svo alltaf skýrslugerð, en hún lét nemendur koma með 

hugmyndir að uppsetningum á skýrslunum og hjálpaði þeim svo með það. Nína segir að 

ef framkvæma á svona tilraunir í tímum þurfi að skipuleggja það mjög vel því annars fari 

allt í vitleysu. Þegar hún var mikið með verklegt keyrði hún það svolítið í törnum og 

hafði kannski þrjár tilraunir tengdar hver annarri í röð. Það má segja að hún hafi notað 

tilraunirnar sem kveikju því að eftir að nemendur höfðu framkvæmt þær þá fór hún yfir 

námsefnið með þeim sem tengdist tilraununum. Þannig voru í raun fræðin byggð ofan á 

það sem fram fór í tilraununum. Nína kemur þó inná það að það sé líklega nauðsynlegt að 

hafa það verklega sitt á hvað, semsagt ýmist sem kveikju eða á öðrum tíma í umfjöllun 

um eitthvað viðfangsefni.  

Þegar spurt var um markmiðin með verklegu kennslunni hjá Nínu sagði hún: 
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„Aðal markmiðið er náttúrulega að nemendur læri að 

umgangast tæki og tól og að þau geti það. Það þarf 

svolítið að kenna nemendum að bera virðingu fyrir 

hlutum. Svo er líka markmið með verklegu að nemendur 

framkvæmi tilraunina á réttan hátt, fái rétta niðurstöðu og 

geti skráð hana.“  

Nína talaði mikið um það hversu mikið nemendur virðast leika sér með hluti og að þeir 

geri oft á tíðum eitthvað allt annað með þá heldur en á að vera að gera. Henni finnst 

nemendur bera rosalega litla virðingu fyrir hlutum og segir að eitthvað þurfi að breytast 

hjá þeim til þess að hún treysti sér aftur í verklegt með nemendum. Það sem kemur helst í 

veg fyrir að markmiðin náist með verklegu kennslunni finnst Nínu vera bekkjarfjöldinn. 

Hún er alltaf með mjög stóra bekki í náttúrufræði og segir að það þyrfti að gera einhverjar 

ráðstafanir í tengslum við það. Nína kom með þá hugmynd að hafa til dæmis stöðvavinnu 

þar sem aðeins 3-4 nemendur myndu vinna að einhverju verklegu í hverri kennslustund, á 

meðan hinir væru að vinna í öðrum verkefnum.  

 Þegar talað var um það hverjir helstu kostir verklegrar kennslu væru sagði Nína: 

„Verkleg kennsla gerir náttúrulega lærdóminn 

skemmtilegan og hefur líka ákveðið þjálfunargildi. Það er 

bara staðreynd að það sem þú hefur farið í gegnum sjálfur 

það mannstu mikið betur en það sem þú lest eða heyrir 

talað um.“ 

Nínu finnst verklegt alltaf hjálpa nemendum að skilja hluti og fyrirbæri og hefur aldrei 

orðið vör við það að verkleg kennsla hafi einhver flækjandi áhrif á nemendur. Hún 

vitnaði í sína skólagöngu og sagðist ennþá muna eftir því verklega sem gert var. Nínu 

finnst þó verkleg kennsla hafa ákveðna ókosti, aðallega það að hún krefst mikillar 

skipulagningar, góðs undirbúnings og úrvinnslu. Auk þess kosta tækin og tólin talsverða 

peninga og allt tekur þetta ákveðinn tíma. Nína segir það vera nokkrar ástæður fyrir því 

að hún sé ekki með meira verklegt í kennslunni hjá sér. Hún nefndi tímaleysið, 

nemendafjöldann, lélegan aðbúnað, framtaksleysi, peningaleysi og vott af einhverju 

óöryggi. 
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Eins og alla þrjá kennarana sem talað var við bað ég Nínu að fylla út tvær töflur. 

Tafla 1a gefur til kynna hvaða markmið Nína telur vera mikilvæg með verklegri kennslu. 

Markmiðin eru 10 talsins og gætu öll flokkast undir nokkurs konar yfirmarkmið með 

verklegu kennslunni. Tafla 1b sýnir hins vegar röð Nínu á mikilvægi hinna sex flokka 

markmiða sem öll yfirmarkmið með verklegri kennslu falla inní. 

    Verkleg kennsla á að hjálpa 
nemandanum: 

1 Ekki  
mikilvægt 

2 Nokkuð 
mikilvægt 

3 Mjög 
mikilvægt 

a) Að þekkja hluti og fyrirbæri  X  
b) Að skilja hugtök og læra staðreyndir  X  
c) Að taka eftir mynstri og tengslum og 
sjá samhengi við námsefnið 

 X  

d) Að læra lögmál eða skilja líkön  X  
e) Að læra hvernig meðhöndla á tól og 
tæki 

  X 

f) Að læra að framkvæma eftir 
fyrirmælum 

  X 

g) Að læra að skipuleggja athuganir og 
tilraunir 

 X  

h) Að læra hvernig á að vinna með 
niðurstöður 

  X 

i) Að læra hvernig hægt er að draga 
ályktanir af niðurstöðum athuganna og 
tilrauna 

 X  

j) Að læra hvernig skrifað er um og sagt 
frá niðurstöðum athuganna og tilrauna 

  X 

Tafla 1a. Mismunandi markmið með verklegri kennslu metin eftir mikilvægi 
 
 

Raðaðu eftirfarandi flokkum markmiða í röð frá 1-6 eftir mikilvægi:  
Mikil-
vægi 

a) Að auka skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum 6 
b) Að fá nemendur til að velta fyrir sér og kynnast aðferðum við verklegar 
rannsóknir og tilraunir 

5 

c) Að fá nemendur til að tengja hið verklega við daglegt líf og 
raunveruleikann 

3 

d) Að þróa verklega færni nemenda 4 
e) Að ýta undir áhuga og örva nemendur í náminu 1 
f) Að þróa viðhorf nemenda til náttúrufræða 2 
Tafla 1b. Mismunandi flokkum markmiða með verklegri kennslu raðað eftir mikilvægi 
 
  Nínu fannst öll markmiðin í töflu 1a mikilvæg. Það sem henni þótti þó mjög 

mikilvægt var að nemendur myndu læra að meðhöndla tól og tæki, læra að framkvæma 
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eftir fyrirmælum, vinna með niðurstöður og tjá sig eða skrifa um þær. Út frá því má áætla 

að sá kennari lýti á verklegu kennsluna sem svolítið sérstakan þátt í skólastarfinu. 

Tilgangurinn með því verklega er þá líklegast mest hugsaður þannig að nemendur 

framkvæmi eitthvað og vinni með það, en kannski lítið til þess að undirstrika útskýringar 

á fræðunum. Markmiðin sem Nína nefndi í viðtalinu sem markmið með verklegri kennslu 

eru í góðu samræmi við þetta. Markmiðin voru að nemendur læri að umgangast tæki og 

tól og að þeir framkvæmi tilraunir á réttan hátt, fái rétta niðurstöðu og geti skráð hana. 

Samkvæmt töflu 1b finnst Nínu mikilvægast að verklega kennslan ýti undir áhuga 

og örvi nemendur til náms. Einnig finnst henni mjög mikilvægt að verklega kennslan þrói 

viðhorf nemenda til náttúrufræða. Aftur á móti finnst henni minnst mikilvægt að verklega 

kennslan auki skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum. Þetta endurspeglar aðferðir 

Nínu því eins og kom fram í viðtalinu finnst henni mikilvægt að fara með nemendur í 

vettvangsferðir, t.d. í álver til þess þeir geti myndað sér skoðun á álitamálum tengdum 

álversframkvæmdum sem eru mikið í umræðunni í dag. 

4.1.3 Viðtal við Jón, nemanda Nínu 

Jón er nemandi Nínu í 9. bekk í grunnskóla og hefur allan sinn skólaferil verið í sama 

skólanum. Hans uppáhalds fög eru enska og íþróttir, en það segir hann vegna þess að 

honum gengur vel í þeim fögum. Hann er mjög ánægður með kennsluna í skólanum 

sínum og segir kennarana flesta góða. Hann segist þó sjálfur þurfa að taka sig á í náminu 

og þá kannski sérstaklega náttúrufræðináminu. Það sem fer mest í taugarnar á honum er 

þegar kennararnir öskra mikið á nemendur og ætlast alltaf til þess að það sé algjör þögn í 

bekknum.  

4.1.3.1 Náttúrufræðikennslan frá sjónarhóli Jóns 

Jón var nokkuð ánægður með náttúrufræðikennarann og segir hana almennilegan kennara 

sem horfi ekki niður á nemendurna. Honum finnst Nína þó fara heldur mikið eftir bókinni 

og ekki taka nógu mörg dæmi um efnið. Einnig finnst honum að hún mætti spjalla meira 

við þau út frá glærunum í stað þess að lesa bara beint upp af þeim. En hann segir tímana 

yfirleitt vera þannig að þau eru að skrifa upp eftir glærum, fylgjast með glærum á meðan 

hún les þær yfir eða gera verkefni. Jóni finnst þetta vera fínt fyrirkomulag, en segist bara 
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sjálfur þurfa að fara að fylgjast betur með í tímum. Hann segir þó að það mætti stundum 

verðlauna þau meira í náttúrufræðinni ef þau eru búin að vera dugleg, og segir að það 

myndi vera hvetjandi fyrir nemendurna. Jóni finnst skemmtilegt að vinna í 3-4 manna 

hópi þegar þarf að afla upplýsinga og heimilda. Honum finnst lítið vera um slíka vinnu í 

náttúrufræðinni, en segir þau þó stundum hjálpast að við að leysa verkefni úr bókinni í 

hópum.  

 Jóni finnst ekki vera nógu mikill áhugi á náttúrufræði í sínum bekk og heldur að 

krökkum á þessum aldri langi bara flestum ekkert að læra. Hann segir þó að flestir fylgist 

með ef kennarinn kemur með eitthvað athyglisvert. Þegar hann var spurður að því hver 

ástæðan gæti verið fyrir því að frekar lítill áhugi sé á náttúrufræði í bekknum hans svarar 

hann: 

„Æji náttúrufræði, það er bara eitthvað við það sem fær 

okkur til þess að taka því voðalega rólega. Það finnst 

flestum þetta bara leiðinlegt þó svo að margt í þessu sé 

skemmtilegt. En ég meina þegar maður heyrir hugtök eins 

og bylgjulengd þá hugsar maður, á ég eftir að nota þetta 

einhvern tíman í framtíðinni. Líklega ekki, en það er samt 

gaman að vita ýmislegt í kringum það eins og hvernig 

hljóð berst og svona. Ég held bara að krakkarnir fatti ekki 

að náttúrufræðin sé allt í kringum okkur“ 

Jón er viss um að ef Nína myndi láta nemendurna bara skrifa upp eftir glærum, ekki lesa 

þær og tala meira út frá þeim að þá myndu fleiri hlusta og spyrja. Hann myndi semsagt 

vilja að hún segði þeim meira frá einhverju merkilegu í tengslum við glærurnar í staðin 

fyrir að lesa bara beint upp staðreyndirnar af þeim. Jóni finnst kennslubókin sem þau eru 

með, Orkan vera fín. Honum finnst gaman að lesa innganginn í hverju kafla því hann er 

alltaf á söguformi og einnig bendir hann á að myndirnar séu góðar. 

4.1.3.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Jóns 

Jón sagði fljótlega í viðtalinu að mjög lítið væri um verklega kennslu í náttúrufræðinni. 

