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Viðauki 1 

Gátlisti þegar fylgst er með kennslu 

Hvernig byrjar kennarinn kennslustundina? 

Hvernig er samband á milli kennara og nemenda? 

Hvert er viðfangsefni kennslustundarinnar? 

Hvernig nálgast kennarinn viðfangsefnið? 

Hvaða kennsluaðferðir notar kennarinn? 

Virðast nemendur skilja inntak kennslustundarinnar? 

Er meirihluti nemenda virkir? 

Er farið of grunnt eða of djúpt í viðfangsefnið miðað við aldursstig nemenda? 

Hvernig lýkur kennslustundinni?  

Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir nemendur 

Hefur þú alltaf verið í þessum skóla?  

Hvaða námsgreinum ertu í hérna í skólanum? 

Er einhver námsgrein í uppáhaldi hjá þér? Af hverju? 

Kennir þessi kennari (sá sem kennir náttúrufræði) þér mikið?  

Hvað finnst þér um kennsluna hans? Hvað fannst þér um kennslustundina áðan? 

Hvernig eru kennslustundirnar hans venjulega uppbyggðar eða eru þær mjög 

fjölbreytilegar? Ef svo er hvað er þá aðallega gert? 

Gerir kennarinn ykkur alltaf ljóst í upphafi hvers tíma hvaða viðfangsefni verði í 

tímanum? 

Er kennarinn stundum með verklega kennslu? Þá helst hvernig? 

Hvernig eru fyrirmælin frá kennaranum þegar það er verklegt? 

Hvernig er það verklega tengt við námsefnið sem þið lesið? 

Hvað finnst þér þú læra af verklegri kennlsu? Finnst þér hún hjálpa þér við lærdóminn 

eða rugla þig? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í náttúrufræði kennslunni? Hafa meira eða minna 

verklegt? 
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Viðauki 3 

Flæðirit yfir viðtal: 
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 Skólinn almennt 

 

Náttúrufræði almennt 

 

Nemandi 
nefnir ekki 
náttúrufræði  

Kennslustundin í náttúrufræði 

Nemandi 
nefnir 
náttúrufræði  

Náttúrufræði almennt 

 

Kennslustundin í náttúrufræði 
 

Verklegt almennt 

Ákveðin dæmi um verklega 
kennslu (t.d. úr kennslustundinni 
ef við á) 

Verklegt almennt 

Ákveðið dæmi um 
verklega kennslu 

Nemandi 
nefnir ekki 
verklegt 

Verklegt í 
kennslustuninn
i  

Önnur dæmi um 
verklega kennslu 

Nemandi nefnir 
verklegt almennt 

Verklegt almennt 

Verklegt var í 
kennslustundinni 

Verklegt var ekki í 
kennslustundinni 

Verklegt almennt 

Dæmi um verklega 
kennslu 

Hvernig vildir þú að 
kennsla í náttúrufræði 
væri? 

Nemandi nefnir 
ákveðið verklegt 

Hvernig vildir þú að kennsla 
í náttúrufræði væri? 

Önnur dæmi um verklega kennslu 
(t.d. úr kennslustuninni ef við á) 
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Viðauki 4 

Viðtalsrammi fyrir kennarana þrjá: 

 
Hvað hefur þú kennt lengi hér við þennan skóla? 
 
Hvaða aldursstigum hefur þú aðallega kennt? Hvað höfðar mest til þín? 
 
Hvaða námsgreinar hefur þú aðallega kennt í gegnum tíðina og hvað kenniru helst núna? 
 
Eru einhverjar kennsluaðferðir sem þú notar meira en aðrar? Þá hverjar og af hverju? 
 
Hvað finnst þér flokkast undir verklega kennslu? 
 
Notar þú verklega kennslu í kennslunni þinni? 
 
Hvernig skipuleggur þú verklegu kennsluna? Hvernig nálgastu helst verklega kennslu? 
 
Hver telur þú að markmið verklegrar kennslu eigi að vera í náttúrufræði (eðlisfræði)?  
 
Hvaða markmiðum reynir þú aðallega að ná fram með þinni verklegu kennslu? 
 
Fá nemendur að vita markmið verklegu kennslunnar hjá þér? 
 
Hvað telur þú að geti komið í veg fyrir að verkleg kennsla nái þeim markmiðum sem lagt 
er upp með í byrjun? 
 
Hvernig vinnur þú helst með verklega kennslu í framhaldi af henni? 
 
Hvernig er tenging við námsefnið? 
 
Hver telur þú að áhrif verklegrar kennslu séu á nemendur?  
 
Hvernig finnst þér nemendur njóta sín þegar á verklegri kennslu stendur? Ertu með 
nemendur sem njóta sín betur við athafnir en þegar hefðbundin kennsla á sér stað?  
 
Hvaða skoðanir hefur þú á verklegri kennslu? 
 
Finnst þér verkleg kennsla hafa einhverja kosti/ókosti? 
 
Myndir þú vilja nota meira verklegt í kennslunni þinni? Ef já, hvað situr í veginum?   
 
Hvernig er aðbúnaður skólans fyrir verklega kennslu? 
 
Er verkleg kennsla hluti af stefnu skólans þíns? Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki 5 

1. Hér er tafla sem inniheldur 10 yfirmarkmið með verklegri kennslu. Krossaðu í 

þann reit hverju sinni sem lýsir því hversu mikilvægt þér finnst hvert markmið vera.    

Verkleg kennsla á að hjálpa 

nemandanum: 

1 Ekki  

mikilvægt 

2 Nokkuð 

mikilvægt 

3 Mjög 

mikilvægt 

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 

   

 

 

2. Hér er tafla sem inniheldur 6 flokka markmiða sem öll 10 yfirmarkmiðin flokkast 

í. Raðaðu þessum flokkum markmiða eftir mikilvægi þar sem 1 er mikilvægast og 6 

minnst mikilvægt. 

Raðaðu eftirfarandi flokkum markmiða í röð frá 1-6 eftir mikilvægi Mikilvægi 

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

 

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

 

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


