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Ágrip 

Í þessari ritgerð er skoðað hvernig verkleg kennsla getur nýst við að vinna með 

forhugmyndir nemenda varðandi hugtök í náttúrufræði og hvaða aðferðafræði liggur þar 

að baki. Aðferðafræðin byggist á hugsmíðahyggju og hugtakanámi. Stuðst er við 

fræðilegan skilning á hugsmíðahyggju og sögu hennar og hvernig hún tengist 

náttúrufræðinámi. Verkleg kennsla er skilgreind og rýnt í sögu hennar til að fá 

heildstæðari mynd á kosti og galla hennar. Nokkur dæmi um skilningur nemenda á 

líffræðilegum hugtökum og fjallað um forhugmyndir nemenda almennt. Í 

raungreinanámi verða kennarar að gera sér grein fyrir að nemendur koma með 

hugmyndir úr sínu daglega lífi sem stangast á við vísindalegar skilgreiningar. Megin 

ályktanir mínar eru þær að með því að beita hugmyndum og aðferðafræði félagslegrar 

hugsmíðahyggju í verklegri kennlu í líffræði, þar sem nemendur upplifa og öðlast 

reynslu af hugtökum og inntaki þeirra, megi auka skilning nemenda á þeim og gera 

námið merkingarbærara og betra. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð sem lokaverkefni til B.ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við 

Háskóla Íslands. Ég vil lýsa einstöku þakklæti mínu til leiðbeinanda míns Stefáns 

Bergmann, dósent við Háskóla Íslands fyrir alla þá visku, þolinmæði og góðu 

ábendingarnar sem hann hefur veitt mér við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka 

eiginmanni mínum fyrir að þola skapsveiflur mínar og fjölskyldunni fyrir þann stuðning 

sem hún hefur veitt mér. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig hægt sé að nýta verklega kennslu til að vinna 

með forhugmyndir nemenda í líffræði. Í gegnum kennaranámið í náttúrufræðum hefur 

verið imprað á því að við sem verðandi kennarar eigum að vera meðvituð um 

forhugmyndir nemenda okkar. Vera vakandi yfir því að náttúruvísindin eru ekki eins 

klippt og skorin og aðrar greinar. Hugtök sem verið er að vinna með eru flókin og því 

miður oft útskýrð með öðrum hugtökum sem nemendur hafa engan skilning á. Því þarf 

að skoða skilning nemenda og útfrá því vinna með hugsjónir þeirra og byggja 

fræðilegan skilning þar ofan á. Til eru ótal aðferðir kennslu sem hægt er að nýta við 

uppbyggingu náms nemenda, ein þeirra er verkleg kennsla. Verkleg kennsla hefur verið 

mikið áhugaefni hjá mér því hún ýtir undir þekkingarfýsn nemenda og fær þá, ef rétt er 

staðið að henni, til að hugsa sjálfstætt um hvað sé að gerast. Fyrir mér er verkleg 

kennsla ekki eingöngu tilraunir heldur yfirheiti yfir nokkrar kennsluaðferðir sem snúa 

að hugsmíðahyggjunni. Það eru kennsluaðferðir sem fá nemendur til að upplifa það sem 

þau eru að læra, til dæmis með sýnikennslu þar sem nemendur fá að sjá, skoða, snerta 

og uppgötva.  
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2. Um rannsóknaraðferðir 

Þessi ritgerð er unnin sem hefðbundin rannsóknarritgerð þar sem aflað hefur verið 

gagna úr skriflegum heimildum, þá sérstaklega úr rannsóknarniðurstöðum sérfræðinga í 

kennslufræðum sem snúa að forhugmyndum nemenda, hugsmíðahyggju og hugtaka- og 

náttúrufræðinámi. Gögnin voru síðan túlkuð og mat lagt á þau í samræmi við aðferð úr 

bók Bogdan og Biklen (1998). 

Aðferðafræðin er sú (Bogdan & Biklen, 1998) að rannsakendur verða að byrja á 

gagnaöflun, það er að safna gögnum af því sviði sem þeir eru að rannsaka. Þá er allt efni 

sem er skráð um rannsóknarviðfangsefnið skoðað. Hvort sem það er eigin 

rannsóknarskráning eða efni sem aðrir hafa skráð eða búið til, sem dæmi dagbækur, 

opinber skjöl eða blaðagreinar. Gögnin gefa síðan hugmyndir um rannsóknarefnið sem 

verið er að kljást við. Rannsakandi getur þá farið að koma með ágiskanir út frá gögnum 

eða staðfest hugmynd eða ályktun með staðreyndum sem útiloka ágiskanir. Þannig geta 

gögn verið bæði vísbendingar og sönnunargögn. Gögn eiga að innihalda smáatriði sem 

hjálpa rannsakenda við að kafa dýpra og komast að traustum niðurstöðum um 

rannsóknarefni sitt.  

Eftir að gagnaöflun hefur átt sér stað og rannsakandi rýnt í gögnin hefst svokölluð 

gagnagreining. Við gagnagreiningu verður fyrst og fremst að spyrja spurninga á borð 

við: „Nýtast gögnin mér?― og „Hefur þetta komið fyrir áður?―. Því verður að rýna í og 

vinna með gögnin frá upphafi öflunar þeirra allt til loka rannsóknar. Það þarf sífellt að 

endurskipuleggja gögnin, bera þau saman og setja þau í samhengi. Til þess að það verði 

áreiðanlegur grundvöllur til að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með, 

þarf að velja það sem þykir mikilvægt og hafna öðru. 
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3. Hugsmíðahyggja og náttúrufræðinám 

Fyrir um 20 árum síðan þróuðust hugmyndir hugsmíðahyggjunnar með hliðsjón af 

mikilvægi umræðunnar í námi í anda hugmynda Pigaet og Lev Vygotsky. Þar var 

umræðan nýtt til að láta nemendur uppgötva sjálfa og tengja hvað þeir eru að læra við 

fyrri þekkingu og vinna þannig með forhugmyndir sínar. En til að geta gert það verður 

fyrst að skoða hvað forhugmyndir eru og hvað hugsmíðahyggja sé. Einnig tel ég 

mikilvægt að skoða sögu hugsmíðahyggjunnar og  hvernig hægt sé að nýta verklega 

kennslu til að vinna með forhugmyndir nemenda í líffræði í anda hennar. 