Hann mundi þó eftir nokkrum tilraunum sem hans bekkur gerði síðasta vetur, en aðeins 

einni sýnitilraun þennan veturinn. Þá kom Nína með vatn og borðedik og sýndi þeim að 
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borðedik myndi blandast hraðar saman við heitt vatn heldur en kalt. Jón mundi vel eftir 

þessu og útskýrði þessa sýnitilraun í smáatriðum. Jón sagði að þetta hafi verið tilraun í 

kennslubókinni og að hún hefði algjörlega hjálpað þeim að skilja hvernig þetta virkaði. 

Hann sagði að verkleg kennsla væri mjög góð, að hann myndi læra mikið af henni og 

síðast en ekki síst að hún væri skemmtileg. Jón var alveg sannfærður um það að verkleg  

kennsla þar sem nemendur gera eitthvað sjálfir, væri besta aðferðin í kennslu til þess að 

láta nemendur skilja hlutina. Þegar Jón var spurður að því hvað honum finndist hann læra 

af verklegri kennslu svaraði hann: 

„Það sem ég læri af því er náttúrulega bara það að ég er 

búinn að lesa um þetta allt, og síðan svona er þetta til að 

útskýra þetta betur fyrir mér og þá fatta ég það. Maður 

getur lesið endalaust um sameindir, rafeindir, sveifluvídd 

og allt sem maður er að læra um, en síðan loksins þegar 

maður sér þetta gerast þá skilur maður þetta.“ 

Jón sagði að honum myndi finnast frábært ef það væri meira gert af einhverju verklegu 

og heldur að þá myndu fleiri nemendur nenna að fylgjast með í tímum. Honum finnst 

samt mikill kostur að kennarinn fer alltaf vel yfir myndirnar í bókinni og segir að það 

hjálpi honum mikið. Jón segir þó að ef það væri meira verklegt myndi hann örugglega 

skilja hlutina ennþá betur.  Hann benti á að ef maður heyrir, skrifar um og sér hlutinn,  að 

þá muni maður allt mikið betur. Því fleira sem maður gerir því betra því þá reynir maður 

á öll skilningsvitin, sagði Jón.  

4.1.4 Ályktanir um verklega kennslu Nínu 

Markmiðin að verkleg kennsla skuli ýta undir áhuga og örva nemendur í náminu og að 

hún eigi að þróa viðhorf nemenda til náttúrufræða telur Nína mikilvægust og tilheyra þau 

sviði viðhorfa. Eins og kom fram í viðtalinu finnst Nínu einnig mikilvægt að nemendur 

þjálfist í verklegri framkvæmd og því að vinna með niðurstöðurnar. Það myndi flokkast 

undir svið vinnubragða. Af þessu má áætla að svið skilnings verði mest útundan hjá Nínu. 

Þó þarf ekki alltaf að vera samræmi milli þess sem kennarinn segir og þess sem síðan 

gerist í kennslunni. Jón, nemandi Nínu, minntist til dæmis mest á það að verklegt myndi 

auka skilning hans á því sem þau væru að læra um, en aukinn skilningur og þekking 
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tilheyrir sviði skilnings. Flest markmiðin í námsskránni eru þekkingarmarkmið og því er 

algengt að kennarar séu með flest markmiðin sín úr sviði skilnings (Högström o.fl. 

2006:55).  

4.2 Skólaheimsókn til Þórs  

4.2.1 Kennslustundin hjá Þór 

Fylgst var með einni tvöfaldri kennslustund í náttúrufræði í 9. bekk, þar sem 

viðfangsefnið var bylgjur á gormi. Þór byrjaði kennslustundina á því að kynna mig sem 

kennaranema og sagði síðan nemendum að núna yrði gerð tilraun um bylgjur á gormi eins 

og hann hafði sagt þeim frá í síðustu kennslustund. Þór byrjaði á því að útskýra mjög 

nákvæmlega fyrir nemendum sínum hvernig ætti að framkvæma tilraunina og sýndi þeim 

videó af framkvæmd þessarar tilraunar svo ekkert færi á milli mála. Einnig fór hann 

aðeins yfir glósur sem voru á töflunni um bylgjuhreyfingu og minnti þau aðeins á 

hugtökin í tengslum við það. Loks skipti hann þeim í hópa, það voru þrír þriggja manna 

hópar og tveir fjögurra manna hópar. Allir nemendur fengu vinnuseðla þar sem tilgangur, 

tæki, mælingar og úrvinnsla var allt skýrt sett fram. Flestir hóparnir komust fljótt af stað í 

framkvæmdinni og mjög áberandi var að nánast allir nemendurnir voru virkir allan 

tímann. Hóparnir unnu með stóra gorma útum allt, frammi á gangi og einn vann inn í 

skólastofunni. Framkvæmdin krafðist nákvæmra mælinga og úrvinnslan reiknings út frá 

tölunum úr framkvæmdinni. Þannig að þegar nemendur höfðu framkvæmt tilraunina 

gengu þau frá tækjunum og fóru að reikna. Þegar tímanum lauk voru flestir hóparnir 

mjög langt komnir í úrvinnslunni. Mjög áberandi var hin mikla virðing nemenda gagnvart 

Þór og allir virtust þeir áhugasamir um námsefnið.  

4.2.2 Viðtal við Þór 

Þór hefur mikið kennt náttúrufræði á unglingastigi, eða samtals í 22 ár. Hann hefur þó 

yfirleitt verið með umsjónarbekk, en núna síðastliðið haust byrjaði hann sem 

greinakennari. Hann hefur fyrir utan það verið skólastjóri samtals í 13 ár, en hann segir 

þetta þrennt vera mjög ólík störf, þ.e. að vera skólastjóri, umsjónarkennari og 

greinakennari. Hann segir þetta allt vera mjög dýrmæta reynslu, en finnst greinakennslan 

skemmtilegust. Þór og einn annar greinakennari í náttúrufræði við skólann sjá um alla 
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eðlis- og efnafræðikennslu á unglingastigi og niður í 5. bekk. Áhugi Þórs á náttúrufræði 

og verklegri kennslu er mjög mikill, enda notar hann hana mikið. Þá helst af þeirri tegund 

tilrauna sem krefjast nokkuð mikilla útreikninga og ákveðinnar niðurstöðu. 

4.2.2.1 Náttúrufræðikennslan frá sjónarhóli Þórs 

Þór kennir þennan veturinn 6. og 8.-10. bekk náttúrufræði, nánar tilgreint eðlis-og 

efnafræði. Hinn greinakennarinn kennir 5. og 7. bekk, auk þess sem hann er með 

einhverja 8.-10. bekki. Þeir kenna eðlis-og efnafræðina í lotum frá 5.-8. bekk. En þá 

skiptast nemendurnir á því að vera í eðlis-og efnafræði, líffræði og lífsleikni yfir veturinn. 

9. og 10. bekkirnir eru aftur á móti í eðlis-og efnafræði allan veturinn.  

 Þór er með skjávarpa í skólastofunni sinni og gerir svolítið af því að sýna glærur 

sem hann reynir að setja upp á skýran og skemmtilegan hátt. Hann setur mikið af 

myndum inn á glærurnar og einnig lykilatriði kaflans. Þór reynir að negla aðalatriðin 

mjög niður og forðast allar fræðilegar málalengingar. Áður en tilraun er framkvæmd er 

Þór alltaf með góða innlögn um efnið og sýnir þeim jafnvel myndir af framkvæmd svo 

nemendur viti nákvæmlega hvað eigi að gera. Þór finnst hann alltaf ná mjög góðri athygli 

í innlagnartímum og telur það vegna myndrænnar framsetningar. Þór segir að 

kennsluaðferðir hans hafi breyst mikið í gegnum tíðina, enda segir hann mjög mikilvægt 

að kennarar endurskoði sig sífellt. Eins og staðan er í dag er Þór yfirleitt með innlögn í 

upphafi hvers kafla, svo eitthvað verklegt og loks samantekt í lokin þar sem nemendurnir 

þurfa að vinna sjálfir við að svara spurningum og fleira. Þór var á þeirri skoðun að besti 

kennarinn væri sá kennari sem gerði sem allra minnst sjálfur, en léti nemendurna gera 

sem mest. Einnig telur hann að mikil þörf sé á endurtekningu aðalatriða og segir að hún 

þurfi að eiga sér stað ef nám eigi að fara fram. Þór finnst nauðsynlegt í kennslunni að 

koma með alls konar samlíkingar við eitthvað sem hann veit að nemendur þekkja. Hann 

segist alltaf hafa það sem markmið í kennslunni hjá sér að tengja námsefnið eins mikið 

við daglegt líf nemenda og hann getur. Þór segir að markmiðin hafi alltaf náðst hjá 

honum með verklegu æfingunum, allavega svona í grófum dráttum. Hann segir að það 

sem fari úrskeiðis sé oftast eitthvað tengt óvissuþættinum sem getur verið full mikill. En 

honum finnst samt skipta mestu máli að nemendurnir hafi farið í gegnum tilraunina og 

geri sér grein fyrir því hvað þau hafi lært á því að framkvæma hana.     
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4.2.2.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Þórs   

Þór og hinn greinakennarinn í eðlis- og efnafræði fóru fram á styrk til þróunarverkefnis 

með það markmið að bæta verklega kennslu í þessari námsgrein við skólann. Þetta var 

algjörlega þeirra frumkvæði og þurftu þeir að sannfæra skólastjórann og hafa nokkuð 

mikið fyrir því að fá þetta í gegn. En það hafðist og þeir keyptu allskonar tæki og tól, ný 

borð og stóla og margt fleira. Þór finnst mjög mikilvægt að nemendur noti fyrsta flokks 

tæki og bendir á að smiður sé gagnslaus án almennilegra tækja. Þór er semsagt mikið með 

verklega kennslu og hefur venjulega verklegar æfingar á tveggja vikna fresti. Til dæmis í 

10. bekk eru þau í 5-6 tilraunum upp úr bókinni „Kraftur og hreyfing“ fyrir áramót og svo 

þremur stórum tilraunum upp úr bókinni „Orkan“ eftir áramót. Þór segir marga kennara 

hafa undrað sig á því hvernig hann fari að því að hafa svona stíft prógramm hjá 10. bekk. 

Hann segir að það sé ekkert mál að aðlaga kennsluna að þessu fyrirkomulagi og að 

nemendurnir fái mikið meira útúr því heldur en að vinna alltaf bara í upprifjunum og 

skriflegum æfingum. Þór sér því alls ekki á eftir því að hafa stytt bóklega þáttinn og tekið 

eitthvað af þessum skriflegu æfingum út fyrir þessar verklegu æfingar. Hann er alveg viss 

um að verklegu æfingarnar skili mun betri árangri og finnst áberandi hvað nemendum 

finnist þetta mikið skemmtilegra. 

 Eitt af því sem Þór fékk fram með þessu þróunarverkefni var að fækka 

nemendafjöldanum í hverju bekk, þannig að hann er nú aðeins með 15 nemendur í einu. 

Það gerir honum kleift að geta verið með fimm, þriggja manna hópa þegar verið er að 

vinna í verklegum æfingum. En hann segir að það sé lang hentugasta hópastærðin til þess 

að allir séu virkir. Greinilegt var allt viðtalið við Þór að hann kalli verklega kennslu eða 

verklegar æfingar fremur flóknar og viðamiklar tilraunir. Tilraun í hans huga er 80 

mínútna vinna á fullu og varla að sá tími dugi til. Hann notar aldrei slíkar tilraunir sem 

kveikju, enda telur hann nauðsynlegt að komin sé grunnþekking á efninu áður en þær eru 

framkvæmdar og til að nemendur geti leyst verkefnin sem fylgja þeim. Aftur á móti hefur 

hann stundum notað einfaldar sýnitilraunir sem kveikju og segir þær mjög sniðugar til að 

vekja áhuga á efninu. Tengingin við námsefnið verður alltaf mjög skýr þar sem þau fara í 

bóklega þáttinn fyrst, svo verklega og loks það bóklega aftur. Um leið er verklegi 

þátturinn orðin endurtekning á námsefninu í annarri mynd en því bóklega og ætti það að 

hjálpa heilmikið til. 
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 Þór er ekki mjög ánægður með kennsluleiðbeiningarnar með námsbókunum fyrir 

9. og 10. bekk um verklegar æfingar. Honum finnst þessar verklegu æfingar oft á tíðum 

svo barnalegar að þær séu ekki unglingum bjóðandi. Einnig finnst honum þær oft 

langlokukenndar og ruglingslegar og segir að það láti nemendur bara missa áhugann. 

