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Þessi greinargerð er lögð fram til B.Ed. prófs í febrúar 2012. Markmið verksins er að miðla af 

reynslu minni sem kennslubókarhöfundur. Hér verður lýst vinnuferli kennslubókar í 

rafmagnsfræði sem ég samdi fyrir Námsgagnastofnun.  

   Ítarleg lýsing verður gerð á öllu vinnuferli bókarinnar, fjallað verður um hvernig 

framlenging efnisins kom til og síðan hvernig unnið var að því að koma efninu á prent alla 

leið til útgáfu. 

   Námsumhverfi bókarinnar verður lýst stuttlega og fjallað verður um nýrri  hugmyndir um 

náttúrufræðikennslu  þar sem orðanotkun og forhugmyndir eru lykilhugtök. 

   Úttekt á eigin verki er erfið, þess vegna bjó ég til tillögu að greiningarkerfi til þess að dæma 

kennslubækur í náttúrufögum. Greiningin er gerð með útgangspunkti í Námsskrá og orðavali. 

Reynt verður að taka áhrif forhugmynda nemenda með í greininguna. Með þessari aðferð 

losnaði ég að mestu við að dæma eigið verk út frá huglægu mati. 

    Í lokasamantektinni eru nokkra ábendingar til verðandi kennsluefnishöfunda þar sem ég 

reyni að miðla af reynslu minni og koma með ráðleggingar, flestar vegna atriða sem ég hef 

sjálfur klikkað á í gegnum árin. 
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Bentsdóttur, fyrir þolinmæði og aðstoð við lagfæringar og lokayfirlestur verkefnisins.  
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Inngangur 

    

Í þessari greinargerð verður sagt frá bók sem ég samdi fyrir Námsgagnastofnun og kom út í 

nóvember síðastliðnum undir titlinum “Rafmagn”. Þetta er lítil bók fyrir 10. bekk 

grunnskólans þar sem sögulegu þróun í rafmagnsfræði og rafeindatækni stjórnar framvindu 

námsþátta.  

   Að semja námsbók fyrir Námsgagnastofnun er langt og flókið ferli, sameinglegt verk 

marga. Höfundur er fyrsti hlekkur í langri keðju. Hugmyndir og frumdrög frá höfundi stjórna 

lokaútkomunni. Höfundur er fyrst um sinn fremur einmanna en eftir sem vinnuferlinu vindur 

fram kemur samvinna  með grafískum hönnuði og ritstjóra og fleirum. Að lokum er það 

hlutverk höfundar að kynna verkið fyrir kennurum. 

   Í greinargerðinni verður ítarlega sagt frá vinnuferlinu svo að verðandi höfundar námsefnis 

geti lært af minni reynslu og gert sér grein fyrir vönduðum og fagmannlegum vinnubrögðum 

starfsfólks Námsgagnastofnunar við útgáfu námsefnis.   

   Hér verður gerð grein fyrir aðdraganda verksins og vinnu við bókina í hjáverkum með 

hléum í tæp 4 ár þangað til hún kom út nú fyrir stuttu. Lýst verður vinnuferlinu, þeim 

hindrunum og vandamálum sem komu upp og hvernig leyst var úr þeim.  

   Gerð verður grein fyrir hvernig starf mitt við kennslu í framhaldsskóla og kennsluaðferðir 

mótuðu bókina en hugmynd mín frá upphafi var sú að bókin ætti að fjalla um sögulega þróun 

raffræðinnar og að kennslan myndi tengjast henni beint.       

   Í þessum texta verður einnig fjallað um það sem hefði mátt huga að eða vinna með öðrum 

hætti en gert var. Til dæmis var það námsumhverfi sem nú er við líði ekki haft nægilega í 

huga þegar bókin var samin. Tíðar námskrárbreytingar og breyttar áherslur á síðustu árum 

hafa hafa líklega breytt þeim áður hefðbundnum kennsluaðferðum, sem ég hefði í huga þegar 

ég bjó til vinnuverkefni og texta bókarinnar.  Þessum breytingum verður gerð skil. Í því 

sambandi hef ég samið greiningarkefi í því skyni að kanna hvort bókin komi að nægilegum 

notum í því námsumhverfi sem hún verður kennd í.   

   Í lokin gef ég ráð og vísbendingar til verðandi höfunda kennsluefnis í ljósi langrar reynslu 

sem höfundur námsefnis í rafmagnsfræði og rafeindatækni. 

   Aðaltilgangur ritgerðarinnar er því að miðla verðandi höfundum kennsluefnis af reynslu 

minni í starfi sem framhaldsskólakennari og reynslu við samningu nefndrar bókar um 

rafmagnsfræði.  
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Kafli 1.  Vinnsluferli bókarinnar 
 

1.1 Aðdragandi 

Í byrjun árs 2008 fékk ég símhringingu frá Ástu Kristjönu Guðjónsdóttur, sem þá var  ritstjóri 

hjá Námsgagnastofnun. Hún tjáði mér að hún hefði verið að leita eftir einstaklingi sem væri 

fær um að semja bók um rafmagn. Bókin átti að  innihalda verklegar æfingar og lesefni sem 

gætu fallið að nýrri námskrá fyrir grunnskóla. Hafði Ásta verið í sambandi við kennara við 

iðn- og framhaldsskóla varðandi bókarsmíðina en nokkrir þeirra höfðu bent henni á að leita til 

undirritaðs með samningu bókarinnar.  Ég verð að viðurkenna að ég var ósnortinn og fremur 

tregur til að taka þetta að mér. Svarið mitt var að ég þyrfti góðan tíma til að ákveða mig en 

ljóst var að vinna við bókina gæti ekki hafist fyrr en í fyrsta lagi þá um sumarið. Eins og 

venjulega var ég með allt of mikla kennslu á vorönninni, sem var að byrja í FVA, auk þess að 

ég rek fyrirtæki samhliða skólanum. 

   Um mánuði seinna áttum við Ásta fund á skrifstofu hennar til að athuga hvort við gætum 

komist að samkomulagi um hvort ég gæti tekið að mér verkið og þá hvernig að bókinni skyldi 

staðið. Bókin var á fjárhagsáætlun hjá Námsgagnastofnun fyrir árið 2008 og var reiknað  með 

að hún yrði 3 einingar, sem á mannamáli þýðir að hún skyldi vera alls 48 blaðsíður en  

greiðsla til höfundar á einingu hafði verið ákveðin 180.000 kr. Líkt og í mörgum verkefnum 

sem tengjast kennslu yrði tímakaup við vinnuna lágt nema að hægt væri að vinna verkið 

fremur hratt og skipulega. Þeir eiginleikar eru ekki mín sterka hlið þegar ég þarf að vinna með 

íslenskan texta. Fannst mér því í fyrstu að ekki væri nóg greitt fyrir verkið en launin voru það 

fyrsta sem ég setti fyrir mig. 

   Uppistaða bókarinnar átti að vera texti en verklegar æfingar áttu jafnframt að vera stór hluti 

bókarinnar. Annað sem ég setti fyrir mig var það að nánast vonlaust væri að skrifa 

fullnægjandi kennslurit um rafmagn með verklegum æfingum tengdum efninu í svo knöppu 

formi sem 48 bls. Allar kennslubækur um rafmagn, sem ég þekkti til, voru töluvert lengri en 

fyrirhuguð bók og oftast voru sérstakar verkefnabækur og dæmasöfn notuð samhliða 

kennslubókinni.  