 

3.1 Hvað eru forhugmyndir? 

Raungreinahugtök eru flókin í eðli sínu því vísindalega skýringin á þeim samræmist 

ekki alltaf reynsluheimi okkar eða daglegu tali. Skilningur nemenda á þeim hugtökum 

er því ekki sjálfgefinn og oft hafa þeir myndað sína eigin skýringu á hugtaki sem 

byggist þá á daglegri reynslu og stangast á við vísindalegan skilning (Driver, Squires, 

Rushworth & Wood-Robinson, 1994). Þessi eigin skýring nemenda er oftast kölluð 

forhugmynd. 

Erfitt getur reynst að vinna með forhugmyndir nemenda í raungreinum því nemandinn 

túlkar allt út frá sínum hugmyndum. Hann leggur þar með aðra merkingu í það sem 

verið er að kenna og lærir því annað (Hafþór Guðjónsson, 1991). Til þess að þessi 

misskilningur verði síður þarf kennari að skoða skilning nemenda sinna. Kannanir sem 

hafa verið gerðar í ýmsum löndum hafa greint sameiginleg einkenni í forhugmyndum 

barna. Þroskarannsóknir skila góðri innsýn í það hvernig þessar hugmyndir taka 

einkennandi breytingum á æskuárunum. Einnig styðja rannsóknirnar að 

forhugmyndirnar geti viðhaldist til fullorðinsára þrátt fyrir formlega kennslu (Driver 

o.fl., 1994).  
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Eftir sameiginlegu einkennunum hefur forhugmyndunum verið skipt niður í eftirfarandi 

flokka: 

 Fyrirfram mótaðar hugmyndir. Eiga uppruna sinn í hversdagslegri reynslu 

einstaklingsins. Sem dæmi þá halda margir að grunnvatn streymi í ám og 

lækjum neðanjarðar líkt og ofan jarðar. 

 Óvísindalegar hugmyndir. Eru þær hugmyndir sem koma annarsstaðar frá en úr 

vísindunum, svo sem trúarlegar hugmyndir. Sumir telja til dæmis að heimurinn 

hafi myndast á sjö dögum líkt og stendur í sköpunarsögu Biblíunnar. 

 Hversdagslegur talsmáti. Forhugmyndir geta mótast af því hvernig við tölum 

um hlutina og því af tungumálinu. Talað er um að sólin komi upp og setjist og 

því eðlilegt að börn túlki það þannig að sólin ferðist um jörðina. Börn leggja 

einnig oft víðari skilning í ýmis hugtök en vísindamenn. Sem dæmi þegar börn 

tala um þyngd geta þau átt við rúmmál, þrýsing eða eðlismassa. 

 Hugtakaruglingur. Er þegar börn gera ekki greinarmun á hugtökum. Til dæmis 

telja börn oft að hugtökin „að bráðna― og „að leysast upp― tákna það sama. 

(Driver o.fl., 1994; Science Teaching Reconsidered: A Handbook, 1997) 

Þar af leiðandi er mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir þessum forhugmyndum og 

vinni út frá því. 

 

3.2 Um hugsmíðahyggju 

Áður en farið er að útskýra hugsmíðahyggju er vert að koma með nokkur varnarorð því 

mikil gagnrýni hefur verið á notkun hugtaksins. Það er talið merkingarlaust og aðeins 

notað í hugmyndafræðilegum skilningi (ideological), það lítur vel út á blaði en er ekki 

framkvæmanlegt. Þetta er vegna þess að skilgreining á hugsmíðahyggjuhugtakinu er 

almennt ekki mjög nákvæm né ítarleg í kennslufræðilegum greinum eða ritum og virðist 

hafa verið notað til að aðgreina hugsmíðahyggjusinna frá íhaldssinnum (Sjöberg, 2007). 

Margar menntastofnanir skeyta lýsingarorði fyrir framan hugsmíðahyggjuorðið til að 

útskýra betur hverskonar uppbygging ætti sér stað hjá þeim (Sjöberg, 2007). Sem dæmi 

má nefna einstaklingsmiðaða og vitsmunalega hugsmíðahyggju í anda Jean Piaget, 
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Mynd 1: Hugtakanet. Byggt á mynd 

eftir Van de Walle, 2001.  

Bláir punktar eru forhugmyndir en sá 

rauði ný hugmynd. 

félagslega hugsmíðahyggju í anda Lev Vygotsky og róttæku hugsmíðahyggjuna hans 

Ernst von Glaserfelds (1984, 1989).  

Nám í anda hugsmíðahyggjunnar byggist fyrst og fremst á sífelldri endurskipulagningu 

hugmynda. Þegar slíkt nám á sér stað er hugurinn að leita að jafnvægi. Í því samhengi 

talaði Piaget um hugtökin samlögun og aðhæfingu þar sem einstaklingurinn aðlagar sig 

að umhverfinu eða reynir að breyta því til að jafnvægi myndist. Hugmyndir nemandans 

eru ekki alltaf þær sömu og fræðanna og því þarf kennarinn að vinna að samhæfingu 

þeirra á milli. Hans verk er þá að fá nemandann til að horfa gagnrýnum augum bæði á 

sínar hugmyndir og fræðanna. Skilningur nemandans ræður því síðan hvort endursmíðin 

felur í sér samlögun eða aðhæfingu (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Ef megin hugmyndafræði Sjöberg (2007), sjá hér að neðan, og skilgreining Piaget um 

samlögun og aðhæfingu eru tekin saman má líkja hugsmíðahyggju við kubbaleik. Ef 

leikfangakubbur er bjagaður eða ekki eins og hinir kubbarnir þá er ekki hægt að nýta 

hann til að byggja upp eða tengja hann við hina 

kubbana. Þannig er hægt að hugsa um 

forhugmyndir barna, ef þær eru ekki í samhengi 

við kenningar eða hugtökin sem er verið að taka 

fyrir er ekki hægt að byggja upp og tengja saman. 

Því einsog Meyvant segir í grein sinni (Meyvant 

Þórólfsson, 2003) þá verða að myndast tengsl 

milli þess sem nemandinn er að læra og þess sem 

hann hefur lært og þekkir, til að hugtakanám eigi 

að skila árangri. 