Vegna þess að Þór var svona óánægður með verklegu æfingarnar í bókunum var ákveðið 

að vinnuseðlarnir hans yrðu samdir í samráði við eðlisfræðikennara sem kennir í 

menntaskóla. Sá kennari gerir yfirleitt grindina og svo útfæra Þór og hans 

samstarfskennari hana og aðlaga efni grunnskólans. 

 Þegar Þór var spurður út í hver markmiðin hans væru yfirleitt með verklegri 

kennslu svaraði hann: 

„Markmiðin eru náttúrulega að nemendur fái þjálfun í að 

taka texta og vinna úr honum með hug og hönd og tengja 

það saman. Svo er líka markmiðið að tengja námsefnið 

betur við framhaldsskólann því þar bíða þeirra svipaðar 

tilraunir.“     

Þór er alveg sannfærður um það að þegar þessir nemendur komi í menntaskólann í 

verklega vinnu munu þeir verða leiðtogar í sínum hópi, enda búið að þjálfa þá upp í 

þessari vinnu. Það er einnig krafa í menntaskólanum að nemendur geti gert svipaðar 

skýrslur þannig að Þór segist vera búinn að leggja ákveðinn grunn fyrir það hjá 

nemendum sínum sem auðvelt verði að byggja ofan á. Þór segist alltaf vera búinn að gera 

nemendum grein fyrir því hver markmiðin eru með hverri verklegu æfingu áður en 

framkvæmt er. Á vinnuseðlinum sem þau fá alltaf fyrirfram er kafli sem heitir tilgangur 

og þar stendur hver markmiðin eru með vinnunni.    

 Þór segir að verkleg kennsla hafi marga kosti og einn af þeim sé það hversu mikið 

skemmtanagildi hún hefur fyrir nemendur. En honum finnst mikilvægt að skólastarfið sé 

skemmtilegt fyrir bæði kennara og nemendur. Honum finnst hann ekki þurfa að spá í því 

hvort einhver sé óvirkur ef verið er að framkvæma verklegt. Hann hefur séð marga sem 

hafa venjulega verið óvirkir í bóklega náminu fá áhuga á því eftir það verklega. Þór er 

alveg viss um það að verkleg kennsla geri bara gott fyrir nemendur og hafi enga ókosti. 

En þegar hann var spurður að því hvort hann héldi að svona flóknar tilraunir gætu valdið 

ruglingi svaraði hann: 
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„Ja, þá er spurningin ruglar þetta nemendurna frá hverju, 

það er spurningin. Nemendur sem eru mjög duglegir og 

vilja bara vera að lesa og pæla í bókum og verkefnum 

hafa gott af því að láta slíta sig aðeins frá bókstafnum. 

Það er allt í lagi að rugla nemendur aðeins til að fá þau 

aðeins útúr bókinni og láta þau takast á við ný verkefni. 

Þau þurfa hvort sem er að læra þessi vinnubrögð og það 

er alveg eins gott að þau ruglist núna eins og að ruglast 

seinna.“ 

Þór taldi upp nokkrar ástæður sem gætu verið fyrir því að margir náttúrufræðikennarar 

séu með allt of lítið verklegt í kennslunni sinni. Í fyrsta lagi að kennararnir vita að það er 

mikið þægilegra að kenna eins og þeir hafa alltaf gert, bara upp á gamla mátann. Í öðru 

lagi þá er þetta svona þrisvar sinnum meiri vinna en að kenna bara með glærum og notast 

við bókina. Í þriðja lagi kostar það sem þarf til verklegrar kennslu pening, því það skiptir 

miklu máli að nemendur fái að meðhöndla almennilega tæki.  

Eins og alla þrjá kennarana sem talað var við bað ég Þór að fylla út tvær töflur. 

Tafla 1a gefur til kynna hvaða markmið Þór telur vera mikilvæg með verklegri kennslu. 

Markmiðin eru 10 talsins og gætu öll flokkast undir nokkurs konar yfirmarkmið með 

verklegu kennslunni. Tafla 1b sýnir hins vegar röð Þórs á mikilvægi hinna sex flokka 

markmiða sem öll yfirmarkmið með verklegri kennslu falla inní. 

 

    Verkleg kennsla á að hjálpa 
nemandanum: 

1 Ekki  
mikilvægt 

2 Nokkuð 
mikilvægt 

3 Mjög 
mikilvægt 

a) Að þekkja hluti og fyrirbæri  X  
b) Að skilja hugtök og læra staðreyndir X   
c) Að taka eftir mynstri og tengslum og 
sjá samhengi við námsefnið 

 X  

d) Að læra lögmál eða skilja líkön  X  
e) Að læra hvernig meðhöndla á tól og 
tæki 

X   

f) Að læra að framkvæma eftir 
fyrirmælum 

 X  

g) Að læra að skipuleggja athuganir og 
tilraunir 

X   

h) Að læra hvernig á að vinna með 
niðurstöður 

  X 
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i) Að læra hvernig hægt er að draga 
ályktanir af niðurstöðum athuganna og 
tilrauna 

  X 

j) Að læra hvernig skrifað er um og sagt 
frá niðurstöðum athuganna og tilrauna 

  X 

Tafla 2a Mismunandi markmið með verklegri kennslu metin eftir mikilvægi 
 
 

Tafla 2b. Mismunandi flokkum markmiða með verklegri kennslu raðað eftir mikilvægi 

 

Eins og kemur fram í töflu 2a finnst Þór þrjú markmið ekki mikilvæg með 

verklegri kennslu, en einnig þrjú mjög mikilvæg. Þau sem honum finnst ekki mikilvæg 

eru að nemendur auki skilning sinn á hugtökum og læri staðreyndir, læri að meðhöndla 

tæki og tól og skipuleggja athuganir/tilraunir. Honum finnst bóknámið sjá um þann þátt 

að læra hugtök og sjálfsagt mál að nemendur kunni að meðhöndla tól og tæki. Einnig 

hefur hann aldrei látið nemendur sína skipuleggja tilraunirnar sjálf, en Þór er alltaf með 

nákvæma vinnuseðla sem lýsa nákvæmlega hvað nemendur eigi að gera. Þór finnst hins 

vegar mjög mikilvægt að nemendur læri að vinna með niðurstöður, draga ályktanir af 

niðurstöðunum og að þeir geti tjáð sig eða skrifað um þær. Þetta gefur mjög skýra mynd 

af því hvernig áherslurnar eru í verklegu kennslunni hjá Þór. Hann lætur nemendur leggja 

mestu vinnuna í úrvinnsluna eftir verklegu athuganirnar. Mikil áhersla er því lögð á 

reikning og að nemendur kunni eðlisfræðilegar skammstafanir og formúlur. Þór nefndi í 

viðtalinu sem markmið með verklegri kennslu að tengja námsefnið betur við 

framhaldsskólann. Þór segir að þegar nemendur komi þangað sé krafa um færni í 

sambærilegum útreikningum og hann er með.  

Raðaðu eftirfarandi flokkum markmiða í röð frá 1-6 eftir mikilvægi:  
Mikil-
vægi 

a) Að auka skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum 5 
b) Að fá nemendur til að velta fyrir sér og kynnast aðferðum við verklegar 
rannsóknir og tilraunir 

3 

c) Að fá nemendur til að tengja hið verklega við daglegt líf og 
raunveruleikann 

6 

d) Að þróa verklega færni nemenda 2 
e) Að ýta undir áhuga og örva nemendur í náminu 1 
f) Að þróa viðhorf nemenda til náttúrufræða 4 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

  24   

Þegar Þór raðaði markmiðunum í töflu 2b eftir mikilvægi kom í ljós að honum 

finnst mikilvægast að verklega kennslan ýti undir áhuga og örvi nemendur í náminu. Það 

sem honum finnst síðan minnst mikilvægt var að nemendur tengi hið verklega við daglegt 

líf og að það auki skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum. Það má velta fyrir sér 

hvort verkleg kennsla ýti einmitt ekki frekar undir áhuga ef hún er tengd við daglegt líf 

nemandans. Aðal tilgangurinn með þessu verklega hjá Þór gæti því verið að nemendur 

læri að reikna niðurstöður frekar en að dýpka skilning nemenda á hugtökum og 

fyrirbærum. 

4.2.3 Viðtal við Söru, nemanda Þórs 

Sara er nemandi Þórs í 9. bekk í grunnskóla og hefur alla sína skólagöngu verið í sama 

skólanum. Hennar uppáhalds námsgrein er landafræði og það tengist fyrst og fremst 

hennar áhugasviði, en ekki kennaranum. Hún er ánægð með kennsluna í skólanum sínum, 

en bendir á það að hún hafi auðvitað engan samanburð. Henni finnst mjög þægilegt að 

það séu alltaf komnar glósur inn á netið fyrir hvern tíma svo hún geti verið búin að 

undirbúa sig. Í hennar skóla er svolítið mikil áhersla á fremur flóknar tilraunir sem eru í 

líkingu við þær tilraunir sem mæta nemendum í menntaskóla. Oftast finnst henni 

tilraunirnar skemmtilegar og brjóta upp tímana, en stundum finnst henni þær mjög 

leiðinlegar. Hún bendir á það að hún sé ekki mjög góð í stærðfræði og þess vegna nái hún 

ekki alltaf að njóta sín í úrvinnslunni. Í heildina er hún samt ánægð með 

náttúrufræðikennsluna. 

4.2.3.1 Náttúrufræðikennslan frá sjónarhóli Söru 

Í grunnskólanum hennar Söru er náttúrufræðikennslunni skipt niður, en það er einn 

ákveðinn kennari með eðlis- og efnafræðina á meðan annar sér um líffræðina. Þór kennir 

henni eðlis- og efnafræði og er hún nokkuð ánægð með hann. Hún segist aldrei hafa haft 

mikinn áhuga á eðlisfræði, en finnst þetta samt fínir tímar. Kennslustundirnar eru oftast 

þannig uppbyggðar að Þór fer yfir glósurnar sem eru á netinu og svo enda þær á því að 

nemendurnir vinna verkefni í kaflanum sem hann var að fara yfir. Sara segir að það sé 

hvetjandi að fylgjast vel með því sem kennarinn er að fara yfir í tímum til þess að vera þá 

fljót að svara spurningunum og geta farið fyrr út úr tíma. Hún segir að vinnuandinn í 
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bekknum hennar sé mjög góður í náttúrufræði og að þau reyni yfirleitt að vera dugleg til 

þess að fá að fara fyrr út. Sara minntist líka á það að oft væru tilraunir hafðar inn á milli, 

en þó oftar glósur. Hún segir að glósurnar hans Þórs séu mjög góðar, með ýmsum 

myndum sem eru betri en í bókinni. Hún segist ekki vera búin að lesa mikið í bókinni því 

þeim er alltaf sagt að lesa bara glósurnar fyrir próf. Söru finnst gott hvernig hann talar út 

frá glærunum og hvað hann tekur mörg dæmi. Söru finnst þó stundum svolítið óþægilegt 

að kennslustundirnar byrji alltaf alveg á mínútunni, sérstaklega þegar þau eru í leikfimi í 

tímanum á undan. Sara er mjög ánægð með kennsluaðferðirnar hans Þórs og finnst 

þægilegt að vita alltaf fyrir tímana hvað eigi að gera. Það veit hún vegna þess að 

glósurnar koma alltaf inn á netið fyrirfram. Henni finnst þó gott að gera stundum tilraunir 

og brjóta þannig upp tímana. Sara segir að andinn í bekknum sé bara nokkuð jákvæður 

gagnvart eðlisfræði og segir að margir sé mjög góðir í henni. Sjálfri finnst henni þetta 

bara svona venjulegt fag sem hún þarf að læra.  