   Þegar ég fór af fundinum var ég viss um að þetta verkefni myndi ég ekki taka að mér. Ég 

var fyrir vikið frekar léttur í spori og hlakkaði til þess að gott sumarfrí væri framundan. 
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1.2 Framsetning efnisins verður til 

Til þess að halda gamla skrokknum og sálarlegri heilsa minni í viðunandi formi stunda ég 

gönguferðir á Akrafjall. Þá gefst mér tími til að hugsa um annir dagsins og skipuleggja það 

sem fram undan er. Í gönguferðum þessum þróuðust smám saman hugmyndir um 

framsetningu efnis í bókina. Ég komst á þá skoðun að ef áhersla væri lögð á að segja frá 

helstu meginatriðum í sögu rafmagnsins frá upphafi til dagsins í dag á einfaldan hátt þá yrði 

ekki jafnvonlaust og mér fannst í fyrstu að koma efninu fyrir á 40-50 blaðsíðum. Unnt yrði  

jafnframt efnistökum að  greina frá einföldum tilraunum í líkingu við þær sem frumkvöðlarnir 

gerðu sjálfir, og nemendur gætu sjálfir framkvæmt ásamt kennara. Texti bókarinnar yrði 

einfaldur og jafnóðum og tilefni gæfist miðað við efnistökin yrðu gerðar sýnistilraunir, 

nauðsynleg hugtök skýrð og sýndir tengdir útreikningar og formúlur. Á þennan hátt yrði 

framvinda efnisins eðlileg og í föstum skorðum. Gallinn við þetta fyrirkomulag er sá að stærri 

verkleg verkefni myndu eyðileggja eðlilega framvindu textans. Var því ákveðið strax í 

upphafi að slík verkefni yrði að hafa í sérstökum kafla aftast í bókinni.  

 

1.3 Grunnforsendur fyrir framsetningu efnisins 

Hugmynd mín er sú að bókin verði kennd sem heild. Bókin á að halda utan um eðlilega 

framvindu í kennslustundum og jafnframt vera kennaranum til aðstoðar. Verkefni, 

reiknisdæmi og tilraunir eru öll framkvæmanleg á tiltölulega stuttum tíma þannig að ein stök 

kennslustund ætti að nægja til að koma til skila afmörkuðum efnisþáttum. Samhliða yfirferð 

er unnið við stærri verkefnin aftast í bókinni en röð þeirra þar er í samræmi við meginefni 

bókarinnar. Það á að vera auðvelt að skipta kennslu á milli bóklegs og verklegs reynslunáms í 

kennslustundum. Ef kennslulotur eru stuttar samkvæmt stundaskrá færi best á að taka bóklegt 

og verklegt til skiptis. Samanbland af  lestri efnisins, tilraunum sem kennarar og nemendur 

gera ásamt útreikningum bjóða upp á fjölbreytilega kennslu ef rétt er að staðið. 

   Frá byrjun voru verkefni og tilraunir hugsaðar þannig að í þeim eru notuð ódýr efni, sem 

auðvelt yrði að nálgast. Til dæmis er í eina tilraun notað hleðslutæki fyrir bílgeyma og 

venjulegur áttaviti. Í verklega hlutanum er unnið með ódýra muni sem alltaf er hægt að 

nálgast í þeim verslunum, sem selja almennt rafmagns- og raflagnaefni og í verslununum 

Íhlutum og Miðbæjarradíói.  

   Frá upphafi hefur alltaf verið reiknað með að unnt væri að nota bókina á sem flestum 

stöðum án þess að koma þurfi til mikils kostnaðar við efnis- og verkfærakaup. Haft hefur 

verið að leiðarljósi að auðvelt sé að nálgast efnið sem notað er í verklega hlutanum, að 
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tilraunir séu einfaldar í framkvæmd og að allir sem vinni með bókina, jafnt kennarar sem 

nemendur, geti það án annars undirbúnings en grunnþekkingar í stærðfræði og lestri.  

  

1.4 Samið um skrif bókarinnar 

 Ég mætti á Námsgagnastofnun og lagði fram hugmynd mína. Ítrekaði ég að ég gæti ekki 

unnið verkið fyrr en um sumarið 2008. Ritstjórinn tók vel í þetta og sýndi mér áætlun 

stofnunarinnar um að koma bókinni inn í bókaröð sem þá var ný hjá þeim. Voru þetta 

bækurnar Málmsmíði (Kristinn Svavarsson, 2008), Trésmíði (Kristinn Svarvarsson, 2008),  

og Glervinna (Agnes Þorleifsdóttir, 2008). Við skoðun á þessum bókum var ljóst að 

framsetning kennsluefnisins þar var töluvert frábrugðin þeim hugmyndum, sem ég hafði um 

framsetningu efnisins. Af viðbrögðum  Ástu ritstjóra að dæma var hún þessu alls ekki 

mótfallin.  

   Eftir að hafa rætt hugmyndir mínar í góðan stund var samið um ákveðna greiðslu þegar 

frumtexta væri skilað inn og að höfundarréttur verksins yrði hjá Námsgagnastofnun næstu 10 

ár. Áður en fundi var slitið var samningur prentaður og undirritaður við vottun gjaldkera 

Námsgagnastofnunar.  

   Í þessum samningi er öðru vísi staðið að greiðslu fyrir námsefnið heldur en ég hef reynt 

áður við gerð námsefnis sem gefið var út á vegum ÍÐNÚ eða á heimasíðu minni. Í þeim 

tilvikum var oft óvissa um greiðslu þangað til styrkur til námsefnisgerðir fyrir framhaldsskóla 

var úthlutað af Menntamálaráðuneytinu. 

   Eftir þessa fyrsta lotu var ég orðinn það upptekinn af bókagerðinni að upphaflegi hvatinn að 

verkinu, þ.e. greiðsla fyrir verkið, var ekki lengur aðalatriðið, ég var orðin mjög áhugasamur 

um að koma verkinu áleiðis. Mér finnst gaman af að semja efni sem kemur öðrum að notum 

og áskorun eins og þessari á ég erfitt með að hafna. 

 

1.5 Undirbúningur  

Eftir nokkra vikur í sumarfríi frá FVA var ég smám saman kominn í stellingar til að setjast 

niður og semja. Nú er skömm að segja frá því að ég var ekki búinn að lesa Námskrá eða 

nokkuð annað efni áður en ég byrjaði að semja. Ég bara settist niður eins og ég hafði gert áður 

þegar ég samdi námsefni eftir tilfinningu og reynslu minni sem kennari. Það var ekki fyrr en 

ég fór að skrifa þessa greinargerð að ég fór að lesa mér til í Námsskrá grunnskólans og annað, 

sem ber að hafa í huga við námsefnisgerð. Þess vegna mun ég seinna í þessari grein lýsa efni 

bókarinnar út frá hvernig til tókst. Ég mæli hins vegar ekki með því að unnið sé á þennan hátt 

en svona var þetta nú og því verður ekki breytt eftirá. 
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1.6 Skipulagning vinnunnar 

Þegar sest er niður við að semja eru ýmis atriði sem gott er að byrja á til þess að létta sér 

vinnuna.  

   Bókahöfundur sem er að vinna fyrir aðra þarf venjulega að velja ákveðið letur sem hentar 

og einnig textavinnsluforrit. Hvað varðar þessa kennslubók óskaði Námsgagnastofnun eftir að 

fá textaskjal í MS word. Ég notaði PC útgáfuna með tengingu við stafsetningarforritið Púki 

sem er mér nauðsynleg til þess að koma íslenska textanum í skiljanlegt form.  

   Bókin verður eins í útliti og uppsetningu og fyrrnefndar bækur um tré, málm og glervinnu. 