Van de Walle (2001) telur einstaklinga byggja 

upp hugtakanet (mynd 1) í kringum skilning sinn 

og reynslu. Þá notar einstaklingurinn forhugmyndir sínar til að tengja saman og byggja 

upp nýja hugmynd. Eftir því sem tengingarnar verða fleiri eykst skilningur 

einstaklingsins á hugmynd eða hugtaki og hún verður varanlegri. Hinsvegar ef hugtök 

og hugmyndir eru lærð án skilnings tengjast nýjar upplýsingar engu hugtakaneti og 

gleymast því fljótt (Hafþór Guðjónsson, 1993). 
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Lev Vygotsky kom fram með kenningu um félagslega hugsmíðahyggju þar sem áhersla 

var lögð á að nota tungumálið og félagslegar aðstæður vitsmunaþroska. Tjáskipti á milli 

þeirra sem væru á mismunandi þroskastigi gæfi af sér öflugan vitsmunaþroska, hvort 

sem þau væru á milli jafnaldra eða fullorðins og barns (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Samkvæmt Sjöberg (2007) er megin hugmyndafræði kennslumiðaðrar hugsmíðahyggju 

eftirfarandi: 

1. Nemandi er virkur í uppbyggingu þekkingar sinnar en ekki hlutlaus móttakandi. 

Nemandinn nemur námið en því er ekki þvingað á hann. 

2. Nemandi kemur með margskonar hugmyndir um hin ýmsu fyrirbæri raungreina. 

Sumar eru tilfallandi og óstöðugar á meðan aðrar eru rótgrónar og stöðugar. 

3. Hver nemandi hefur sína sýn á heiminn, þó er hægt að sjá hliðstæður og mynstur 

í hugmyndum þeirra. Sumar þessara hugmynda hafa myndast í samfélaginu og 

eru félagslega og menningarlega viðurkenndar, oft sem hluti af tungumálinu. 

Þær nýtast oft sem grunnur til skilnings á þónokkrum fyrirbærum og hugtökum. 

4. Þessar hugmyndir stangast oft á við viðurkenndar vísindalegar hugmyndir og 

sumar þeirra eru þrálátar og erfitt er að breyta þeim. 

5. Þekking er uppbyggð í heilanum líkt og hugtakakort sem hægt er að setja upp og 

lýsa frekar nákvæmlega. 

6. Kennari verður að taka hugmyndir nemanda alvarlega ef kennslan á að skila 

árangri í að breyta þeim eða hrekja. 

7. Þó að þekking sé persónuleg og einstaklingsbundin, byggir nemandinn hana upp 

frá upplifun sinni. Þá hafa umhverfisþættir, svo sem tungumál, menning og 

félagslegar aðstæður, einnig áhrif. 

Þetta sýnir samspil allra hugsmíðahyggjustefnanna þar sem tekið er út það sem nýta má 

og ætti á kennslufræðilegusviði. 
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3.3  Saga hugsmíðahyggjunnar 

Grunnhugmyndir um hugsmíðahyggju eru mjög gamlar og má rekja þær allt til daga 

Sókratesar og samræður hans við fylgjendur/nemendur sína. Því hann spurði markvissra 

spurninga sem fékk nemendur sína til að uppgötva veikleika í hugsunarhætti sínum. 

Sókratísk samræða er enn mikilvægt tæki í hugsmíðahyggju kennara, sem leið til að 

meta nám nemenda sinna og skipuleggja nýja námsreynslu (EBC, 2004).  

Einn af upphafsmönnum um hugsmíðahyggju er Jean Piaget. Hann rannsakaði þekkingu 

út frá þekkingarfræðilegu og heimspekilegu sjónarhorni, með spurningarnar „Hver er 

grunnur þekkingar?― og „Hvernig eykst og þróast þekking?― að leiðarljósi. Samkvæmt 

Piaget á að kanna uppruna þekkingar út frá reynslu einstaklings þar sem hún er byggð 

upp og þróast. Hann byrjaði á að skoða hugmyndir barna um heimininn í kringum 1920 

og gaf út bókina „The child’s conception of the world― árið 1929. Þá var hann byrjaður 

að nota hugtakið hugsmíðahyggja og gaf út bók árið 1937 um hugsmíði raunveruleikans 

hjá börnum (f. La constructiondu réel chez l'enfant). Á sama tíma var hann að skrifa um 

hvernig börn móta með sér hugmyndir um ýmis raungreinatengd hugtök á borð við 

hreyfingu, tíma og rúm. Því er auðvelt að skilja hvers vegna raungreinakennarar höfðu 

áhuga á hugmyndum Piagets (Sjöberg, 2007). 

Samtímamaður Piaget, Lev Vygotsky vildi meina að samskipti og félagsleg aðkoma 

yrði að vera við þroska einstaklingsins og því þróaði hann hugmynd Piaget í svokallaða 

félagslega hugsmíði (Vygotsky, 1978). Þar var áhersla lögð á að nota tungumálið og 

félagslegar aðstæður vitsmunaþroska. Þannig að tjáskipti á milli þeirra sem væru á 

mismunandi þroskastigi gæfi af sér öflugan vitsmunaþroska, hvort sem þau væru á milli 

jafnaldra eða fullorðins og barns (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þar sem efnið eftir 

Vygotsky var ekki gefið út á ensku fyrr en eftir 1960 kynntist hinn enskumælandi 

heimur ekki verkum hans fyrr. 
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Það var svo uppúr 1970 að hugsmíðahyggjan fór að breiðast út eins og eldur í sinu um 

hin vestræna heim. Þessar hugmyndir opnuðu nýja sýn á kennslu og þær aðferðir sem 

beitt hafði verið. Þar sem hugmyndirnar voru ekki nægilega vel skilgreindar (Sjöberg, 

2007) myndaðist sú hætta að þær yrðu rangtúlkaðar og þá jafnvel oftúlkaðar, þá í anda 

rótækrar hugsmíði Ernst von Glaserfeld (1984, 1989), sem varð til þess að halla fór 

undan fæti hugsmíðahyggjunnar.  