4.2.3.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Söru 

Sara sagði að tilraunir væru fínar til þess að brjóta upp tímana. Henni finnst mjög 

lærdómsríkt að sjá hlutina sem hún er búin að vera að lesa og læra um. Söru finnst 

tilraunirnar margar skemmtilegar en sagði að stundum væru þær mjög leiðinlegar. Hún 

vitnaði í eina sem þau gerðu um daginn um straumhraða sem henni fannst rosalega 

leiðinleg. Sara sagði að tilraunirnar væru mjög stærðfræðilega miðaðar og sagðist líka 

mjög illa við stærðfræði. Oft þegar mikil stærðfræði er í tilraununum segist hún ekki 

skilja neitt og þá finnst henni það ekki gagnast sér. Þrátt fyrir að henni finnist stærðfræðin 

setja svolítið strik í reikninginn setur hún ábyrgðina á sig og segir að hún þurfi bara að 

taka sig á í stærðfræði. Hún er alveg viss um það að þetta eigi eftir að nýtast henni 

einhvern tíman. Henni finnst þetta því allt í lagi svona þó svo að henni finndist örugglega 

skemmtilegra ef þau væru bara að framkvæma og sjá en ekki reikna neitt út. Sara er mjög 

ánægð með það hversu vel Þór undirbýr það verklega og finnst yfirleitt mjög skýrt 

allavega hvernig þau eigi að framkvæma tilraunina þó svo að úrvinnslan sé oft erfið.  

 Þegar Sara var spurð hvað hún hafði til dæmis lært af tilrauninni í tímanum í dag 

var hún ekki alveg viss og sá ekki alveg hvernig það myndi gagnast. En hún benti á það 

að hún ætti eftir að skoða þetta mikið betur, klára úrvinnsluna og sjá niðurstöðuna.   
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4.2.4 Könnun á verklegri kennslu við skólann 

Verkleg kennsla, í formi fremur viðamikilla tilrauna er þróunarverkefni hjá viðkomandi 

skóla. Það hefur verið í gangi síðan í haust og því hafa miklar breytingar orðið á 

kennsluháttum í náttúrufræði skólans. Rafræn könnun var lögð fyrir 10. bekk skólans til 

þess að kanna hvernig nemendur myndu upplifa þessar breytingar og þessa nýju 

kennsluhætti. Slíkar kannanir var hluti af því sem greinakennararnir í náttúrufræðinni 

þurftu að gera vegna þess að þeir fengu þróunarstyrk til að geta bætt verklegu kennsluna í 

greininni. Þór og hinn greinakennarinn sömdu þessar spurningar, auk þess las 

aðstoðarskólastjórinn þær yfir og setti könnunina af stað. Um var að ræða níu spurningar 

og voru samtals 63 nemendur sem tóku þátt í könnuninni. Þar af voru 60% stelpur og 

40% strákar. Spurningarnar og svörin sem mér fannst eiga vel við að sýna í þessu 

verkefni voru eftirfarandi: 

 

Hvernig finnst þér að vera í verklegum tilraunum í eðlisfræði? 

17,46%

30,16%

42,86%
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 Myndrit 1. Hvernig nemendum finnst að vera í verklegum tilraunum í eðlisfræði  
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Hvaða hluti námsins finnst þér vera skemmtilegastur? 

66,13%

0%
4,84%

16,13%
12,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Verklegi þátturinn, að
framkvæma með

tækjum

Að vinna úr
niðurstöðum tilraunar

og gera skýrslur

Bæði 1 og 2 Tilraunir eru
leiðinlegar

Hlutlaus

 
 Myndrit 2. Hluti námsins sem nemendum finnst skemmtilegastur í verklegu tilraununum 
 

 

Hvað finnst þér hafa unnist með þessum tilraunum?  
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 Myndrit 3. Það sem nemendum finnst hafa áunnist með verklegu tilraununum 
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Hefðir þú frekar viljað vera í bók- og verkefnatímum? 

Nei; 82,54%

Já; 17,46%

 
Myndrit 4. Hlutfall nemenda sem vildu frekar vera í bók- og verkefnatímum en í verklegum 
tilraunum 

 

Könnunin endaði á því hvort það væri eitthvað sem nemendur vildu koma á framfæri 

varðandi eðlisfræðikennsluna í vetur. 16 nemendur sögðu já og hérna eru nokkur dæmi 

um það sem nemendur sögðu: 

• Ég vil ekki svona margar tilraunir, ég veit ekki um einn einstakling sem er búinn að 

læra eitthvað að þeim, fyrir utan það að hreinskrifa skýrslur. 

• Ekki gera eðlisfræði svona flókna með öllum þessum jöfnum  

• Mér finnst stundum vera of margar tilraunir og of lítill tími inní kennslustofunni. Ég 

vil semsagt vera meira að læra í því bóklega. 

• Mér finnst þessi verklegu verkefni eru miklu meiri spennandi en þau bóklegu. 

• Mér finnst þetta taka frá okkur tíma til þess að fara í upprifjun fyrir samræmduprófin. 

• Þór er snillingur.  

4.2.5 Ályktanir um verklega kennslu Þórs 

Þegar svör Þórs  í töflum 2a og 2b eru skoðuð kemur í ljós að hann notar mest markmið 

úr sviði vinnubragða og sviði viðhorfa líkt og Nína. En þau markmið sem Þór finnst mjög 

mikilvæg eru öll um úrvinnslu á niðurstöðum. Flokkar markmiða sem honum finnst 

mikilvægastir eru að verkleg kennsla ýti undir áhuga og örvi nemendur í námi og að hún 

þrói verklega færni nemenda. Svör Þórs gefa síðan til kynna að honum finnst alls ekki 

mikilvægt að verkleg kennsla auki skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum eða að 

hún tengi það verklega við daglegt líf. Þau markmið tilheyra öll sviði skilnings svo að 
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það svið verður líklega útundan hjá Þór, allavega miðað við þessar niðurstöður og 

viðtalið. 

Nemendakönnun hefur verið í gangi í skólanum hans Þórs um þá verklegu 

kennslu sem þar hefur verið í gangi í vetur. Eins og myndrit 1 sýnir finnst um 43% 

nemenda ekkert sérstakt í verklegu tilraununum en um 48% finnst mjög gaman eða 

gaman. Myndrit 2 sýnir það að rúmum 66% nemenda finnst verklegi þátturinn, að 

framkvæma með tækjum skemmtilegast í tilraununum. Aftur á móti finnst mjög fáum 

skemmtilegast að vinna úr niðurstöðunum og gera skýrslur. Það er líklega svolítið slæmt 

því að Þór leggur mikið upp úr þeirri vinnu eftir framkvæmdina. Samkvæmt myndriti 3 

sést að rúmlega helmingi nemenda eða um 54% finnst þeir hafa öðlast meiri skilning á 

ýmsum lögmálum eðlisfræðinnar. En eins og tafla 2b sýnir finnst Þór aðeins nokkuð 

mikilvægt markmið með verklegu kennslunni að nemendur læri lögmál eða skilji líkön. 

Þetta sýnir að kennarar eru jafnvel oft að ná markmiðum með því verklega sem þeir átta 

sig ekki á. Myndrit 4 sýnir loks að næstum 18% nemenda myndu frekar vilja vera í 

bóklegu námi en að vinna í verklegu tilraununum. Nokkuð líklegt er að þeir sem hafi 

verið óánægðir með tilraunirnar hafi bætt við athugasemdum því þær voru flestar 

neikvæðar. Til dæmis segist einn nemandinn ekki læra neitt af þessu nema skýrslugerð og 

annar segist frekar vilja nýta tímann í að vera að lesa og æfa sig fyrir samræmda prófið. 

En það er erfitt fyrir kennara að gera öllum til hæfis og koma til móts við alla þegar verið 

er að sinna stórum hópum. 

Sara sagði í viðtalinu að henni finndist örugglega betra ef tilraunirnar væru ekki 

alltaf svona stærðfræðilega miðaðar. Sara gat ekki sagt hvað hún hafði lært af þessari 

tilraun sem gerð var í kennslustund dagsins vegna þess að hún var ekki komin með 

niðurstöður. Þetta endurspeglar það hversu mikla áherslu Þór leggur í úrvinnslu og að 

nemendur fái einhverja ákveðna niðurstöðu eftir hverja tilraun.    

 

4.3 Skólaheimsókn Elísar 

4.3.1 Kennslustundin hjá Elís 

Fylgst var með einni kennslustund í náttúrufræði í 9. bekk, þar sem aðal viðfangsefnið 

var víxlverkun bylgna. Elís byrjaði kennslustundina á því að kynna mig sem 
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kennaranema og sagði síðan nemendum að taka upp bókina sína og fletta upp á 

viðeigandi blaðsíðu. Þegar nemendurnir voru búnir að koma sér fyrir byrjaði Elís að tala 

út frá bókinni. Hann var ekki með neinar glærur, heldur talaði út frá bókinni og punktaði 

aðalatriðin á töfluna í stuttu og hnitmiðuðu punktaformi. Elís var mjög duglegur að taka 

dæmi úr daglegu lífi og tengja dæmin við nemendur. Hann notaði nöfnin þeirra þegar 

hann tók dæmin og þekkti greinilega nemendurna vel. Elís lét nemendur snerta á sér 

barkakýlið og gefa frá sér alls konar hljóð til þess að þau myndu finna titringinn. Mjög 

áberandi var hversu vel nemendur hlustuðu á hann og því góð þögn í stofunni. Elís 

spjallaði mikið við nemendur og var þetta eins konar umræðutími þar sem hann stjórnaði 

ferðinni og veitti fróðlegar upplýsingar. Í lok kennslustundarinnar sýndi Elís nemendum 

myndband um hljóðbylgjur sem þau höfðu reyndar séð eitthvað af áður. En á meðan að 

myndbandið var í gangi fylgdust nemendur vel með og nokkrir komu með góðar 

spurningar tengdar því. Eftir að myndbandinu lauk var þó kominn nokkur órói í bekkinn 

og þau báðu um að fá að fara. Elís hélt þeim örlítið lengur inni og spjallaði meira við þá, 

en svo fengu allir að fara nokkrum mínútum fyrr út í frímínútur.   