Þess vegna bjó ég til tómt skjal með spássíum, blaðsíðuskilum og leturgerð, sem voru í 

samræmi við þær bækur. Þannig hefði ég stjórn á fjölda blaðsíða, svæðum fyrir ljósmyndir og 

teikningar til frekari skýringa.  

   Hver kafli bókarinnar var saminn á sérstakt skjal, þannig vann tölvan á fullum vinnsluhraða.  

Eins og við alla aðra tölvuvinnu er nauðsynlegt að geyma öll skjöl tengd verkefninu á 

skipulagðan hátt. Ég bjó til vinnumöppu á skjáborð tölvunnar. Inni í henni voru  undirmöppur 

sem nefndust: aðaltexti, ljósmyndir, teikningar og vefslóðir. Seinna bættist fleira við eftir því 

sem verkinu vatt fram. Með því að hafa vinnumöppuna á skjáborðinu var auðvelt í lok hvers 

vinnudags að setja inn á minniskubb svo engin gögn gætu tapast ef eitthvað skyldi koma fyrir 

tölvuna. 

   Þetta hljómar allt sjálfsagt en ég veit af biturri reynslu að þessi forvinna gleymist oft. Ráð 

mitt er að allir þeir sem skrifa bækur eða ritgerðir komi sér upp vinnulagi sem er einfalt og 

aðgengilegt svo tölvuvinnslan verða sem einföldust. Þetta sparar tíma og vinna við frágang 

verður mun auðveldari. Aldrei er hægt að minna nógu oft á að setja vinnu dagsins inn á kubb 

eða eitthvað annað minnisform sem er fyrir utan vinnutölvuna.  

 

1.7 Frumtexti saminn 

Þegar ég að lokum hóf skriftir vann ég í nokkra klukkustundir á hverjum degi. Til hliðsjónar 

hafði ég fjölda bóka um rafmagn, sem ég hef notað við kennslu gegnum árin. Auk þess var ég 

með nettengda aukatölvu sem ég notaði til að afla upplýsinga og mynda við texta dagsins. 

   Í byrjun hvers dags las ég yfir og lagfærði það sem ég hafði samið daginn áður. Þetta gerði 

ég til þess að einfalda, stytta og lagfæra textann og svo til að koma mér í gírinn fyrir frekari 

vinnu. Það liðu u.þ.b. 6 vikur þangað til aðaltextinn var tilbúinn á minni fátæku íslensku. 

Skjölin voru síðan prentuð út og lesin yfir. Villur og annað sem allt í einu kom í ljós voru 

leiðréttar í tölvunni og síðan var prentað út aftur.  
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   Þar sem síðasta útprentunin líktist lokaútgáfu bókarinnar var hægt að koma fyrir skissum af 

skýringarmyndum, sem ég handteiknaði, inn á milli ljósmynda frá internetinu en myndirnar 

voru settar voru inn um leið og textinn var saminn. 

   Þegar eiginkonan mín Gyða Bentsdóttir, sem þá hefði verið í Danmörku í námsleyfi, kom 

heim las hún yfir og lagfærði textann. Hann komst nú á þokkalegt íslenskt mál, nokkuð 

gallalítið og auðvelt til lestrar. Þegar ég nefndi við Námsgagnastofnun að Gyða hefði eytt 

töluverðum tíma í að leiðrétta textann voru viðbrögðin hjá þeim: “Hve margir tímar”? 

Greiddu þeir tímakaup fyrir þessa vinnu, nánast samstundis.  

   Í lok júlí 2008 var textinn sendur til Námsgagnastofnunar á tveimur skjölum. Annað skjalið 

var um rafmagn sem orkugjafa og hitt um rafmagn sem boðbera. Útprentun með 

handteiknuðum skýringarmyndum var send í pósti. Þetta voru síðustu samskipti mín við Ástu 

ritstjóra. Hún hætti hjá Námsgagnastofnun en Guðríður Skagfjörð Sigurðardóttir tók við 

ritstjórn bókarinnar. 

   En vinnunni var ekki lokið. Eftir var að semja verklega þáttinn aftast í bókinni. Það var ekki 

gert fyrr en í nokkrum vinnulotum haustið 2008. Ástæða þess var sú að ég vildi fá tækifæri til 

að prófa verkefnin á hópi nemenda. Ég notaði stöðu mína í FVA til að prófa verkefnin á 

rafiðnnemum sem voru nýbyrjaðir í námi. Það voru þeir nemendur sem komust hvað næst 

nemendum í 10. bekk í grunnskóla. Síðasta efnið ásamt ljósmyndum af verkefnum var sent 

Námsgagnastofnun í lok október. Hélt ég nú að vinnu minni við bókina væri lokið, en seinna 

kom ljós að svo var alls ekki. 

 

1.8 Fyrstu prófarkir 

Eftir að handritinu hefði verið skilað, fóru íslenskufræðingar að vinna við textann. Orðavali 

var breytt, setningar styttar, og málið samræmt því sem var á bókum um tré-, málm- og 

glervinnu. Eftir þetta var textinn læsilegri og uppbygging á setningum einfaldari. 

   Þegar ég las bókina yfir eftir framangreinda textavinnu kom í ljós að breytingar voru ekki í 

samræmi við rétt efnistök, textinn varð á köflum ruglingslegur og jafnvel á nokkrum stöðum 

beinleiðis gerður fræðilega rangur. Þetta varð þó ekkert stórmál. Það tók aðeins nokkra 

tölvupósta að kippa þessu í liðinn. Ég tel ljóst að það sé óheppilegt þegar sá sem les próförk 

hefur ekki þekkingu á sértæku efni ritsmíðar og breyti efni texta án þess að ráðfæra sig við 

höfund eða að vera í sambandi við höfund eftir atvikum.  
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1.9 Ábendingar frá ritstjóra  

Málið sem ég notaði í bókinni er eins og ég nota dags daglega. Ég lét ýmislegt flakka og 

hugsaði ekki alltaf um hvort það væri við hæfi. Eftir að ég skilaði fyrsta efnistexta inn voru 

strax gerðar athugasemdir við tvennt. Báðar athugasemdir voru út af hugsunarleysi og 

fljótfærni hjá mér, en svoleiðis er auðvelt að sjá eftirá.  

   Ég var búinn að setja myndir í bókina af helstu frumkvöðlum í rannsóknum á rafmagni. 

Vandamálið við þetta var að engin kona var í þeim hópi. Námsgagnastofnun gerir eins og 

aðrir opinbera stofnunnir kröfur um jafnvægi á milli kynjanna. Þar sem konur fundust ekki í 

þessum hópi var lausnin sú að myndum af nokkrum merkum vísindamönnum var hent út! 

   Hitt var öllu verra. Þríhyrning með lögmáli Ohms kallaði ég í textanum tossaþríhyrning. 

Heitið kemur til af því að nemendur sem ekki kunna algebru geta notað þríhyrninginn í 

staðinn stað þess að þátta formúlu. Heitið hefði ég tekið upp frá nemendum mínum og notaði 

til fjöldi ára án þess að hugsa nánar út í merkinguna. Þessu niðrandi heiti var í lokaútgáfu 

bókarinnar einfaldlega breytt í hjálparþríhyrning.  

   Þegar námsefni er samið þarf auk þess að vanda mál sitt, gæta jafnréttis kynja, kynþátta og 

þeirra, sem minna mega sín. Ég var ekki nógu varkár í þessum efnum. Það er hálfpínlegt að fá 

svona athugasemdir. 