Kaflaskil urðu í kennsluháttum raungreina árið 1987 þegar Jack Easley og Rosalind 

Driver skrifuðu um rannsóknir sínar á skynjun og hugmyndum barna um náttúruleg 

fyrirbæri. Hugsmíðahyggjuhugmyndir Piagets höfðu áhrif á verkefni þeirra en ólíkt 

honum skoðuðu  þau efnið út frá kennslufræðilegu sjónarhorni (Driver & Easley, 1987). 

Í grein Keith Taber (2006) er sett fram hvernig þróunin hefur verið í rannsóknum á sviði 

hugmynda barna og hugtakaskilningi þeirra frá því grein Drivers og Easley (1987) kom 

út. 

1973 Endurvakning áhuga fræðimanna á hugmyndum nemenda. 

1979 Rannsóknir á öðrum hugtökum. 

1982 Rannsóknir á breytingum í hugtakaskilningi. 

1988 Rannsóknir á hugtökum og samhengi. 

1990 Rannsóknir á áhrifum félagslegra þátta á hugtakaskilning og rannsóknir á 

uppruna annarra hugtaka. 

(Taber, 2006) 

Rannsóknir á þessu sviði aukast og sérhæfast æ meir og kafa vísindamenn sífellt dýpra í 

hugmyndir barna á sviði raungreina og náttúruvísinda (Duit, 2004). 
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3.4  Tenging við náttúrufræðinám 

Hugsmíðahyggjan opnaði nýja sýn á kennsluhætti í raungreinanámi líkt og saga hennar 

sýnir okkur. Dýpri innsýn er komin á hugmyndir barna í raungreinum þökk sé 

frumkvöðlinum Rosalind Driver og hennar samstarfsfólki. Með þessari innsýn getur 

raungreinakennari betur áttað sig á því hvar nemendur sínir eru staddir. Þá getur hann 

hagrætt kennsluháttum sínum til þess að vinna með forhugmyndir nemenda sinna og 

reynt að mynda tengsl milli fræðanna og  fyrri þekkingar svo skilningur verði. 

Þuríður Jóhannsdóttir (2001) hefur dregið saman þá þætti sem hún telur mikilvægasta 

varðandi námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju og samræmast þeir hugmyndum 

Sjöberg (2007) hér að ofan. Hún segir að stuðla verði að virkri uppbyggingu þekkingar 

hjá hverjum nemenda og sú þekking sem verður við nám er einstaklingsbundin en hún 

verðu að vera til í félagslegu samhengi og þannig hluti af menningu einstaklingsins. 

 Námsumhverfið verður að vera námshvetjandi og líkast raunverulegum 

aðstæðum. 

 Virk þátttaka nemandans. Nemendur verða að hafa áhuga og sjá tilgang í því 

sem þeir eru að læra og hjálpar það að gera þá virka í námi sínu. 

 Forþekking nemenda. Mjög mikilvægt er tillit sé tekið til forhugmynda nemenda 

og hann túlkar nýja þekkingu út frá þeim. 

 Samhengi við raunveruleikann. Verkefni unnin í skólanum eiga að búa 

nemendur undir raunveruleg verkefni utan hans og þurfa því að líkjast þeim. Því 

ættu fagkennarar að láta nemendur hafa verkefni sem líkust þeim sem notast er 

við í viðkomandi fagi í samfélaginu. 

 Sköpun og sýnilegur námsárangur. Vinna við skapandi verkefni er mikilvæg 

fyrir nemendur því þá sjá þeir afrakstur námsins á áþreifanlegan hátt. 

 Hlutverk kennarans. Kennarastarfið á aðallega að byggjast á því að styðja 

nemendur, hvetja þá og leiðbeina við námið bæði sem einstaklinga og hóp. 

 Nemandinn ber ábyrgð á og hefur stjórn á eigin námi. Nemendur eiga að ígrunda 

nám sitt, hafi stjórn á því og sé meðvitaður um það hvernig það eigi sér stað. 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2001)  
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4. Hugtakanám 

Frá unga aldri þróa börn með sér hugtök eða hugmyndir um heiminn í kringum sig. 

Börn upplifa hvað gerist þegar þau missa, ýta, toga eða kasta hlutum og mynda þannig 

hugmyndir og reynslu af áferð og hreyfingu hluta. Með reynslu myndast samskonar 

hugmyndir hjá þeim um allt annað í umhverfi þeirra, þar á meðal um líffræðilega hluti 

og hugtök tengd til dæmis dýrum og plöntum (Driver o.fl., 1994).  

 

4.1 Hvað er hugtak? 

Í Orðabók Menningarsjóðs er hugtak útskýrt sem „almenn hugmynd, sem vísar til helstu 

sameiginda einstakra (tegunda) hluta eða fyrirbæra―. Hugtak er því eitthvað sem er 

almenn vitneskja. Til dæmis ef fólk er beðið um að skilgreina hvað bíll sé nefnir það 

hluti sem allir bílar eiga sameiginlegt, sameigindirnar: Faratæki á hjólum, með sæti, 

stýri,... og svo framvegis. Við erum jafn misjöfn og við erum mörg og því sjáum við 

ekki allt með sömu augum. Því þarf ekki að vera að tveir einstaklingar leggi sömu 

merkingu í hugtakið bíll þó svo þeir skilji vel hvað átt er við. Sameiginleg reynsla af 

slíkum hversdagslegum hlutum tryggir okkur það að hugtökin verða mjög lík og því lítil 

hætta á að misskilningur verði (Hafþór Guðjónsson, 1993). 

Nám í skóla er af allt öðrum toga því þar er verið að notast við hugtök sem eru 

vísindalega skilgreind og ekki alltaf í samræmi við hina daglegu reynslu okkar. Því er 

eðlilegt að gífurlegur merkingarmunur sé á orðum og orðanotkun (Hafþór Guðjónsson, 

1993). Forhugmyndir sem við myndum okkur sem stangast á við vísindalegar 

skilgreiningar valda þessum mun. Dæmi um þetta er, eins og kom fram í 

forhugmyndakaflanum, hversdagslegur talsmáti þar sem skilgreiningar á hugtökum í 

daglegu tali stangast á við skilgreiningu vísindanna. Einnig hugtakaruglingur þar sem 

hugtökum er ruglað saman eða talin vera það sama (Driver o.fl., 1994; Science 

Teaching Reconsidered: A Handbook, 1997).  
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4.2 Hugtakaskilningur 

Það sem felst í því að skilja eða vita hvað hugtak merkir er að geta tengt það við aðra 

vitneskju sem einstaklingurinn hefur. Þannig tengjast mismunandi hugtök sem hafa 

sameiginlega eiginleika og byggist upp hugtakanet sem gefur skilning. Í upphafi 

skólagöngu nemenda er þetta hugtakanet ekki til staðar eða mjög frumstætt. Smám 

saman byggist þetta net upp eftir því sem fleiri hugtök bætast við (Hafþór Guðjónsson, 

1993). 