4.3.2 Viðtal við Elís  

Elís er sá kennari af þessum þremur sem hefur minnstu starfsreynsluna, eða 12 ár. Hann 

hefur eingöngu kennt á unglingastigi og mest hefur hann kennt 8. og 9. bekk. Elís hefur 

alltaf kennt stærðfræði og náttúrufræði, en núna seinustu árin hefur það verið meira 

náttúrufræðin. Það kom stórt skarð inn í starfsreynslu hans, en er núna búinn að vera að 

kenna samfellt síðan 2003. Það var mjög áberandi hjá honum að vilja ekki mata 

nemendur of mikið og hann líkti einkunnum nemenda við laun á vinnumarkaðnum, þeim 

mun meira sem þú vinnur því hærri laun færðu. Elís notar fræðslumyndbönd nokkuð 

mikið í náttúrufræðikennslunni og telur það undirstrika vel það sem hann er búinn að fara 

í með nemendum. Hann segir að mjög skemmtilegar umræður skapist oft eftir svona 

myndbandssýningar þar sem margt kemur þar fram sem bókir segir ekki frá. Einnig segir 

hann að ekki megi loka augunum fyrir því að börnin okkar séu af sjónvarpskynslóð ef svo 

má að orði komast. 
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4.3.2.1 Náttúrfræðikennslan frá sjónarhóli Elísar  

Elís kennir 8. og 9. bekk alla náttúrufræði þennan veturinn, en hann hefur aðeins kennt á 

unglingastigi. Hann segir það aldursstig höfða lang mest til sín og finnst hann ná góðum 

tengslum við krakka á þessum aldri. Hann segist þó ekki hafa kennt 10. bekk 

náttúrufræði.  

Þrátt fyrir að Elís sé með alla náttúrufræðikennsluna í 8. og 9. bekk er hann ekki 

með neina ákveðna náttúrufræðistofu og segir að það sé engin slík stofa í skólanum. 

Þegar hann kennir náttúrufræði er hann semsagt ekki alltaf í sömu stofunni og þykir 

honum það dálítið óhentugt. Önnur stofan sem hann kennir mikið í hefur engan 

skjávarpa, en hin hefur það aftur á móti. En hann reynir þá að nýta tækifærið þegar hann 

er í stofunni með skjávarpanum til að sýna nemendum myndir og fleira sem hann er með 

í tölvunni. Kennsluaðferðir Elísar eru svolítið í fyrirlestraformi, hann fer yfir ákveðið efni 

í hverjum tíma og tekur niður glósur upp á töflu. En á töfluna hefur hann reynt að skrifa 

algjör lykilatriði hvers kafla. Elís reynir eftir fremsta megni að tengja námsefnið við 

nemendur og það sem þau þekkja úr daglegu lífi. Það segist hann gera svona fyrst og 

fremst til þess að nemendur upplifi námsefnið ekki sem algjörlega tilgangslaust. Elís 

reynir alltaf að benda nemendum á að það sé mikilvægt að þau læri að lesa 

náttúrufræðina. Honum finnst því mjög mikilvægt að nemendur hans nái ákveðnum 

grunnhugtökum og vill því byggja góðan grunn fyrir hugtakalæsi þeirra. 

Elís segir náttúrufræðiefnið fyrir þennan aldur mjög strembið og segir að það 

þurfi að halda nemendum vel við efnið. Hann lætur nemendur sína vinna nokkurs konar 

vinnubók sem hann metur til einkunnar. Í þessa vinnubók eiga nemendur að setja svör við 

öllum þeim verkefnum sem þau gera, þær glósur sem Elís setur á töfluna og það sem 

þeim finnst vera merkilegt í hverjum kafla. Elís er ekki hrifinn af því að vera með glærur 

fyrir nemendur til að skrifa eftir, því hann vill að nemendur tileinki sér glósutækni sjálfir. 

Hann telur það undirbúa þau vel fyrir áframhaldandi nám og að þau læri á því að taka 

niður aðalatriðin sjálf úr hverjum kafla. Elís er mjög mikið á móti mötunarnámi og 

kennslu sem býður upp á páfagaukalærdóm. Honum finnst að nemendur eigi að vinna 

meira sjálfstætt og að þeir eigi að átta sig á því að þau séu ábyrg fyrir sínu eigin námi. 

Elís hefur kaflapróf eftir hvern kafla og minnir nemendur alltaf á það að einkunnin 

endurspegli þá vinnu sem þeir lögðu í að lesa og læra kaflann. 
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4.3.2.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Elísar 

Elís nefndi strax í upphafi viðtalsins að hjá honum væri verkleg kennsla af mjög skornum 

skammti. Hann segir aðallega tvær ástæður vera fyrir því, í fyrsta lagi finnst honum hann 

ekki hafa þjálfun í því að vera með verklegt og í öðru lagi eru það kennslustofu- 

vandamálin.  Þar að segja að hann sé ekki alltaf í sömu kennslustofunni. Elís hefur samt 

sem áður verið með nokkrar sýnitilraunir, aðallega í 8. bekk þar sem hann kennir 

námsbókina „Efnisheiminn“. En hann bendir á að það séu margar hugmyndir af fínum 

tilraunum á netinu tengdar þeirri bók. Elís hefur oft beðið nemendur um að framkvæma 

slíka tilraun af netinu heima og þá hefur hann framkvæmt tilraunina sjálfur í 

kennslustundinni á eftir og skipulagt umræður um hana. Honum finnst það þó ekki hafa 

gefið góða raun því allt of margir nemendanna gera ekki tilraunirnar heima. Nemendurnir 

hafa komið með allar þessar hefðbundnu afsakanir fyrir því, en svo verið mjög spennt 

þegar Elís framkvæmir tilraunina í tímunum. Þá sjá nemendurnir yfirleitt eftir því að hafa 

ekki framkvæmt tilraunina sjálfir.  

 Í 9. bekk hefur Elís verið meira með myndbönd, en hann reynir alltaf að ná sér í 

spólur sem tengjast hverjum kafla. Elís flokkar slíkar myndbandssýningar undir nokkurs 

konar sýnikennslu. Stundum sýnir hann nemendum mikilvæg brot úr myndböndunum 

jafnvel oftar en einu sinni. Honum finnst þetta undirstrika aðalatriðin og það sem hann er 

búinn að vera að fara yfir með nemendum. Auk þess brýtur þetta upp kennsluna og 

nemendum finnst yfirleitt spennandi að horfa á myndband. Honum finnst þau oft ná að 

tengja betur saman bókina og útskýringarnar hans ef þau sjá myndband um efnið líka. 

Einnig finnst honum oft skapast skemmtilegar umræður eftir myndböndin um hluti sem 

þau eru kannski ekki búin að læra mikið um. 

 Þegar Elís var spurður um það hvaða markmiðum hann væri helst að reyna að ná 

fram með verklegu kennslunni svaraði hann: 

„Að gera nemandann hæfari í að fást við námsefnið sem 

hann er að læra um og setja fram einhverjar tilgátur á 

vísindalegan hátt. Einnig að uppgötva eitthvað í 

framhaldi af nokkurs konar rannsókn. Þeir tengjast þá 

betur hinu vísindalega samfélagi, og sjá svona hvernig 

það virkar. “ 
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Elís var með sterka skoðun á því að honum finnist aðferðafræðin, það að nemendur læri 

að vinna með hluti, þurfi að vera alveg á hreinu áður en farið er í úrvinnslu eða 

útreikninga. Elís segir það þó nokkuð rökrétt að úrvinnsla og útreikningar komi strax í 

framhaldi af framkvæmdinni. Finnst honum að í grunnskóla eigi þetta verklega fyrst og 

fremst að snúast um aðferðafræðina og það sem henni býr að baki. Honum finnst 

mikilvægt að nemendur skilji vel hugtökin áður en þeir fari í að framkvæma eitthvað 

verklegt tengt þeim. Flóknir útreikningar og niðurstöður í tengslum við þá finnst honum 

eiga frekar heima í menntaskóla. Elís telur það frekar algjört lykilatriði að nemendur nái 

undirstöðuatriðum náttúrufræðinnar og að þau verði læs á greinina. Þegar Elís var 

spurður út í það hvað honum finndist aðallega geta komið í veg fyrir það að markmið 

með verklegu kennsluna myndu nást svaraði hann: 

„Það er fyrst og fremst of mikill  fíflaskapur í 

krökkunum, og það er aðal ástæðan fyrir því að mér 

finnst ekki taka því að eyða of miklum tíma í einhverjar 

verklega æfingar. Þetta vill oft verða allt of mikill 

vitleysisgangur og jafnvel svo mikið að tæki og tól eru 

skemmd. Svo eiga nemendurnir hérna mjög erfitt með að 

vinna og einbeita sér í hópum, en það endar eins og ég 

segi yfirleitt með fíflaskap.“ 

Þrátt fyrir þetta finnst honum verkleg kennsla hafa ýmsa kosti og þá aðallega þann að 

nemendur geri einhverjar uppgötvanir sem sitji eftir. Ókostir finnst honum vera að 

verkleg kennsla krefst mikils undirbúnings og að hún leiðist oft útí einhvern fíflagang. 

Jafn framt finnst honum verkleg kennsla tímafrek og segir að það sé alltaf spurning 

hvernig tíminn sé nýttur sem best. Elís segir að ef hann muni halda áfram að kenna svona 

mikla náttúrufræði áfram vilji hann fara í einhverskonar þjálfun á verklega sviðinu.    

Eins og alla þrjá kennarana sem talað var við bað ég Elís að fylla út tvær töflur.  

Tafla 3a gefur til kynna hvaða markmið Elís telur vera mikilvæg með verklegri kennslu. 

Markmiðin eru 10 talsins og gætu öll flokkast undir nokkurs konar yfirmarkmið með 

verklegri kennslu. Tafla 3b sýnir hins vegar röð Elísar á mikilvægi hinna sex flokka 

markmiða sem öll yfirmarkmið með verklegri kennslu falla inní. 
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    Verkleg kennsla á að hjálpa 
nemandanum: 

1 Ekki  
mikilvægt 

2 Nokkuð 
mikilvægt 

3 Mjög 
mikilvægt 

a) Að þekkja hluti og fyrirbæri  X  
b) Að skilja hugtök og læra staðreyndir   X 
c) Að taka eftir mynstri og tengslum og 
sjá samhengi við námsefnið 

  X 

d) Að læra lögmál eða skilja líkön  X  
e) Að læra hvernig meðhöndla á tól og 
tæki 

  X 

f) Að læra að framkvæma eftir 
fyrirmælum 

  X 

g) Að læra að skipuleggja athuganir og 
tilraunir 

X   

h) Að læra hvernig á að vinna með 
niðurstöður 

 X  

i) Að læra hvernig hægt er að draga 
ályktanir af niðurstöðum athuganna og 
tilrauna 

  X 

j) Að læra hvernig skrifað er um og sagt 
frá niðurstöðum athuganna og tilrauna 

X   

Tafla 3a. Mismunandi markmið með verklegri kennslu metin eftir mikilvægi  
 

Raðaðu eftirfarandi flokkum markmiða í röð frá 1-6 eftir mikilvægi:  
Mikil-
vægi 

a) Að auka skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum 1 
b) Að fá nemendur til að velta fyrir sér og kynnast aðferðum við verklegar 
rannsóknir og tilraunir 

4 

c) Að fá nemendur til að tengja hið verklega við daglegt líf og 
raunveruleikann 

3 

d) Að þróa verklega færni nemenda 5 
e) Að ýta undir áhuga og örva nemendur í náminu 2 
f) Að þróa viðhorf nemenda til náttúrufræða 6 
Tafla 3b. Mismunandi flokkum yfirmarkmiða með verklegri kennslu raðað eftir mikilvægi 
 

Elís hefur allt öðruvísi skoðanir á markmiðum verklegrar kennslu en Nína og Þór. 