 

1.10 Ljósmyndir 

Samtímis vinnu við texta veturinn 2009 vann Gurrý, ritstjóri bókarinnar, við að finna betri 

myndir en þær, sem ég hefði sett inn til að byrja með. Samræmi verður að vera í stærð og gerð 

myndanna. Þetta getur verið vandasamt og tímafrekt verk. Stór hluti mynda í bókinni er frá 

Istock photo, sem er  myndabanki á netinu sem leyfilegt er að leita í án greiðslu. Leyfi fékkst 

frá frá Landsvirkjun til birtingar á einni mynd.  

   Ekki tókst að finna handhafa höfundaréttar að mjög mörgum myndum, sem höfðu verið 

settar í handritið. Niðurstaðan var að ég tók að mér að ljósmynda það sem á vantaði. Það voru 

einkum samanburðarmyndir af íhlutum, vélum, mögnurum og plötuspilurum. Auk þess var ég 

með nokkrar myndir sem ég hefði tekið í heimsókn í Búrfellsvirkjun. 

   Myndir af hátölurum, mismunandi transistorum og lömpum gerði ég í hægindastól með 

hvítan pappír sem bakgrunn. Lýst var með nokkrum venjulegum lömpum, sem var raðað í 

kringum stólinn. Að því er mig minnir tók öll ljósmyndavinnan um 2 klukkustundir þannig að 

þetta var minna mál en ég hélt í fyrstu. Það kom mér á óvart að ég fékk greiðslu fyrir þetta, 

ekki var samið um upphæðir en ég fékk greitt eftir taxta atvinnuljósmyndara samkvæmt 
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samningi þeirra við Námsgagnastofnun. Þannig var ljósmyndavinnan hæsta tímakaup, sem ég 

man eftir að hafa fengið á langri starfsæfi:  78.000,- kr. fyrir  tveggja tíma vinnu! 

 

1.11 Grafískar teikningar 

Handteiknaðar skýringarmyndir voru sendar til grafísks teiknara, Sólveigar  Rolfsdóttur, sem 

þá var búsett í London. Við Sólveig áttum töluverð samskipti í því skyni að fá myndirnar eins 

skýrar og einfaldar og mögulegt var. Mikilvægt var að hafa staðlaðar táknmyndir réttar og 

myndatexta skýra og hnitmiðaða. Sólveig hafði skissurnar mína til grundvallar.  

   Líkt og hjá íslenskufræðingnum hefur grafískur hönnuður ekki mikla þekkingu á rafmagni 

né stöðluðum táknmyndum. Þetta hafði í för með sér að myndir gengu oft á milli Akraness og 

London þetta vor.  

   Teiknivinnu Sólveigar lauk ekki fyrr en bókin fór í prentun. Flestar lokabreytingar á 

myndum voru í þá veru að teiknaðar myndir bættust við eða þörf var á meiriháttar breytingu á 

mynd vegna þess að myndtexta hafði verið breytt. Ásta María Sigmarsdóttir, sem er grafískur 

hönnuður Námsgagnastofnunar, gerði flestar lokabreytingarnar en Sólveig endurvann nokkrar 

stærri myndir.  

   Vinnan í kringum myndir var mjög tímafrek og mér fannst sem ég væri að vinna þetta í 

sjálfboðavinna og það löngu eftir að ég taldi mig vera búinn að ljúka verkinu. 

 

 1.12 Uppsetning og frágangur 

Myndir voru merktar þannig að mynd 33.1 var 1. mynd á bls. 33. Tilvísanir í myndir voru 

ekki settar inn fyrr en uppsetningu lauk. Ýmissa breytinga var þörf. Oft var myndin ekki 

lengur í samræmi við textann, myndir höfðu bæst við eða  myndaskýringar voru komnar í stað 

texta. Það var töluvert púsl að fá allt til að ganga upp á ný. Þetta var að mestu vinna sem ég 

einn var fær um að gera.  

   Eftir að búið var að vinna tekstann, afla mynda og teikningar og tilvísanir orðnar réttar, var 

bókin sett upp innanhúss hjá Námsgagnastofnun. Það var ekki fyrr en vorið 2010 að bókin tók 

á sig þokkalega heildarmynd. Endanlega vorum við Gurrý á haustmánuðum 2010 nokkuð stolt 

yfir frumútgáfa sem var nógu góð til að sýna kennurum við bókakynningu 

Námsgagnastofnunar á Reyðarfirði, á Menntavísindasviði HÍ og í Hveragerði. 

 

1.13 Síðustu lagfæringar 

Unnið var við bókina í skorpum veturinn 2011. Þrír kennarar fengu bókina til yfirlestrar með 

því markmiði að gera athugasemdir. Einn þessara kollega minna frá Tækniskólanum gerði 
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heilmargar rafmagnsfræðilegar athugasemdir. Ég hafnaði flestum þeirra vegna þess að þær 

færðu efnisinnihaldið upp á hærra stig og voru að mínu mati of flóknar fyrir 10. bekk 

grunnskóla.  

   Eftir að hafa lesið vel athugasemdir og tillögur um breytingar settumst við Gurrý aftur niður 

og breyttum og betrumbættum í samræmi við þær tillögur sem okkur þóttu til bóta. Eins og 

oft áður reyndist þetta vera mun meiri vinna en við ætluðum. Kaflinn um plötuspilara var 

sérstaklega erfiður. Þær athugasemdir höfðu verið gerðar við kaflann að hann væri þungur og 

torskilinn. Þótti okkur framkomin tillaga til breytingar á framsetningu ekki líkleg til að skýra 

viðfangsefnið. Stór hluti eins vinnudags fór í að að reyna að breyta texta kaflans. En ekkert 

gekk og við hreinlega gáfumst upp. Vorum við komin á fremsta hlunn með að taka kaflann út 

úr bókinni. Þegar við kvöddumst þann dag hafði Gurrý á orði að kannski væri bara betra að 

breyta kaflanum um plötuspilara í teiknimyndaröð. Hér var reyndar lausnin komin. Ég fór 

heim og eyddi heilum degi í páskafríinu í að handteikna teiknimyndaröð sem ég svo skannaði 

og sendi Gurrý. Viðbrögðin hjá henni voru:  “Já, nú skil ég meira að segja hvernig það 

virkar”. Í framhaldi af þessu voru teikningarnar sendar til Sólveigar. Hún teiknaði eftir þeim 

myndir sem að mínu mati eru bæði vel gerðar og skemmtilegar. 

   Rúmlega 3 árum eftir að grunnur var lagður að útgáfu þessarar litlu bókar var komið að 

útgáfu bókarinnar, eftir voru einungis smávægilegar breytingar hér og þar. Að lokum fór 

bókin í prentun í júlí 2011.  

   Ég verð að viðurkenna að ég hef fengið nóg af þessari bók en er jafnframt ánægður með það 

að útkoman er að mestu leyti eins og ég vonaðist til í upphafi. 

  

1.14 Fyrstu viðbrögð kennara  

Í ágúst 2010 var farið til Reyðarfjarðar, Hveragerðis og í Háskóla Íslands til þess að kynna 

nýtt efni frá Námsgagnastofnun. Þar var ég með klukkustundar fyrirlestur um innihald og 

notkun rafmagnsfræðibókarinnar. Um 20 kennarar á hverjum stað, mættu og sýndu mikinn 

áhuga. Nokkrir töluðu um að þá skorti þekkingu á efninu og lýstu áhuga á að fá námskeið í 

notkun bókarinnar.  