Ástralski fræðimaðurinn Richard T. White (1988) skiptir minninu upp í sjö hluta, þar 

sem hver hluti þjónar sínum tilgangi: 

1. Runa: Fastmótuð röð orða eða tákna. 

2. Yrðing: Lýsing á hugtaki eða tengslum hugtaka. 

3. Mynd: Hugræn táknmynd af skynjun. 

4. Atburður: Minning um atburð sem maður tók þátt í eða varð vitni að. 

5. Sérleikni: Hæfnin til að vinna með sérstök verkefni á afmörkuðu sviði: vita 

hvernig; sundurgreina, flokka, fylgja reglum. 

6. Hreyfifærni: Hæfni til að framkvæma verklega hluti. 

7. Vitsmunaleg tækni: Almenn færni í því að vaka yfir og stýra hugsuninni og 

takast á við verkefni; finna tengsl milli minniseinda. 

    (White, 1988; Hafþór Guðjónsson, 1993) 

Þegar þessir hlutar tengjast saman myndast net sem ræður skilningi einstaklings á 

hugtökum. Með þessari skiptingu á minninu hefur White (1988) gefið kennurum og 

nemendum nýja sýn á kennslu og nám. Mikilvægt að kennarar hafi sem fjölbreyttasta 

kennslu til að höfða til sem flestra hluta minnisins hjá nemendum sínum. Hann bendir 

einnig á að atburður er afar mikilvægur því ekki sé sambærilegt að læra eitthvað 

utanbókar og að sjá þá og upplifa. 

Fleiri fræðimenn hafa komið með sambærilegar kenningar og White. Einn þeirra er 

David Ausubel en hann líkt og White lítur á þekkingu einstaklings sem uppbyggilegt 

net. Hann notar hugtakið merkingarbært nám en það merkir að ný hugtök verða að 

tengjast fyrri þekkingu (Hafþór Guðjónsson, 1993). Þannig er hugtakanám ekkert 

ósvipað forhugmyndum að því leyti að kennari verður að hafa einhverja vitneskju um 

það sem nemandinn veit fyrir. 
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4.3 Hugtakanám og verkleg kennsla  

Vegna þess hve hugtakaskilningur er flókinn og mismunandi hjá fólki verður erfiðara 

eða öllu heldur vandmeðfarnara fyrir kennara að kenna viðfangsefni sem byggjast 

nánast upp á hugtökum. Kennari verður að byrja á því að kanna hvað nemendur sínir 

þekkja, kunna og skilja áður en farið er að breyta, byggja ofan á og mynda ný tengsl. Þó 

svo það sé eflaust óraunhæft að fá fullkomna mynd af því hvað nemendur vita fyrir er 

engu að síður möguleiki að sjá hana að hluta til, sérstaklega fyrir reynda kennara 

(Hafþór Guðjónsson, 1993). 

White bendir á að atburður sé afar mikilvægur því utanbókarlædómur sé ekki það sama 

og að sjá og upplifa. Þar kemur verkleg kennsla sterk inn þar sem hún er einn þáttur í 

því að búa til áþreifanlega og/eða sýnilega hugmynd af hugtaki. Einn þáttur til að gera 

hugtakið raunverulegra og merkingarbærra í augum þess sem nemur (White, 1988). Því 

mega kennarar ekki einungis horfa til þess að verklegar æfingar séu tímafrekar, krefjast 

mikils undirbúnings og sumar hverjar kostnaðarsamar heldur verða þeir að meta hvort 

þær nýtist í kennslu eða ekki (Bennett, 2003). 
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5. Rannsóknir á skilningi nemenda á líffræðilegum hugtökum 

Líffræðileg hugtök líkt og önnur raungreinahugtök eru flókin í eðli sínu því vísindalega 

skýringin á þeim samræmist ekki alltaf reynsluheimi okkar eða daglegu tali. Skilningur 

nemenda á líffræðilegum hugtökum er því ekki sjálfgefin og oft hafa þeir myndað sína 

eigin skýringu á hugtaki sem byggist þá á daglegri reynslu og stangast á við 

vísindalegan skilning. Erfitt getur reynst að vinna með hugmyndir nemenda en til þess 

að geta það verður að skoða skilning þeirra. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á 

skilningi nemenda í raunvísindum og þá helst í eðlis- og efnafræði en minna í líffræði 

og jarðvísindum (Duit, 2004).  

Líffræðileg hugtök, sem reynst hefur kennurum erfitt að kenna nemendum sínum 

þannig að þeir öðlist fullan skilning á þeim, eru af mörgum toga. Meðal þeirra eru 

hugtök á borð við vatnsflutninga í lífverum, frumuöndun, mítósu og meisósu, litninga, 

erfðir og ljóstillífun (Lazarowitz & Lieb, 2006). Þetta er langt frá því að vera tæmandi 

listi en rannsóknum um líffræðilegar forhugmyndir hefur verið skipt upp í fjóra megin 

hópa (Tanner & Allen, 2005): 

1. Hugmyndir um líf. 

2. Plöntur og dýr. 

3. Mannslíkaminn 

4. Þroskun lifandi vera. Í þeim hóp er meðal annars þroskunarfræði, erfðafræði og 

þróun. 

Það er of yfirgripsmikið að fara yfir allar forhugmyndir barna í líffræði í þessari ritgerð 

en til að fá einhverja hugmynd um þær verða nokkur dæmi tekin saman hér. Dæmi eru 

tekin úr rannsóknum sem fundnar voru og þess gætt að þær væru bæði nýlegar og eldri , 

en þó eftir þann tíma sem Driver og Easley (1987) komu fram með sína rannsókn. 