Honum finnst tvö markmið ekki mikilvæg. Þau eru að nemendur læri að skipuleggja 

athuganir og tilraunir og að þeir læri hvernig skrifað og sagt er frá niðurstöðum 

athuganna og tilrauna. Ólíkt hinum kennurunum fannst Elísi mjög mikilvægt að 

nemendur skilji hugtök og læri staðreyndir með verklegum æfingum. Tenging við 

námsefni finnst honum einnig mjög mikilvægt, að nemendur læri að meðhöndla tól og 

tæki, að þeir geti framkvæmt eftir fyrirmælum og dregið svo ályktanir af niðurstöðum. 
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Elís hefur frekar haft umræður eftir verklegar athuganir fremur en að láta nemendur 

skrifa skýrslur og reikna til að fá niðurstöður. Það gerir Elís fyrst og fremst vegna þess að 

hann vill að undirstöðuatriði náttúrufræðinnar komi inn hjá nemendum áður en miklum 

tíma er eytt í útreikninga og úrvinnslu. Þetta var í góðu samræmi við það sem Elís sagði í 

viðtalinu þar sem hann sagði að megin markmiðin með verklegri kennslu væru að gera 

nemandann hæfari í að fást við námsefnið og setja fram tilgátur á vísindalegan hátt. 

Einnig að nemendur uppgötvi eitthvað í framhaldi af nokkurs konar rannsókn. Eins og 

þessi orð gefa til kynna vill Elís að nemendur velti tilraununum svolítið fyrir sér og hann 

leggur áherslu á að nemendur uppgötvi hlutina og ræði þá. 

Eftir að Elís raðaði markmiðunum í töflu 3b eftir mikilvægi kom í ljós að honum 

finnst mikilvægast að nemendur öðlist aukinn skilning á hugtökum og fyrirbærum með 

verklegum athugunum. Aftur á móti finnst honum minnst mikilvægt að þróa viðhorf 

nemenda til náttúrfræða. Þetta endurspeglar Elísar skólastarf þannig að hann er nokkuð 

með sýnitilraunir og myndbandssýningar í kennslustundum. Samkvæmt Bennett 

(2003:78-80) hefur verkleg kennsla það markmið að undirstrika fræðin sem kennarinn 

hefur farið í, skapa umræður og auka loks skilning nemenda á fræðunum.  

4.3.3 Viðtal við Árnýju, nemanda Elísar  

Árný er nemandi hjá Elís í 9. bekk í grunnskóla og hefur alltaf verið nemandi í sama 

skólanum. Hennar uppáhalds námsgreinar eru spænska og náttúrufræði. Áhugann á 

náttúrufræðinni hefur hún fengið með því að vera dugleg að lesa kennslubækurnar, en 

hún segist allt í einu hafa áttað sig á því hversu mikið náttúrufræðin sé í kringum hana. 

Hún segir að það sé mjög mikilvægt að vera vel lesinn fyrir 

náttúrufræðikennslustundirnar til þess að skilja eitthvað hvað kennarinn er að fara. Hún 

heldur að það sé frekar lítill áhugi á náttúrufræði í bekknum sínum vegna þess að 

nemendur undirbúi sig ekki heima og nái því aldrei að fylgja kennaranum í tímum. 

Annars er hún nokkuð ánægð með náttúrufræðikennsluna þó að hún myndi stundum vilja 

að hún væri brotin meira upp.                  
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4.3.3.1 Náttúrufræðikennslan frá sjónarhóli Árnýjar 

Elís hefur kennt Árnýju alla náttúrufræði í 8. og 9. bekk, semsagt líffræði, eðlis- og 

efnafræði. Árný er búin að ákveða það að fara á náttúrufræðibraut í menntaskóla og hefur 

mikinn áhuga á náttúrufræði. En hún segir að það sé ekki mjög langt síðan hún hafi 

fengið þennan áhuga á náttúrufræðinni. Árný segir að áhuginn hafi kviknað þegar hún var 

að lesa kennslubókina „Lifandi veröld“. Einnig segir hún bókina sem þau eru með núna, 

„Orkan“ mjög áhugaverða. Hún segir að kennarinn hafi ekki myndað þennan áhuga, en 

finnst Elís samt fínn kennari. Henni finnst þó að hún verði að vera búin að lesa heim fyrir 

tímana til þess að skilja hvað hann er að tala um. Oft eiga þau bæði að vera búin að lesa 

og svara spurningum fyrir tíma og henni finnst nauðsynlegt að koma vel undirbúin í 

tímana. Árný segir að kennslustundirnar mættu vera fjölbreyttari, til dæmis myndi hún 

vilja fleiri tilraunir. Hún segir kennslustundirnar yfirleitt vera þannig að Elís segi þeim frá 

kaflanum sem þau áttu að lesa heima. Svo skrifar hann oft einhverjar glósur á töfluna, fer 

yfir verkefni og svo er hann oft með myndbönd. Árný er ekki nógu ánægð með 

myndböndin og finnst þau stundum vera of fræðileg. Árný er heldur ekki nógu ánægð 

með það hvað þau fá sjaldan að vinna í hópum. Hún segir að það geti oft verið betra að 

vinna í hópum til að geta borið sig saman við hina og hjálpast að við að vinna verkefni. 

Árný segir að hún myndi örugglega muna marga hluti betur ef bekkjarsystkyni hennar 

myndu útskýra það fyrir henni. Árný bendir á það að hún myndi frekar muna það vegna 

þess að hún sé ekki vön að hlusta á þau.  

4.3.3.2 Verkleg kennsla frá sjónarhóli Árnýjar 

Árný segir að það sé mjög lítið um verklega kennslu í náttúrufræðinni hjá sér. Hún segist 

þó muna eftir nokkrum sýnitilraunum og svo heimatilraunum sem hún gerði í 8. bekk 

þegar hún var með bókina „Efnisheiminn“. Henni fannst ekki nógu sniðugt að þurfa að 

framkvæma þær heima, hún hefði frekar viljað framkvæma þær í kennslustundunum. 

Hún sagði að Elís hefði þó undirbúið heimatilraunirnar vel og verið búinn að útskýra 

mjög vel fyrir þeim hvað ætti að gera. Svo þegar þau mættu í skólann voru alltaf 

umræður um hverja tilraun fyrir sig og oft framkvæmdi þá Elís hana líka. Hún sagðist 

hafa lært heilmikið af þessum tilraunum sem hún framkvæmdi vel sjálf, en þær sem hún 

gerði ekki sjálf gleymdust fljótt.  
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 Árnýju finnst mjög spennandi að framkvæma einhverja stóra tilraun og þurfa að 

fara í sloppa, setja á sig hlífðargleraugu og vera eins og alvöru vísindamaður. En þá benti 

hún á að það myndi aldrei ganga upp því margir í bekknum færu svo illa með alla hluti. 

Árnýju finnst aftur á móti ekkert rosalega spennandi að framkvæma sjálf einhverjar 

einfaldar tilraunir í tímum, frekar vill hún bara að kennarinn sýni þeim þær eða sjá 

myndir af því. En henni finnst hún læra mjög mikið af öllu því sem geri hlutinn sem hún 

er að læra um sýnilegan, þó að það séu bara ljósmyndir af honum. Henni finnst mjög 

lærdómsríkt þegar þau eru að læra um eitthvað og Elís sýnir þeim með sýnitilraun 

hvernig hluturinn virkar með góðum útskýringum. 

4.3.4 Ályktanir um verklega kennslu Elísar   

Hægt er að áætla að Elís reyni mikið að ná markmiðum sem falla undir svið skilnings, en 

undir það flokkast fyrstu þrjú markmiðin í töflu 3b. Elísi finnst einmitt mikilvægast að 

verklega kennslan auki skilning og þekkingu nemenda á námsefninu. Árný kom inn á að 

henni finndist mjög lærdómsríkt að sjá hlutina gerast og henni finnst sýnikennsla nógu 

góð til þess að hún skilji fyrirbæri betur og hvernig hlutirnir virka. Þá ætti aðal markmiði 

Elísar að vera náð ef sýnikennslan virkar á sama hátt á Árnýju og hina nemendurna, þar 

sem hann leggur mest upp úr því að verklega kennslan auki skilning nemenda á 

hugtökum og fyrirbærum. Hann kemur líka inn á svið viðhorfa, þar sem honum finnst 

mikilvægt að það verklega ýti undir áhuga og örvi nemendur í náminu. Í töflu 3a má hins 

vegar sjá það að honum fannst einnig mjög mikilvægt að nemendur geti unnið með tól og 

tæki og framkvæmt eftir fyrirmælum. Þar kemur Elís einnig inn á svið vinnubragða, en 

með því að skoða viðtalið og röð markmiðanna eftir mikilvægi í töflu 3b má áætla að 

hann leggi meira upp úr því að ná markmiðum í hinum tveimur sviðunum. 
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5 Umræður og samantekt 

Hvernig nota náttúrufræðikennarar í grunnskóla verklega kennslu, hver eru viðhorf þeirra 

til verklegrar kennslu? Hvernig birtast þessi viðhorf í framkvæmd hjá þeim? Hvað flokka 

þeir undir verklega kennslu? Hvað kemur í veg fyrir að þeir noti verklega kennslu meira? 

Hvernig skipuleggja þeir verklega kennslu og í hvaða tilgangi nýta þeir sér hana helst? 

Hvaða markmiðum eru þeir helst að sækjast eftir að ná með verklegu kennslunni? 

Hvernig er tenging verklegu kennslunnar við námsefnið? Hvað halda kennarar að verkleg 

kennsla geri fyrir nemendur? Hvernig upplifa nemendur náttúrufræðikennsluna í 

skólunum sínum og hvernig upplifa þeir verklega kennslu í því fagi. Myndu þeir vilja 

hafa meira eða minna af verklegri kennslu í náttúrufræði og finnst þeim verkleg kennsla 

hjálpa þeim í náminu?  

Ofangreindar rannsóknarspurningar voru þær spurningar sem reynt var eftir bestu 

getu að fá svör við í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um. Skoðuð var kennsla hjá 

þremur kennurum. Þessir kennarar eru mjög ólíkir og höfðu þar af leiðandi mjög ólíkar 

skoðanir á verklegri kennslu. Þór virðist vera sá eini af þessum þremur kennurum sem 

notar í náttúrufræði mikla verklega kennslu. Nína og Elís nota minna af verklegri 

kennslu, en hafa samt sem áður miklar skoðanir á henni. Þór og Nínu finnst verklega 

kennslan alltaf vera góð og eru viss um að hún hjálpi nemendum við nám, á meðan Elísi 

finnst hún geta verið mjög góð en stundum misst marks vegna agaleysis hjá nemendum. 

Hins vegar eru allir kennararnir sammála um það að ef verklega kennslan heppnast vel sé 

hún mjög árangursrík. Viðhorf Þórs og Elísar endurspegla nokkuð vel hvernig þeir bera 

sig að í náttúrufræðikennslu sinni. Þór finnst nauðsynlegt að nemendur fáist við verklegar 

æfingar og að þeir komi vel undirbúnir í framhaldsskóla og hann framkvæmir samkvæmt 

því. Elísi finnst mikilvægt að nemendur sjái fyrirbærin sem þau eru að læra um þó að þeir 

fái ekki endilega að meðhöndla þau sjálf. Hann er oft með myndbandssýningar og 

umræður í framhaldi af því sem styður skoðun hans á mikilvægi myndrænnar 

framsetningar. Nína hefur mjög jákvætt viðhorf gangvart verklegri kennslu og hefur í 

gegnum tíðina notað mikið af henni. Hún hefur látið nemendur gera tilraunir, horfa á 

myndbandssýningar og fara í vettvangsferðir svo eitthvað sé nefnt. Upp á síðkastið hefur 

Nína þó ekki mikið notað verklegt í náttúrufræðikennslu sinni. Miðað við hversu jákvætt 
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viðhorf Nína hefur til verklegrar kennslu er spurning hvers vegna hún hafi ekki meira 

vægi í kennslu hennar.  