   Í framhaldi af kynningu bókarinnar nefndi ég óskir kennaranna um námskeið við mágkonu 

mína sem verkefnastjóri hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar. Hún var að leggja drög að 

haustsmiðju kennara 2011 þar sem aðaláherslan var á náttúrufræðikennslu. Hún taldi 

námskeið um rafmagn vera tilvalið og í framhaldi af þessu var af hálfu Fræðsluskrifstofu 

Reykjavíkur boðið upp á slík námskeið. Þátttakan var dræm, einungis 9 kennarar skráðu sig 
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þrátt fyrir ítrekun og hvatningu. Að 45 skólar geti ekki smalað saman fleira fólki á námskeið 

finnst mér slappt. Þó ég væri ekki ánægður með þátttökuna var námskeiðið mitt haldið. 

   Í byrjun námskeiðs fengu allir þátttakandur eintak og var farið yfir efni allrar bókarinnar. 

Það gekk mjög vel að kenna fyrri hluta bókarinnar sem fjallar um rafmagn sem orkugjafa en 

róðurinn þyngdist í síðara hluta bókarinnar.  

   Þátttakendur á námskeiðinu viðurkenndu að það væri líklega mest vegna vegna fordóma 

þeirra að rafeindatæknin reyndist þeim erfið grein. Í lok námskeiðsins sögðu flestir að 

verkefnin sem tengdust rafeindatækni væru skemmtilegust og að þeir myndu strax næsta vetur 

gera svipuð verkefni með nemendum sínum.  

   Við upphaf skólahalds í haust hafði Ásta, fyrri ritstjóri bókarinnar, samband við mig og 

spurði um það hvar væri hægt að kaupa efni til að framkvæma æfingaverkefni bókarinnar. 

Þrátt fyrir að bókin væri þá ekki komin formlega út var hún byrjuð að kenna bókina við 

Laugalandsskóla í Holtum. Þetta er góð byrjun. Það er von mín að kennarar muni kenna eftir 

bókinni þrátt fyrir að þeim, sem ég hafa haft samband við, hafi fundist efnið erfitt við fyrstu 

kynni. 

 

1.15 Loksins loksins 

Að semja kennslubók er langt og flókið ferli. Margir koma að efninu og samvinna þeirra er 

mikil. Það er mikilvægt að þessir aðilar eigi auðvelt með að hafa samband innbyrðis helst með 

tölvusamskiptum. Pósthólf þurfa að vera stór svo hægt unnt sé að senda og taka á móti miklu 

magni af gögnum. Svara verður tölvupóstum eins fljótt og hægt annars getur vinnsla tafist á 

meðan beðið er eftir svari.  

   Fæðing bókarinnar um rafmagnsfræði var löng og erfið en er nú loks að sjá dagsins ljós. 

Þegar þetta er skrifað var hún að koma úr prentun en var send aftur til prentmiðju vegna þess 

að myndir höfðu brenglast og töluvert annað efni hafði farið úrskeiðis á allra síðasta 

vinnslustigi. Bókin er nú loksins komin úr prentun í lok nóvember 2011, tæplega 4 árum eftir 

að fyrstu hugmyndir um kennslubók í rafmagnsfræði vaknaði hjá Námsgagnsstofnun. 
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Kafli 2.  Kennslufræði og innblástur til notkun bókarinnar  
 

2.1 Hugmyndafræði bókarinnar  

Raffræðibókin er að langmestu leyti byggð á kennsluaðferðum, sem ég hef tileinkað mér sem 

kennari eftir nokkuð langa reynslu. Uppröðun efnisins er á annan hátt en í flestum bókum, 

sem ég þekki. Vandamálið er að það þarf að kenna nokkuð mikið efni áður en komið er að 

rafmagninu sjálfu. Margar bækur hefjast á umfjöllun um eðlisviðnám og kenna samhliða 

þessu ný hugtök eins og forskeyti og tugveldi. Þetta er ekki heppilegt  því viðnám er til að 

byrja með útskýrt án samhengis við straum og spennu. Afleiðing þessa er að raffræðikennslan 

verður fyrst um sinn sundurslitin og erfitt er á þessu stigi að halda einbeitingu nemenda. 

  Gegnum árin hef ég hafið kennslu á að útskýra samhengið á milli spennu, straums og 

viðnáms. Þetta er heldur ekki fullkomin aðferð því að þá er erfitt að koma að öðrum 

nauðsynlegum hugtökum. Ég notaði mína uppröðun í bókinni því að ég tel hana hafa gengið 

upp hingað til. Spurningin er hins vegar hvort aðrir kennarar séu sammála mér.   

   Ég samdi bókina samkvæmt kennslufræði sem ég á lærði í Kennaraskólanum 1994-96 og ég 

hafði að mestu aðlagað að þeim aðferðum sem ég taldi virka best í kennslustundum.  

 

2.2 Hugmyndir um notkun bókarinnar 

Rafmagnsbókin tengir saman bóklegt og verklegt nám. Í kennslustundum er lesefninu gerð 

skil með tilraunum, unnar æfingar og gerðir útreikningar. Þetta er grunnur undir skilningi á 

efninu. Nemendur framkvæma síðan verklegar athafnir, sem eru nátengdar bóklega efninu.  

   Í rafmagnsfræðibókinni er lesmálið samtvinnað fljótunnum verkefnum og æfingum, sem eru 

aldrei fyrirferðamikil. Þannig myndast eðlilegt flæði þegar textinn er lesinn án þess að 

verkefnin séu framkvæmd um leið. Ætlun mín er sú að verkefni og æfingar séu gerðar í 

kennslustundum en nemendur lesi síðan kaflann í heild heima. Verkefnin minni þannig á það 

sem fram fór í skólanum án þess að trufla of mikið við lesturinn. 

   Verklýsingar á stærri verkefnum er aftast í bókinni og koma þar í sömu röð og þörf er fyrir 

þau við yfirferð bóklega hlutans. Með þessari efnisskipan er hægt að hafa eðlilegt flæði í lestri 

texta samtímis því að verklegi þátturinn er mikil uppistaða í náminu. Þetta fyrirkomulag er 

sveigjanlegt og hefur það m.a. í  för með sér að kennarinn getur framkvæmt verkefnin eins og   

best hentar hverju sinni í hans námsumhverfi. Ókostirnir eru þeir að hætta getur verið á því að 

kennari sjái ekki náin tengsli milli verklega og bóklega hlutans og noti því ekki bókina eins og 

ætlast er til.    



 16 

Ætlun mín er að bókin stýri því hvernig og í hvaða röð efnið verða kennt og að hún sé 

jafnframt hjálpargagn fyrir kennarann. Með því að fylgja bókinni eftir til loka verða 

tilraunir/æfingar eða reikningsdæmi framkvæmdar þegar nauðsynleg þekking er fyrir hendi og 

eðlileg framvindu næst þannig í kennslustundum.  

   Í lok allra fræðilegu kaflanna er verklegt verkefni sem skýrir efnistextann og hjálpar 

nemendum við að öðlast dýpri skilning á viðfangsefnunum. Verklegu verkefnunum er ætlað 

að vekja forvitni og kveikja það mikið í nemendum að þegar heim sé komið langi þá að leika 

sér með og gera tilraunir samkvæmt verkefnunum og læra þannig enn meira um rafmagn.  