Hugmyndafræðin hefur ekki breyst mikið heldur frekar þróast og dýpkað eins og greinir 

frá í sögu hugsmíðahyggjunnar. 
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5.1 Dæmi um forhugmyndir barna í líffræði 

Næringarnám plantna 

Í kringum 1980 voru gerðar margar rannsóknir um hugmyndir nemenda á næringarnámi 

plantna. Niðurstöðurnar sýndu samskonar mynstur hugmynda víðsvegar um heiminn. 

Margir rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að skortur var á hugtakaskilningi  á 

hugtakinu plöntunæring (Driver o.fl., 1994). 

 

Rannsóknir sýndu fram á alþjóðlegar og lífsseigar forhugmyndir nemenda á öllum aldri 

um að plöntur dragi næringuna úr jarðveginum og að ræturnar séu meltingarkerfi þeirra 

(Driver o.fl., 1994). Fimmtungur aðspurðra 15 ára nemenda sögðu að tré fengu fæðu úr 

jarðveginum en einungis 8% gáfu til kynna að tré búi til sín eigin efni útfrá efnum sem 

það fengi frá umhverfinu. Aðrar rannsóknir sýndu fram á að stór hluti nemenda telja 

plöntur taka inn lífræna næringu (sterkju, sykur eða prótein) úr jarðveginum og hafi 

marga fæðugjafa. Einnig að plöntur borði á samskonar hátt og dýr (Driver o.fl., 1994; 

Leach & Scott, 2000). 

 

Skilningur barna á því að plöntur draga í sig vatn úr jarðveginum og að það sé 

mikilvægt fyrir vöxt þeirra veldur því að þau telja vatnið aðalefnið í vextinum. Þrátt 

fyrir að hafa lært að plöntur taka til sín koldíoxíð, vatn og steinefni eiga þau það til að 

horfa á það sem fæðu plantna (Driver o.fl., 1994). 

 

Ljóstillífun 

Nemendur virðast eiga erfitt með að átta sig á fræðilegum hugtökum eins og ljóstillífun 

eða blaðgrænu þegar þau eru kennd. Þeir sjá ljóstillífun fyrir sér sem efni frekar en ferli 

eða hluta af lífsferli plöntu. Nemendur telja fæðu næra plöntuna á meðan hún vex en 

hafa mjög lítinn skilning á orkuflutningi í efnaferli plöntu. Einnig áttu nemendur erfitt 

með að tengja fæðu við orku og lífsferil plöntu. (Driver o.fl., 1994). Leach og Scott 

(2000) gerðu einnig rannsókn á ljóstillífun og niðurstöður þeirra sýndi fram á að 

nemendur gera ekki greinarmun á ljóstillífun og öndun plantna. 
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Þróun tegunda 

Árið 2000 kom út rannsókn þar sem Fisher ásamt fleirum skoðaði 

þróunarfræðihugmyndir barna með áherslu á þróun tegunda og samkeppni. Fræðin segja 

að samkeppni hefur óbein áhrif á þróun tegundar, þá helst vegna heilsu einstaklinga eða 

samkeppni um auðlindir og mat. Oft er skýringin, þeir hæfustu lifa af notuð til að 

útskýra fræðin. Rannsóknin sýndi hinsvegar það að börn telja almennt vera samkeppni 

innan tegundar eða milli tegunda á formi bardaga og að sá sterkari vinni. 

Forhugmyndina mætti skýra út sem þeir sterkustu lifa af (Adams & Griffard, 2001). 

Mítósa og meiósa 

Nemendur eiga í erfiðleikum með að skilja hugtök eins og erfðir og genatengsl. 

Mendelska erfðafræðin og genatengsl virðast vera þeim sérstaklega erfið. Liggur 

vandinn meðal annars í því hve erfitt er að skilja muninn á mítósu og meiósu. 

Niðurstöður rannsóknar Lewis, Leach og Wood-Robinson (2000) sýndi fram á að 

skilningur á frumuskiptum er mjög takmarkaður, ruglingslegur og gætir ósamræmis. 

Jafnvel þeir sem virtust hafa góðan skilning gátu aðeins útskýrt frumskiptingu að hluta 

til. Lítill skilningur virðist vera á því hvernig frumuskiptingar- og frjóvgunarferlið fari 

fram. Þó svo einhver skilningur reyndist vera á hlutverkum og grundvallaratriðin í þeim. 

Enda vissi stór hluti nemenda að munur væri á jafnskiptingu og rýriskiptingu en sumir 

áttuðu sig ekki á því að þetta væru tvær tegundir frumuskiptingar. 

Æxlun plantna 

Í rannsókn Lewis, Leach og Wood-Robinson (2000) kom fram að það væru nokkrir 

megin þættir sem vefjast fyrir nemendum þegar kemur að æxlun plantna. Dæmi um þá 

eru:  

 Að plöntur eru annað hvort færar um kynæxlun og kynlausa æxlun en ekki bæði. 

 Sambandið á milli víxlfrjóvgunar og sjálffrjóvgunar. 

 Sambandið á milli víxlfrjóvgunar og kynæxlunar. 

 Sambandið milli sjálffrjóvgunar og kynæxlunar. 

 Uppruni fræja 
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6. Verkleg kennsla í líffræði/náttúrufræði 

Verkleg kennsla er ekki alltaf skilgreind eins, sumir líta á hana sem eingöngu 

sýnikennslu og tilraunir, á meðan aðrir vilja útfæra hana mun meira. 

Raungreinakennarar eru flestir á sama máli um að hún skiptir máli kennslufræðilega í 

þeirra fagi. Þá horfa þeir á atriði á borð við hugtakanám og forhugmyndir nemenda. Þeir 

eru þá að leitast eftir að nýta hugsmíðahyggjuna til að vinna með þessi atriði. Gefa 

nemendum tækifæri til að upplifa og byggja upp eigin reynslu af hugtökunum sem verið 

er að kljást við. 