Nína nefndi nokkrar ástæður fyrir því að hún noti verklega kennslu ekki meira og 

þær eru tímaleysi, nemendafjöldi, lélegur aðbúnaður, framtaksleysi, peningaleysi og 

ákveðið óöryggi. Þór nefndi líka ástæður sem hann heldur að séu fyrir því að ekki fleiri 

kennarar noti verklega kennslu. Í fyrsta lagi að kennararnir vita að það er mikið þægilegra 

að kenna eins og þeir hafa alltaf gert, sem er yfirleitt á fyrirlestraformi. Í öðru lagi þá er 

verkleg kennsla mun meiri vinna en að kenna bara með glærum og notast við bókina. Í 

þriðja lagi kosta tækin sem nota þarf í verklegu kennslunni pening. Elísi finnst verkleg 

kennsla tímafrek og telur hana ekki endilega skila betri árangri en hefðbundna kennslan 

miðað við tímann sem verklegar tilraunir taka. Einnig finnst honum hann þurfa einhvers 

konar þjálfun í að vera með verklegar tilraunir og betri aðbúnað til þess að geta gert það 

almennilega. Elís hefur ekki neina náttúrufræðistofu sem væri slæmt fyrir hann ef hann 

ætlaði sér að vera með verklegt.   

Svipuð svör komu frá kennurunum um skipulagningu, en þó notar Nína verklega 

kennslu oft sem kveikju á meðan Þór og Elís nota hana oftar sem framhald af innleggi um 

viðfangsefnið. Öll voru þau sammála um að skipulagning verklegrar kennslu skipti miklu 

máli, til dæmis að hafa framkvæmt sjálfir ef um tilraun er að ræða. Nemendur Þórs og 

Elísar tóku það fram að þeir myndu undirbúa það verklega vel svo þar er greinilega gott 

samræmi á milli. Kennararnir virtust strax hugsa um tilraunir þar sem nemendur 

framkvæma sjálfir þegar talað var um verklega kennslu. Elísi fannst sýnitilraunir einnig 

flokkast þar undir og Nína var sú eina sem flokkaði vettvangsferðir undir verklega 

kennslu. 

Varðandi markmiðin sem kennararnir sækjast helst eftir að ná með verklegu 

kennslunni er mikill breytileiki á. Nínu finnst aðal markmiðin vera að nemendur læri að 

umgangast tæki og tól og að þau geti það og hins vegar að nemendur framkvæmi 

tilraunina á réttan hátt, fái rétta niðurstöðu og geti skráð hana. Þegar Nína skráði á 

atriðalistann (sjá töflu 1a) hvaða markmið af hinum 10 yfirmarkmiðum með verklegri 

kennslu henni finnst mikilvægt, kom í ljós að henni fannst fjögur af þeim mjög mikilvæg. 

Þau eru að nemendur læri hvernig meðhöndla eigi tól og tæki, læri að framkvæma eftir 

fyrirmælum, læri að vinna með niðurstöður og að skrifa um og segja frá niðustöðum 
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athuganna eða tilrauna. Þór var sammála Nínu með það að þessi tvö síðast nefndu 

markmið væru mjög mikilvæg sem snúa að vinnslu á niðustöðum. Þór finnst einnig mjög 

mikilvægt að nemendur læri hvernig hægt er að draga ályktanir af niðurstöðum athuganna 

og tilrauna. Í viðtalinu sagði Þór að tvö megin markmið hans með verklegu kennslunni 

væru að nemendur fái þjálfun í að taka texta og vinna úr honum með hug og hönd og 

tengja það saman. Hins vegar að tengja námsefni nemendanna betur við 

framhaldsskólann því þar bíða þeirra svipaðar tilraunir. Elís er sammála Þór að það sé 

mjög mikilvægt markmið með verklegri kennslu að nemendur læri hvernig hægt er að 

draga ályktanir af niðurstöðum athuganna og tilrauna. Einnig er hann sammála Nínu um 

að mjög mikilvægt sé að nemendur læri hvernig eigi að meðhöndla tól og tæki og að þeir 

læri að framkvæma eftir fyrirmælum. Það eru tvö markmið sem Elísi finnst mjög 

mikilvæg sem hinum kennurunum finnst ekki eins mikilvæg. Þau eru að nemendur skilji 

betur hugtök og læri staðreyndir og að þeir taki eftir mynstri og tengslum og sjái 

samhengi við námsefnið. Af þessu að dæma má segja að Elís og Þór hafi mjög ólíkar 

skoðanir á markmiðum með verklegri kennslu, en að Nína sé nokkurn veginn á milli 

þeirra. Myndrit 5 sýnir samanburð á mikilvægi þessara 10 yfirmarkmiða í töflu 4 hjá 

kennurunum þremur. Þar sést að allir kennararnir eru sammála um það að tvö markmið 

séu nokkuð mikilvæg með verklegri kennslu. Þau eru að nemendur þekkji hluti og 

fyrirbæri og hins vegar að þeir læri lögmál og skilji líkön. Skiptar skoðanir eru hins vegar 

um mikilvægi hinn átta markmiðanna eins og sést einnig í myndriti 5.  

Rannsakendur í grein Hörgstöm o.fl. (2006) komust að því að kennararnir sem 

þeir tóku viðtöl við vilja oft hafa verklegu kennsluna þannig að nemendur þurfi að hugsa 

sem mest sjálfstætt. Raunin verður samt sjaldan sú vegna þess að leiðbeiningarnar eru 

yfirleitt of stýrandi. Það gæti þess vegna verið mjög lærdómsríkt fyrir nemendur sem eru 

nokkuð þjálfaðir í verklegum athugunum og tilraunum að prófa að skipuleggja slíkt sjálf. 

Þá myndu nemendur þurfa að leita sjálf að upplýsingum og nota þær til þess að 

skipuleggja athugunina á eigin forsendum sem væri krefjandi fyrir þá. Þessi hugsun að 

nemendurnir framkvæmi verklegar athuganir og tilraunir án stýrandi leiðbeininga virtist 

ekki vera hluti af markmiðum kennaranna þriggja í þessari rannsókn. Tveimur 

kennurunum finnst markmiðið að nemendur læri að skipuleggja athuganir og tilraunir 

ekki mikilvægt og einum aðeins nokkuð mikilvægt.  
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Mikilvægi markmiða með verklegri kennslu
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1 Ekki mikilvægt

2 Nokkuð mikilvægt

3 Mjög mikilvægt

 
 Myndrit 5.   Mikilvægi 10 yfirmarkmiða með verklegri kennslu að mati kennaranna þriggja 

 

Verkleg kennsla á að hjálpa nemandanum: 
a) Að þekkja hluti og fyrirbæri 
b) Að skilja hugtök og læra staðreyndir 
c) Að taka eftir mynstri og tengslum og sjá samhengi við námsefnið 
d) Að læra lögmál eða skilja líkön 
e) Að læra hvernig meðhöndla á tól og tæki 
f) Að læra að framkvæma eftir fyrirmælum 
g) Að læra að skipuleggja athuganir og tilraunir 
h) Að læra hvernig á að vinna með niðurstöður 
i) Að læra hvernig hægt er að draga ályktanir af niðurstöðum athuganna og tilrauna 
j) Að læra hvernig skrifað er um og sagt frá niðurstöðum athuganna og tilrauna 
Tafla 4. Hin 10 yfirmarkmið með verklegri kennslu 

  

Samskonar tafla og tafla 4 hér að ofan var einnig notuð í sænskri rannsókn árið 

2006 (Högström o.fl. 2006:62). Þar var þetta þó framkvæmt á öðruvísi hátt. Þá áttu 

kennararnir sem komu í viðtölin að koma með verklega tilraun sem þeir nota í kennslu 

sinni. Þar voru tekin viðtöl við 8 kennara sem komu alls með 11 tilraunir. Taflan var svo 

fyllt út samkvæmt því hvaða markmiðum hver tilraun væri líklegust til að ná, eða hversu 

mikilvæg markmiðin væru fyrir hverja tilraun. Ef skoðaðar eru sænsku niðurstöðurnar 

sem eru hvað mest afgerandi sést að 7 tilraunir af 11 voru mjög líklegar til þess að láta 
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nemendur öðlast skilning hlutum og fyrirbærum. Aftur á móti þótti kennurunum þremur 

sem hér var talað við það markmið aðeins nokkuð mikilvægt. Markmiðið að nemendur 

eigi að læra hvernig hægt er að draga ályktanir af niðurstöðum tilrauna og athuganna þótti 

ekki mikilvægt í 9 af 11 tilraunum sænsku kennaranna (Högström o.fl. 2006:62-63) . 

Hins vegar þótti tveimur af íslensku kennurunum sem hér um ræðir það mjög mikilvægt 

og einum nokkuð mikilvægt. 

 Þegar kennararnir þrír voru beðnir um að raða flokkum markmiða með verklegri 

kennslu eftir mikilvægi kom enn og aftur í ljós hversu ólíkar skoðanir Þór og Elís hafa. 

Tafla 5 sýnir samanburð á því hverni kennararnir röðuðu markmiðunum og þar sést að 

þeir vilja allir ýta undir áhuga og örva nemendur í námi með verklegri kennslu. Það sem 

Elísi finnst hins vegar mikilvægasti flokkur markmiða með verklegri kennslu finnst 

hvorki Nínu né Þór miklvægur. Eins og komið hefur fram eru þrjú megin svið sem öll 

markmið verklegrar kennslu falla undir. Í fyrsta lagi svið skilnings, í öðru lagi svið 

viðhorfa og í þriðja lagi svið vinnubragða. Fyrstu þrír flokkarnir í töflu 5 (a,b og c) falla 

undir svið skilnings. Síðustu tveir flokkarnir, auk þess þriðja (e, f og c) falla síðan undir 

svið viðhorfa. Loks fellur fjórði flokkurinn (d) undir svið vinnubragða og annar 

flokkurinn (b) fellur að hluta til einnig undir það svið (Högström o.fl. 2006:58-60).  

 

Raðaðu eftirfarandi flokkum markmiða í röð 
frá 1-6 eftir mikilvægi að þínu mati 

Nína Þór Elís 

a) Að auka skilning nemenda á hugtökum og 
fyrirbærum 

6 5 1 

b) Að fá nemendur til að velta fyrir sér og 
kynnast aðferðum við verklegar rannsóknir og 
tilraunir 

5 3 4 

c) Að fá nemendur til að tengja hið verklega við 
daglegt líf og raunveruleikann 

3 6 3 

d) Að þróa verklega færni nemenda 4 2 5 
e) Að ýta undir áhuga og örva nemendur í 
náminu 

1 1 2 

f) Að þróa viðhorf nemenda til náttúrufræða 2 4 6 
Tafla 5. Mikilvægi hinna 6 flokka yfirmarkmiða með verklegri kennslu að mati kennaranna þriggja 

 

Miðað við töflu 5 er svið viðhorfa greinilega það svið sem kennurunum finnst 

skipta mestu máli, m.ö.o. að markmið sem efli viðhorf og áhugahvöt nemenda með 
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verklegri kennslu séu mikilvægust. Það er athyglisvert að svið skilnings hafi ekki skipt 

kennarana meira máli. Sænska rannsóknin sýndi fram á það að kennararnir þar segjast 

vera að ná markmiðum úr sviði skilnings, en þegar verklegu tilraunirnar og athuganirnar 

þeirra eru skoðaðar kemur í ljós að þeir eru helst að ná markmiðum úr sviði viðhorfa. 