 

2.3 Rauði þráðurinn – söguleg þróun 

Í textahlutanum er reynt að tengja saman tilraunir og sögulega þróun. Dæmi um þetta er 

hvernig tilraun Ørsteds er lýst. Kompásnál bregst við straumi í leiðslu. Tilraunin er endurtekin 

og fleiri leiðslum er komið fyrir hjá nálinni. Þannig verða meiri viðbrögð og nemendur sjá 

með eigin augum að margar leiðslur saman mynda spólu og skilja þá hvers vegna  Sturgeon, í 

beinu framhald af uppgötvun Ørsteds, datt í hug að búa til spólu. Nemendur prufa síðan sjálfir 

að vinda spólu þegar þeir búa til rafsegulinn í rafmótorsverkefninu aftast í bókinni. Nemendur 

fá tilfinningu fyrir því hvernig rafseglar eru búnir til án þess þó að skilja beint fræðin sem 

liggja að baki. Þeir uppgötva það að styrkur segulsviðsins ræðst af fjölda vafninga. Þeir sjá að 

spóluna verður að búa til úr einangruðum vír, að járn leiðir segulmagn og að rafrásin á að vera 

hringrás annars verður ekkert segulmagn þegar spólan er tengd. Allt eru þetta aðalatriði í 

rafmagnsfræði og forsendur skilnings á því sem framundan er.  

   Í fyrstu tilrauninni í bókinni upplifa nemendur fyrstu tilraun fræðimanna með rafmagn og í 

lokin búa nemendur sjálfir til rafeindarásir þar sem transistorar eru notaðir. Tilgangurinn með 

þessu er að skapa tilfinningu fyrir því hvernig þekking vísindamanna á rafmagni þróaðist  þar 

sem ein uppgötvunin leiddi af annarri allt til rafeindarækni nútímans. 

  

2.4 Hlutverk mynda 

Helstu framfarir í kenslubókagerð eru þær að bækur er orðnar auðlesnari og meira aðlaðandi. 

Áður fyrr var lítið um myndir. Það breyttist og notkun mismunandi mynda hefur stóraukist 

með betri og ódýrari prenttækni.  

   Ef gamlar bækur er skoðaðar kemur í ljós að þær voru undantekningalaust prentaðar í svart-

hvítu, málfarið var þungt og fátt var um myndir. Bækurnar voru ekki sérlega aðlaðandi en 

efnislega gáfu þær nýjustu bókum lítið eftir. Nýrri bækur sem prentaðar eru á hágæðapappír í 

lit eru meira aðlaðandi fyrir börn og unglinga. Stundum er efnið nánast í formi 
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teiknimyndasögu með auðlesnum texta. Textinn er ekki alltaf mjög nákvæmur en á móti 

kemur að myndir er látnar sýna því meira.  

   Með aukinni notkun mynda verður að huga vel að því hvenær þær eru notaðar og hvaða 

hlutverki þær eiga að gegna. Í raffræðibókinni eru þrír flokkar mynda: ljósmyndir, skýringar-

myndir og tengimyndir sem hver á sinn hátt gegna mismunandi hlutverki. Ljósmyndir er 

notaðar til að sýna það sem textinn fjallar um til dæmis menn, vélar og tæki. Stundum eru 

uppstillingar sem sýna stærðarhlutfall t. d. samanborið við 100 kr pening. Ljósmyndir er 

notaðar til skreytingar og uppfyllingar svo bókin verði meira aðlaðandi. Tengimyndir gegna 

því mikilvæga hlutverki að einfalda teikningu rafrása og venja nemendur á að lesa staðlaðar 

táknmyndir. Teiknaðar skýringarmyndir eru töluvert margar í bókinni. Með þeim er reynt að 

auka skilning á því sem fjallað er um í textanum. Þær er notaðar á sama hátt og myndir, sem 

kennari teiknar á töflu í kennslustundum. Mikil vinna var lögð í að gera þessar myndir sem 

skýrastar svo aðalatriði kæmu vel fram. Mikilvægt er að þessar myndir séu til þess fallnar að 

útskýra aðalatriði textans og segja samt sína eigin sögu. Þannig geta menn lært nokkuð þó 

bókinni sé einungis flett og myndirnar skoðaðar. Ég reyndi að nota mikið ljósmyndir og 

teiknaði jafnframt sjálfur skýringarmyndir af fyrirbærum, sem fjallað er um í texta bókarinnar. 

    Myndirnar hlutgera það sem nemendur lesa í texta og tengja þannig rafmagnsfræðina við 

raunverulega upplifun. Eitt besta dæmi um notkun myndar er útskýringar á virkni 

plötuspilara. Þar var nokkuð þvældum texta breytt í tvær litlar teiknaðar skýringarmyndir. 

Með þessari aðferð var virkni hljóðupptöku og afspilun á plötu gert miklu betri skil.  

   Myndir bókarinnar urðu nánast til af sjálfu sér á sama hátt og ég hefði teiknað mynd á 

töfluna eða sýnt hlut, sem talað er um í kennslustund.  

 

2.5 Kennslufræðilegar hugleiðingar 

Ég hallaði mér að fyrstu að kenningu John Dewey um verkhyggjuna, “learning by dooing”, 

(Dewey, 1938/2000) en þær eiga við um verkefnin sem nemendur framkvæma sjálfir. Hér 

byggja nemendur upp reynslu í framhaldi af bóklegu kennslunni sem fram fór á undan 

verklegu tímunum. 

   Hugmyndafræðin á bak við texta bókarinnar er hefðbundið cognitivistísk. Jerome Bruner, 

Jean Piaget og Lev Vygotsky (Murphy, P. 1999) segja í stuttu máli að þekking byggist upp í 

þrepum, sem stighækkandi verður meiri og samsettari. Undir leiðsögn kennara og 

kennslubókar byggir nemandinn smám saman upp þekkingu eftir því sem hann er leiddur um 

efnið. Nemandinn nær tökum á grunnatriðunum með lestri, tilraunum og útreikningum (Piaget 

og félagar), síðan er staldrað við með verklegum æfingum (Dewey). Þetta er grunnurinn undir 
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næsta námsþátt sem nemandinn smám saman nálgast og nær í lokin tökum á. Þannig koll af 

kolli heldur þetta áfram þangað til nemandi útskrifast jafnvel með Phd í rafmagnsverkfræði.  

   Þetta er mjög hefðbundið og virðist vera það sem ég hef séð að byggt er á í efni og bókum 

sem gefið er út fyrir kennslu í náttúru- og verknámsgreinum. Þær námskenningar sem ég 

styðst við í bókinni ganga sem betur fer ekki í berhögg við nýrri kenningar í kennslufræði. 

Þessar nýrri kenningar sem ég fjalla um hér á eftir eru í raun aðeins viðbót við gamalþekkt 

kennslufræði en þær betrumbæta kennslu í náttúrufræðigreinum, það fer ekki á milli máli.  
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Kafli 3.  Námskrá, orðaforði og forhugmyndir 
 

3.1 Námsumhverfið 

Þegar ný Námsskrá fyrir grunnskóla 2007 kom út leitaði Námsgagnastofnunin til mín um að 

semja bók um rafmagnsfræði. Við samningu bókarinnar taldi ég það meginverkefni mitt, sem 

ég jafnframt taldi nokkuð snúið, að reyna að útskýra eðli rafmagns á sem skýrastan hátt á 

aðeins 40 – 50 blaðsíðum. Efni bókarinnar réðst því ekki af gildandi Námsskrá. Bókin verður 

hins vegar kennd í námsumhverfi, sem mótast af hinni nýju Námsskrá. Það er því mikilvægt 

að reyna að gera sér grein fyrir því hvort efni bókarinnar henti þessu nýja námsumhverfi. 