 

6.1 Hvað er verkleg kennsla? 

Í bókinni Að mörgu er að hyggja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a) sem kom út árið 1999 er 

verkleg kennsla skilgreind sem margþætt kennsluaðferð, þar eru ýmsar kennsluaðferðir 

notaðar sem byggjast aðallega á verklegum viðfangsefnum og þjálfun. Sama ár kom út 

bókin Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b) þar sem mismunandi 

kennsluaðferðir eru útlistaðar og flokkaðar niður eftir því hvort aðferðafræði þeirra er 

lík og þær hafi svipuð meginmarkmið og áherslur. Þar er verkleg kennsla flokkuð bæði 

sem verkleg æfing og leitaraðferð. Útfrá þessu má draga þá ályktun að hugmyndafræðin 

á bakvið verklega kennslu er ekki einhlít og hægt sé að greina margar kennsluaðferðir 

undir yfirheitinu verkleg kennsla. Meginmarkmið verklegrar kennslu er að nemendur fái 

að uppgötva eigið nám með því að sjá, snerta og upplifa það.  

Hugmyndafræði verklegrar kennslu er í anda hugsmíðahyggjunnar og hugtakanáms. 

Ætti góð verkleg kennsla því að innihalda þessa meginþætti: 

 Verklegir þættir þurfa að tengjast við aðra námsþætti. 

 Í verklegri kennslu reynir sérstaklega á kennarann sem fyrirmynd. 

 Skipulag umhverfis fyrir  verklega þjálfun ræður miklu um það hvernig til tekst. 

 Kennarinn verður að skapa góðan vinnuanda. 

 Viðfangsefni þurfa að vera áhugaverð og markvisst valin. 

 Endurgjöf þarf að vera markviss og stöðug. 

           (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b) 
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6.2 Saga verklegrar kennslu 

Verkleg kennsla hefur á einhvern hátt verið þekkt kennsluaðferð í meira en öld. En 

áherslur í verklegri kennslu hafa ekki alltaf verið eins, heldur hafa þær skiptst á milli 

þess að byggja á „staðreyndum í vísindum― og „aðferðum í vísindum―. Í upphafi var 

verkleg kennsla í formi sýnikennslu þar sem ýta átti undir skilning nemenda á því efni 

sem þeir höfðu verið að læra. Þegar fór að líða á nítjándu öldina breyttist áherslan yfir í 

leitarnám, þar sem nemendur áttu að vera könnuðir og finna upp á hlutunum sjálfir. Það 

var þá sem að verkleg kennsla fékk sinn fasta sess í raungreinakennslu. Leitaraðferðin 

missti síðan vægi sitt í byrjun tuttugustu aldar og skaust sýnikennsla aftur upp á 

yfirborðið og var ríkjandi aðferð í um hálfa öld (Bennett, 2003).  

Ég heyri og ég gleymi. Ég sé og ég man. Ég geri og ég skil. 

Confucius, kínverskur heimspekingur. 

Hinsvegar var það í kringum 1970 að byrjað var að fjalla um leitaraðferðina í verklegri 

kennslu, þá stuðst við hugsmíðahyggju í anda Piaget með hliðsjón af kenningu Deweys 

„learning by doing― eða að læra með því að framkvæma. Þá áttu verklegar æfingar að 

skila betri hugtakaskilningi til nemenda en þulunám. Kennarar nýttu þá verklega 

kennslu í anda hugsmíðahyggjunnar með sýnikennslu eða tilraunum sem nemendur 

framkvæmdu eftir forskrift. Meira var ekki unnið með verklegu kennsluna og skildi hún 

því oftast ekkert eftir í huga nemenda. Kennarar könnuðu ekki forhugmyndir nemenda 

né tengdu verklegu kennsluna við eitthvað sem nemendur gátu heimfært á sitt daglega 

líf, þekktu og skildu. Til þess að verkleg kennsla nýtist verður að vera tenging milli þess 

sem er verið að kenna og þess sem nemandi kann nú þegar. Þar sem þessi tenging var 

ekki til staðar leiddi það til þess að verklega kennslan gegndi ekki því hlutverki sem af 

henni var ætlast. Þetta kom í ljós þegar farið var að prófa skilning nemenda sem höfðu 

verið í miklu verklegu námi. Ólíkt því sem búist var við höfðu þeir ekki betri skilning á 

því sem hafði verið kennt en nemendur sem ekki fengu eins mikla verklega kennslu.  

  

http://www.quotationspage.com/quotes/Confucius/
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Í kjölfarið var kennsluaðferðin, meðal annarra, gagnrýnd af Hudson (1990) fyrir að vera 

ógagnleg og ruglingsleg, þar sem tilgangur hennar væri ekki hugsaður til enda. Hann 

leitaði eftir meiri áherslu á hvað nemendur væru að gera í tilraunavinnu. Dalaði áhugi 

fræðimanna á þessari kennsluaðferð og fóru þeir í staðinn að skoða hugtakanám. 

Síðustu tuttugu árin hefur þessi hugmynd tekið nýja stefnu eða frá því Jack Easley og 

Rosalind Driver skrifuðu um rannsóknir sínar á skynjun og hugmyndum barna um 

náttúruleg fyrirbæri (1987). Þá hefur verið gert meira úr verklegri kennslu og unnið 

meira með hana. Bóklegt nám hefur verið samþætt við hana og umræður auknar. Með 

því er verið að vinna meira með verklegu kennsluna en ekki einungis látið nemendur 

vinna eftir forskrift. Í stað þess að nemendum er sett fyrir tilraun eða sýnikennsla, þeir 

látnir framkvæma eða horfa á og skrá hjá sér niðurstöður sem þeir skila síðan inn, er  

byrjað á bóklegum tíma þar sem farið er í hugtökin sem koma fyrir og aðferðin rædd. Þá 

er tilraun eða sýnikennsla framkvæmd og niðurstöður skráðar. Eftir það eru síðan 

umræður um allan ferilinn þar sem hugtökin eru nýtt til að útskýra. Þannig eru 

nemendur ekki skildir eftir í lausu lofti með hugtök sem þeir ná ekki að tengja við fyrra 

nám. Með því að bæta umræðuþættinum við verklega kennslu hefur það gefið henni 

heildstæðari og þýðingarmeiri þátt í hugtakanámi. 
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6.3 Nýting verklegrar kennslu í líffræði og náttúrufræðum 

Til að námsumhverfi verklegrar kennslu sé í anda hugsmíðahyggju verður það að ná til 

flest allra námþáttanna sem Þuríður Jóhannsdóttir (2001) tók saman og vísað er í hér að 

ofan. Samkvæmt þeim þarf skólastofan sem ætluð er verklegri kennslu að líkjast 

raunverulegri rannsóknarstofu. Í skólastofunni þurfa að vera öll helstu tæki og tól sem 

finnast á rannsóknarstofum og ekki verra ef borð og stólar væru einnig svipaðir. 