Þetta sýnir að kennararnir eru kannski ekki alltaf með það á hreinu hvaða markmiðum 

þeir eru að ná með verklegu kennslunni. Oft eru þeir að ná markmiðum sem þeir settu 

ekki fram og jafnframt kannski ekki að ná þeim markmiðum sem þeir lögðu upp með 

(Högström o.fl. 2006:62-63). Tvö góð dæmi um þetta komu fram í þessari rannsókn. Jóni, 

nemanda Nínu finnst það verklega auka skilning sinn á viðfangsefninu. En Nína setti 

þann flokk markmiða að auka skilning nemenda á hugtökum og fyrirbærum sem minnst 

mikilvæga flokkinn af þeim sex flokkum sem voru í boði (sjá töflu 5). Hins vegar kom 

fram í nemendakönnuninni sem lögð var fyrir í grunnskóla Þórs að um 54% nemenda 

finnst skilningur þeirra á ýmsum lögmálum eðlisfræðinnar aukast með verklegum 

tilraunum. Þór finnst aftur á móti markmiðið að nemendur læri lögmál og skilji líkön með 

verklegu kennslunni einungis nokkuð mikilvægt (sjá töflu 3a).     

  Samkvæmt Bennett (2003:78-79) er aðallega þrennt sem rökstyður sess 

verklegrar kennslu í aðalnámskrá. Það er að nemendur þrói vísindalega kunnáttu og 

vísindalegar aðferðir, verði færir um að leysa vísindaleg viðfangsefni og að þeir fái 

tilfinningu fyrir hinum ýmsu fyrirbærum. Síðan er það verkefni kennarans að átta sig á 

því að fjölbreytt verkleg kennsla þarf að eiga sér stað til að ná hinum ólíku markmiðum 

hennar. Það þýðir semsagt ekki að vera alltaf með sömu tegund verklegrar kennslu og 

ætla sér að ná mismunandi markmiðum. Af þeim kennurum sem hér var rætt við talaði 

aðeins einn kennari um það að fjölbreytni væri mikilvæg í kennslunni, en það var Nína. 

Þór og Elís eru kannski frekar fastir í sínu kennsluformi, en þó báðir mjög meðvitaðir um 

það sem þeir ætla sér að ná fram með kennslunni sinni. 

Kennarinn þarf að þróa sína verklegu kennslu og skoða hvernig best sé að vinna 

með hana hverju sinni, bæði í framkvæmd og úrvinnslu. Mjög mikilvægt er að nemendur 

viti tilgang verklegu kennslunnar og að nægur tími sé fyrir stafni til umræðu um þá 

tilraun eða athugun sem gerð var. Þá aukast líkurnar á því að nemendur tengi verklegu 

tilraunirnar eða athuganirnar við þá bóklegu kunnáttu sem ætlast er til að þeir kunni skil 

á. Varast skal þó að gera kröfu til nemenda um að þeir sjái sjálfir tengingarnar við 
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námsefnið eftir það verklega. Það eru kennararnir sem eiga að sjá til þess að tengingin 

eigi sér stað og ganga úr skugga um hvort það hafi tekist eða ekki (Bennett 2003:78-79). 

Kennararnir í þessari rannsókn virtust alltaf hafa tilgang þess verklega skýran, en 

spurningin er hvort þeir stuðli nógu vel að góðum umræðum um efnið og tenginunni við 

námsefnið. Þór og Elís reyna alltaf samkvæmt viðtölunum að hafa hana tenginguna við 

námsefnið mjög skýra. Nína sagðist einnig tengja það verklega við námsefnið, en gerir 

það líklega ekki á jafn markvissan hátt og hinir kennararnir miðað við viðtölin. 

Samkvæmt Högström o.fl. (2006:63) er mjög mikilvægt að nemendurnir sjái tengslin á 

milli þess bóklega og verklega til þess að það myndi allt eina heild hjá þeim. Ef tengslin 

eru ekki skýr eru líkur á því að verklegi þátturinn verði eins konar aðskilinn hluti af 

náminu fyrir nemandanum. Jafn mikilvægar og verklegu tilraunirnar og athuganirnar eru 

fyrir náttúrufræðinám er getur einnig verið varasamt að hafa of mikið af þeim. Ef of 

mikið er haft af  bóklega eða verklega þættinum getur bilið á milli þessara þátta breikkað.  

 Nokkuð samræmi var á milli þess sem kennararnir sögðu um upplifun nemenda á 

verklegri kennslu og þess sem nemendurnir sögðu um upplifun sína á henni. Jóni, 

nemanda Nínu, finnst þó að verkleg kennsla hjálpi honum að skilja hlutina og fyrirbærin 

betur sem hann er að læra um. Nínu finnst samt sá flokkur markmiða að auka skilning 

nemenda á hugtökum og fyrirbærum minnst mikilvægur af flokkunum sex (sjá töflu 5). 

Þór er nokkuð viss um það að nemendum sínum finnist verklegu tilraunirnar eða 

athuganirnar skemmtilegar, en Sara nemandinn hans sagði að henni finndist þær oft 

leiðinlegar og of flóknar. Elís telur að sýnikennsla t.d. í formi myndbandssýninga ýti 

undir tengingar nemenda við námsefnið og það sem hann hefur kennt þeim. Árný, 

nemandinn hans, segir að hún læri mjög mikið af öllu því sem geri hlutina sýnilega, þó að 

það séu bara ljósmyndir af honum. Henni finnst mjög lærdómsríkt þegar þau eru að læra 

um eitthvað og Elís sýnir þeim með sýnitilraun hvernig hluturinn virkar með góðum 

útskýringum. Nemendunum þremur finnst öllum verkleg kennsla auðvelda þeim námið, 

brjóta upp kennslustundirnar og yfirleitt vera skemmtileg. Sara, nemandinn hans Þórs, 

sem mikið er með verklega kennslu var eini nemandinn sem vildi ekki að það væri meira 

um verklega kennslu í náttúrufræðinni hjá sér.  

Í heildina má segja að það hafi verið í mjög góðu samræmi bæði það sem 

nemendurnir og kennararnir sögðu um náttúrufræðikennsluna. Einnig endurspegluðu 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

  45   

viðtölin við kennarana nokkuð vel svör þeirra um mikilvægi hinna ýmsu markmiða 

verklegu kennslunnar. 

 

6 Lokaorð 

Kennarastarfið er margslungið og krefst mikils af kennurunum sem þurfa að sjá til þess 

að nemendur öðlist menntun og þroska í skólanum. Náttúrufræðikennarar þurfa eins og 

aðrir kennarar að gera sitt besta til þess að nemendur nái hinum ýmsu markmiðum sem 

aðalnámskrá setur fram. Markmið aðalnámsskrár eru að mestu leyti þekkingarmarkmið 

og til þess að nemendur nái tökum á þeim þarf kennarinn að beyta fjölbreytilegum 

aðferðum og skoða vel hvaða markmiðum hann ætlar sér að ná með hverri kennslustund. 

Eflaust kjósa einhverjir kennarar að reyna að ná hinum ýmsu markmiðum 

náttúrufræðinnar með því að nota verklega kennslu. Ákveðin markmið eru með verklegri 

kennslu og mismunandi verkleg kennsla stuðlar að því að mismunandi markmiðum sé 

náð. Talað er um 3 svið markmiða, það fyrsta er svið skilnings, annað er svið viðhorfa og 

það þriðja er svið vinnubragða. Síðan er talað um 5-6 flokka yfirmarkmiða með verklegu 

kennslunni (sjá töflu 5) og það er misjafnt eftir kennurum hvaða yfirmarkmiðum og þar 

með hvaða svið þeir leggja mesta áherslu á. Sænska rannsóknin sem stuðst var við í þessu 

verkefni fékk þá niðurstöðu að kennnararnir myndu oftast setja sér markmið úr sviði 

skilnings, en þeir kennarar sem hér var rætt við virtust oftar reyna að ná markmiðum úr 

sviði viðhorfa. Ef verklega kennslan er nægilega fjölbreytileg eykur það líkurnar á því að 

markmiðum úr öllum sex flokkunum náist. Þar með er kennarinn að nota markmið jafnt 

og þétt úr hinum þremur sviðum. Erfitt er að setja fram markmið sem henta öllum 

nemendum í kennslustofunni og því skiptir það miklu máli að mínu mati að notuð sé 

fjölbreytileg verkleg kennsla.  

Það er eitt markmið sem Högström o.fl. (2006:60-61) nefna en kemur ekki beint 

fram í þessari flokkun. Það er að nemendur upplifi fyrirbærin sem þau eru að læra um 

með því að nota sem flest skynfæri. Til dæmis að nemendur sjái, snerti, heyri og finni 

lykt af því fyrirbæri sem þeir eru að læra um. Með því tel ég að kennarinn geri kennsluna 

að meiri upplifun fyrir nemendurna. Maður hefur meiri skilning á hlutunum ef maður fær 

að snerta þá, finna lyktina af þeim, sjá hvernig þeir virka og svo framvegis. Mér finnst 
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því að það sé mikilvægt að verklega kennslan geri hugtökin og fyrirbærin eins 

áþreifanleg og hægt er til að hún staðfesti lesefnið. Því fjölbreytilegri sem kennslan er og 

aðferðirnar til þess að ná hinum ýmsu markmiðum þeim mun meira tel ég að námið verði. 

Ég held að verklegi þátturinn geti misst svolítið marks ef aðal áherslan er á 

stærðfræðilega útreikninga og einnig tel ég þá að nemendur nái ekki að tengja verklega 

þáttinn nógu vel við þann bóklega. Ég er hrædd um að umræður á milli nemenda og á 

milli nemenda og kennara missi ákveðið vægi ef niðurstöður verklega þáttarins eru hafðar 

í útreikningum. Það er eitt atriði að geta sýnt fram og á tölulegar upplýsingar og annað að 

geta útskýrt hvað þessar niðurstöður eru að segja. Ég tel að verkleg kennsla þurfi einnig 

stundum að bjóða upp á sjálfstæða hugsun nemenda, til dæmis með því að nemendur 

skipuleggi verknaðinn sjálfir. Markmið að nemendur læri að skipuleggja athuganir og 

tilraunir er eitt af 10 yfirmarkmiðum með verklegri kennslu og tveimur kennaranna í 

þessari rannsókn fannst það ekki mikilvægt markmið. Mín niðurstaða er að vel ígrunduð 

fjölbreytni í verklegu kennslunni, með skýrri tengingu við námsefnið hverju sinni og vel 

skipulögðu námsmati sé góð leið að nemendur leggi skilning í námsefnið.  

Til að fá betri sýn á viðhorf íslenskra kennara til verklegrar kennslu í náttúrufræði 

hefði verið betra að taka viðtöl við fleiri kennara og nemendu. Forvitnilegt hefði verið að 

leggja fyrir þá spurningalista tengdum verklegri kennslu. Ég hefði viljað fylgjast með 

fleiri en einni kennslustund hjá hverjum náttúrufræðikennara fyrir sig. Áhugavert hefði 

verið að láta hvern og einn kennara skipuleggja verklega athugun um sama viðfangsefnið 

og lýsa hvernig þeir myndu gera það í smáatriðum. Bæði láta þá lýsa aðdragandanum og 

úrvinnslunni og hvernig þeir myndu svo tengja verklegu athugunina við námsefnið. Hefði 

þetta allt verið gert væri rannsóknin nákvæmari og þá væri hægt að sýna fram á 

nákvæmari niðurstöður. En jafnframt hefði það kallað á mun viðameiri rannsókn en efni 

stóðu til. Þrátt fyrir það að alltaf sé hægt að gera betur var ákaflega lærdómsríkt að 

framkvæma þessa rannsókn og athyglisvert hversu rosalega ólíka skóla og kennara ég 

talaði við.   

 

 

_____________________________________________________________ 

Sigrún Ágústa Erlingsdóttir, Reykjavík 02.05.2007   
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