    Kennsluumhverfið mótast mjög af nýjum straumum í kennslufræði. Í þessum kafla verður 

fjallað meðal annars um orðanotkun þar sem stuðst er við bókina Language and Literacy in 

science education eftir Jerry Wellington og Jonathan Osborne (2001). Jafnfram verður fjallað 

um rannsóknir á forhugmyndum nemenda en þær hafa mjög truflandi áhrif á það hvernig 

námsefni í eðlisfræði- og náttúrugreinum kemst til skila. Ég studdist hér við greinina 

“Learning and understanding key concepts of electricity” (Reinders Duit og Christopt von 

Rhöneck, 1997). Ég fjalla ekki um íslenskt málfar en þau atriði voru alfarið í höndum  

Námsgagnastofnunar en hún hafði með höndum málfar og málnotkun í texta miðað við 

lesaldur nemenda, en ég hafði leiðsögn hvað snertir notkun fagorða og hugtaka.  

 

3.2 Til hvers er námsbók? 

Margt fræðandi efni er í boði svo sem tímarit, sjónvarpsþættir og efni á internetinu. Þannig 

efni er oft í söguformi og er þess vegna kunnuglegt fyrir lesanda sem er vanur að lesa skáldað 

efni með ákveðnum söguþræði, lykilpersónum og atburðarás. Námsbækur í 

náttúrufræðigreinum hafa auk texta skýringamyndir, línurit, og tákn. Þar koma einnig fyrir ný 

hugtök og orð sem tilheyra faggreininni (Osborne og Wellington, 2001). Ef nemandinn hefur 

litla eða engu reynslu af því að lesa þannig efni “er hætt við því að lesturinn verði honum 

þungur róður og viðbúið að hann leggi árar í bát.” (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 4).  

   Á Íslandi sér Námsgagnastofnun um að gefa út fræðsluefni fyrir grunnskólana sem flest er í 

bókarformi. Þess vegna er mikilvægt að nemendum sé markvisst kennt að lesa þannig efni. 

Tekið er á þessum málum í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta (2011) þar sem 

áhersla er lögð á að auka læsi nemenda. Hafþór Guðjónsson (2011) túlkar þetta þannig að  

nemandinn eigi að verða fær um að gefa orðum, táknum, myndum og línuritum merkingu. 

Með aðstoð kennarans er markmiðið að námsbókin gefi nemendum þann skilning sem þarf til 
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þess að efnið gagnist í daglegu lífi. Það er því ekki nóg að þeir séu færir um að endursegja 

námsefnið í ritgerðum og prófum.  

   Hlutverk námsbóka er bæði að hjálpa kennaranum og nemendum á faglegan hátt gegnum 

efnið, gjarnan með góðum skýringamyndum. Það er von mín að með því að segja sögu 

rafmagnsins með texta, verkefnum og myndum verði raffræðibókin nemendum til fróðleiks 

og veki áhuga og þekkingu þeirra á rafmagni. 

 

3.3 Rafmagnsfræðibókin - Námskráin  

Rafmagnsfræðibókin er skrifuð eftir að ný Aðalnámskrá fyrir grunnskóla hafði verið 

samþykkt (Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti, 2006). Með námskránni var markið sett 

hátt enda var hún samin á meðan bjartsýni Íslendinga náði hæstu hæðum Að lesa 

markmiðssetningar eins og að “hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 

aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu, túlkun og 

framsetningu” er eins og lesa lokamarkmið framhaldsskóla á stúdentsbrautum eða jafnvel 

grunnnámi í háskóla. Það er engin furða að markmið námskrárinnar gangi ekki upp þegar 

námsþáttum er dreift vítt og breitt með háleitum yfirlýsingum um þrepamarkmið þar sem 

handverki og hönnun, einstaklingum og umhverfi, líklegast með besta ásetningi, er blandað 

saman.  

   Námsefni í rafmagnsfræði er dreift frá 1.–10. bekk í námskránni og er einnig kennt í 

náttúrufræði, hönnun og smíði. Hætt er við að fáir kenni rafmagnsfræði þar sem hún er svo 

lítill hluti af heildarnámsefninu. Auk þess hafa, eins og sagt er frá í 1. kafla, of fáir kennarar 

áhuga og þekkingu til að kenna náttúrugreinar. Nokkuð er um að í skólum sé lítill áhugi á að 

kenna þær greinar og þar af leiðandi næst lítill árangur. 

   Eðlisfræðikennslu og þar með talinni rafmagnsfræði er skipt í 3 þrep, það fyrsta í  1.- 4., 

annað í 5.-7 og það þriðja í 8.-10. bekk.  

 

   Hér verður rakin þau atriði úr Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og umhverfismennt 

(2007) sem fjalla um rafmagnsfræði:  

 

Í lok 4. bekkjar eiga nemendur að kynnast því að það má rafmagna hluti með núningi, 

að sumir hlutir leiða rafmagn en aðrir ekki og kynnast einnig eiginleikum segla.  

Í lok 7. bekkjar  eiga nemendur að gera sér grein fyrir skynjanlegum eiginleikum 

hljóðs, fyrir áhrifum andstæðra rafhleðslna (stöðurafmagns), kynnast rafstraumi í 
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einföldum rásum, flutningi raforku, kynnast seglum og geta nefnt dæmi um 

segulmögnuð efni í daglegu lífi. 

Í lok 10 bekkjar eiga nemendur að þekkja helstu gerðir rafsegulbylgna og áhrif þeirra á 

lífverur og hluti, geta útskýrt hljóð með vísun til bylgjueiginleika og með vísun til 

frumeinda- kenningarinnar, geta skýrt helstu hugtök tengd rafmagni og seglum, svo 

sem rafspennu, rafstraum, viðnám rafhleðslu, raf- og segulsvið, raf- og segulkraft, 

raforku og rafal og þekkja uppbyggingu nokkurra nútímarafmagnstækja, lýsa 

rafsegulbylgjum, vinna með uppsetningu raðtengdra straumrása og nota viðeigandi 

mælieiningar við skráningu á spennu og straumi, útskýra rafspennu og rafstraum m.t.t. 

orku, mæla rafspennu, samband milli straums og spennu í línuriti, reikna út viðnám 

með lögmáli Ohms og nota til þess viðeigandi mælieiningar, útskýra viðnám m.t.t. 

orkubreytinga og vinnu, hliðtengdar straumrásir og gera mælingar á spennu og 

straumi, gera athuganir og ræða hvernig hægt er að fá rafmagn úr segulmagni og 

tengslum þess við raforkuframleiðslu, ræða byggingu og búa til einfaldan rafmótor. 

 
   Auðvelt er að sjá að í námsskrá er námsefnið dreift á mörg ár með almennu orðalagi. Efnið 

er fyrst fremur yfirborðslegt og síðan er uppistaðan í rafmagnsfræði í 8.-10. bekkjar. Eins og 

áður segir var efni bókarinnar ekki sérstaklega sniðið að námsskránni. Bókin stenst hins vegar 

að mestu leyti kröfur námskráarinnar um námsefni, sbr. 4. kafla  þar sem úttekt er gerð á efni 

bókarinnar.   

 

3.4 Þyngd námsefnisins – kennari og nemendur 

Frá upphafi hafa hugmyndir mínar um rafmagnsfræðibókina verið þær að semja ætti námsefni 

sem ekki gerði aðrar kröfur til nemenda en almennrar lestrarkunnátta og grunnþekkingar í 

stærðfræði en sérstök undirstöðuþekking í eðlisfræði væri ekki nauðsynleg. Markmiðið var 

einnig að hægt yrði að kenna bókina án þess að kennari hefði til að bera sérþekkingu. Þess 

vegna eru öll hugtök útskýrð. Sem dæmi um þetta er lítill kafli um aflfræði. 