Andrúmsloftið þarf að vera frjálslegt og hún nokkuð opin. Einnig þurfa æfingarnar að 

líkja eftir/líkjast raunverulegum æfingum sem notast er við í samfélaginu og veita 

nemendum tækifæri til gera hlutina sjálfa en ekki eingöngu lesa um þá í bók. 

Áhugi nemenda á verklegri kennslu er almennt til staðar þó svo tengsl milli hennar og 

þess sem þau eru að læra sé þeim ekki alltaf sýnilegur. Því er mikilvægt að kennari skýri 

vel út hvað verið sé að gera og leyfi þeim síðan að uppgötva það sjálfum. Til að halda 

nemendum við efnið og áhuga þeirra lifandi verður að passa að verkleg kennsla sé ekki 

þurr fyrirmælakennsla með ákveðnum niðurstöðum, eins og hætta er á (Bennett, 2003), 

heldur skapandi. Hægt er að gera hana skapandi með því að gefa opin fyrirmæli, leyfa 

nemandanum að njóta sín, samanber að nemendur einir eða í hóp eiga að kynna sér 

vistkerfi í til dæmis grenndarskógi skólans og gera um hann veggspjald. 

Í verklegri kennslu verður því meðal annars að nýta samræður í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju til að vinna með hugtakaskilning nemenda (Hodson & Hodson, 1998). 

Þá verður sérstaklega að passa að tillit sé tekið til forhugmynda nemenda þar sem hætt 

er á að þær gleymist. Nemandinn verður einnig að vera meðvitaður um nám sitt og hafa 

stjórn á því og ígrunda. Skýrslur, greinagerð eða frásögn af einhverjum toga eiga að 

þjóna slíkum tilgangi í verklegri kennslu. Þá er nemandinn að segja frá því sem hann 

upplifði, hvort sem er á fræðilegu eða ófræðilegu formi. 
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7. Ályktanir og umræða 

Til að verkleg kennsla eigi að gagnast sem tæki til að auka skilning nemenda í 

raungreinanámi og hugtökum þess verður kennari að vera meðvitaður um að ein og sér 

hefur hún litla kennslufræðilega merkingu (Bennett, 2003). Því verður að vinna með 

verklega kennslu og tengja hana við það sem nemendur kunna og þekkja fyrir. 

Raungreinanám byggist aðallega á hugtakanámi og til að það skili sér verður að 

skoða/leggja út frá forþekkingu nemenda. Nemandinn hefur frá blautu barnsbeini 

sankað að sér þekkingu í gegnum reynsluheim sinn í sínu daglega lífi og tengir  

fyrirbæri sem á vegi hans verður við hann. Því má ekki gleyma í raungreinanámi þar 

sem þessar hugmyndir eru oft lífseigar og stangast á við vísindalegar hugmyndir. 

Í hugtakanámi verður að byggja upp hugtakanet til að skilningur nemenda á hugtaki 

verði. Mikið hefur verið skrifað um hvernig eigi að stuðla að myndun hugtakanets hjá 

nemendum og hvernig eigi að vinna markvisst að hugtakaskilningi hans (Driver o.fl., 

1994, 1996; Duit, 2004). Hér á landi hefur þessi umræða sett svip á umræðu um 

raungreinakennslu á síðari árum, þar sem íslenskir höfundar hafa skrifað talsvert um 

raungreinanám og þá í tengslum við félagslega hugsmíði (Hafþór Guðjónsson, 1991, 

1993; Meyvant Þórólfsson, 2003; Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). 

Í grein Sjöberg (2007) kemur fram að það verði að taka hugtakinu hugsmíðahyggja í 

fræðigreinum um kennslufræðileg efni með varúð, þar sem ekki leggja allir sömu 

merkingu í það. Huga verður að hverskonar hugsmíði er átt við hverju sinni og taka mið 

af  því efni út frá því. Þessi ruglingur er ekki eins mikill í skrifuðum greinum hér á landi 

þar sem almennt er talað um félagslega hugsmíði. 

Áhugavert er að að beita hugtökum og áherslum félagslegrar hugsmíðahyggju á 

einkenni og reynslu af verklegu námi, en framkvæmd þess á síðari hluta tuttugustu aldar 

hefur sætt talsverðri gagnrýni (Bennet, 2003). Hvernig getur verkleg kennsla tengst 

hugmyndum um hugsmíðahyggju? Hún getur meðal annars aukið áherslu á 

forhugmyndir, tengsl við fyrra nám, aukið samræðu og samskipti og unnið markvisst 

með hugtök. Einnig tengir verkleg kennsla upplifun og athuganir nemenda, sem 

verklega námið getur verið ríkt af. 
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Til að verkleg kennsla eigi að nýtast sem kennsluaðferð í líffræði og raungreinum og 

stuðli að betra námi almennt verður að hafa nokkur atriði huga: 

 Hugtakanám er flókið og það verður að taka mið af því sem nemendur kunna 

fyrir. 

 Forhugmyndir nemenda eru til staðar og verður að taka mið af þeim við kennslu, 

þar sem hann túlkar nýja þekkingu út frá þeim. 

 Til að hugmyndir hugsmíðahyggjunnar og þá sérstaklega félagslegrar hugsmíði 

nýtist verður meðal annars að hafa umhverfi kennslu opið og gera nemandann 

virkan í sínu námi. 

 Tengja verður námið við daglegt líf og það sem nemandinn þekkir. 

 Kennarinn er leiðbeinandi nemenda og byggist hans starf aðallega á að styðja 

við nemendur og hvetja þá. 

 

Ef verkleg kennsla tekur mið af þessum atriðum ætti hún að stuðla að auknum skilningi 

nemenda á þeirri hugtakaflóru sem í raungreinanámi er. Einnig verða síður gagnrýnd 

fyrir að vera ógagnleg og ruglingsleg kennsluaðferð (Hudson, 1990) því hún er að skila 

því markmiði sem sett er upp með. 
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