    Bókin á að leiða nemendur og kennara gegnum efnið þannig að eitt leiði af öðru en engin 

stór stökk eru tekin á leiðinni. Efnistök í bókinni voru miðuð við inngangskröfur 

framhaldsskólans um  eðlisfræðiþekkingu á náttúrufræðibraut og inngangskröfur til náms í 

rafiðnaði. Að öllum líkindum hefur það haft áhrif á þessa framsetningu mína á námsefninu 

hve þeir grunnskólanemar, ég hef tekið á móti í framhaldsstigi, hafa haft bágborna þekkingu í 

raungreinum. 
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3.5 Val á fagorðum  

Málfar bókarinnar þarf að ákveðast með hliðsjón aldri nemenda. Bók fyrir 10. bekk 

grunnskólans finnst mér að eigi að fjalla á skýran og einfaldan hátt um fræðiefni á 

auðskiljanlegu máli í stuttum setningum.  

   Ég nota eins mikið af íslenskum orðum og mögulegt er. Orðavalið er að vissu leyti aðlagað 

til samræmis við það sem rafiðnaðarmenn nota. Mörg frábær íslensk orð hafa fest í sessi svo 

sem orðin mótstaða og rofi. Orð sem þessi lýsa vel þessum hlutum og hvað þeir tákna. 

Mótstaða er treg til að leiða rafmagn, rofi rýfur straum sem rennur í rás.  

   Fagmönnum finnst sum íslensku raffræðiorðin beint hlægileg. Þau eru eingöngu notuð í 

tollskrá og í  kennslubókum þar sem íslenskufræðingar hafa fengið að ráða orðavali. Mörg 

þessi íslensku heiti eru ekki skiljanlegri en erlenda heitið og það er líklega aðalástæða þess að 

þessi nýyrði hafa ekki náð fótfestu. Smári er íslenska heitið á transistor en það hefur eins og 

vitað er aðra merkingu í daglegu máli. Það er því óheppilegt að nota fagorð, sem hafa aðra 

þýðingu í daglegu máli í texta fyrir byrjendur eins og fjallað verður um hér á eftir.  

   Afstaða mín var að nota þau fagorð sem fagmenn nota þannig að nemendur þurfi ekki að 

læra nýjan orðaforða þegar og ef þeir hefja nám í rafiðn. Ég hef trú á því að nemandi sem 

heldur áfram í fræðilegu námi í eðlisfræði eða verkfræði tapi ekki á þessu orðavali mínu.  

 

3.6 Flokkun orða í raungreinum 

Það hefur komið fram í rannsóknum að mörg orð sem notuð eru í eðlisfræðikennslu þykja 

torskilin. Það er einkum ástæða þess að eðlisfræði er talin vera erfið námsgrein. Orð er hægt 

að flokka í mismunandi orðaflokka. Listinn hér fyrir neðan er stytt og einfölduð útgáfa af 

samantekt eftir Osborne og Wellington (2001). 

 

1. Orð sem gefa hlutum nafn sem hægt er að sýna (naming words).  

Það eru orð eins og mótstaða, rafhlaða, þéttir og tíðnigjafi. 

2. Orð sem lýsa ákveðnu ferli eða virkni (process words).  Oft er hægt að sýna ferlið með 

tilraun (ostensive definition) en ekki alltaf. Það eru orð eins og stöðurafmagn og 

segulmagn. 

3. Orð sem lýsa hugtökum (concept words). Þau lýsa reynslu og kenningum. Sum 

orðanna er hægt að sýna fram á eins og mörg orðin í 2. flokki. Mörg orð hafa 

merkingu sem nemandi þekkir í öðru samhengi og eru þess vegna mjög erfið 

viðureignar. Það eru orð eins og straumur, spenna, viðnám, afl, orka og tenging. 
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   Í 1. flokknum (naming words) er auðvelt að skýra orðin fyrir nemendum. Það er nóg að sýna 

þeim þá hluti sem um er að ræða. Í mörgum tilfellum er með tilraunum og mælingum hægt að 

sýna fram á merkingu orða í 2. flokki (process words). Sem dæmi má nefna orð eins og 

rafsegulmagn. 

   3. flokkurinn (concept words) er erfiðasti flokkurinn og jafnvel sá stærsti. Orðin verður að 

skilja í ákveðnu samhengi annars verða þau merkingalaus. Í þessum flokki eru tvenns konar 

orð. Orð sem hafa eina merkingu sem oftast er auðvelt að skýra líkt og “process orða”. 

Vandamálið er að mörg “concept orð” hafa fleiri merkingar sem eru gjörólíkar í eðlisfræði og 

í daglegu lífi nemandans. Þau rugla  nemandann í ríminu og gera það að verkum að 

nemandinn skilur ekki textann sem um þau fjallar. Osborne og Wellington (2001) vara við 

orðum í 3. flokki. Nauðsynlegt er því að kynna hugtökin hægt og bítandi í kennslunni. 

Skilningurinn kemur smátt og smátt. Nemandinn á að öðlast meiri þroska og skilning til að 

skilja orðin í 3. flokki eftir því sem náminu vindur áfram. Það þýðir ekkert að kasta orðinu 

fram án þess að hugsa um afleiðingarnar.  

   Ekki er þó víst að íslensk nýyrði í þessum flokki hafi jafn skaðleg áhrif að þessu leyti og í 

ensku, vegna þess að mörg sértæk nýyrði hafa verið tekin upp hér. Þau íslensku nýyrði sem 

fest hafa í sessi lýsa oft vel merkingu orðanna. Sem gott dæmi um þetta vil ég nefna orðið 

vinnugildi riðstraums sem á mörgum tungumálum sem ég þekki til heita rms gildi. Rms er 

skammstöfum fyrir root mean square (kvaðratrótin af meðalgildinu í öðru velti). Erfiðara er 

fyrir útlenda nemendur að læra þetta hugtak en þá íslensku, hér gengur það ljúft ofan í 

nemendur vegna þess að orðið vinnugildi útskýrir sig sjálft. 

   Í rafmagnsfræðibókinni er að finna mörg erfið orð í öllum orðflokkunum einkum í 3. flokki.  

Þetta er nýtt svið fyrir mér en bókin var á sínum tíma ekki skrifuð með þetta í huga. Ég tel að 

ég hefði þó ekki hagað orðavali öðruvísi þó ég hefði kynnt mér fræðin áður en ég samdi 

bókina. Í kafla 4, sem fjallar um greiningu á notagildi bókarinnar, er m.a. byggt á þessari 

flokkun orða.  

 

3.7 Kennsluaðferðir í nánustu framtíð 

Vísbendingar eru um að verkþáttur kennslunnar verði ekki á næstu árum aðalatriði hennar. 

Líklegt er að verklegar æfingar verði notaðar sem hvati til umræðu um það sem framkvæmt er 

verklega. “Learning by dooing”  er að breytast í  “learning by discussion”.  “Shift from 

dooing to discussion” (Bennet, J, 2003). Samkvæmt Bennet (2003) hefur komið fram í 

rannsóknum að umræðan hjá nemendum sem framkvæma verklegar æfingar snýst oftast um 

það hvernig eigi að framkvæma verkefnið og lesa af tækjum fremur en það sem ætlað er að 
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auka þekkingu nemandans. Ekki er sjálfgefið að nemendur tali um niðurstöður sínar þegar 

þeir gera verklegar tilraunir. Vandamálið er að þeir kunna ekki fagmálið, það er þess vegna 

nauðsynlegt að kenna þeim markvisst málnotkun vísindanna. Osborne og Wellington (2001) 

lýsa í bók sinni ýmsum aðferðum við að kenna nemendum að beita tungumáli náttúrugreina til 

dæmis með því að svara eyðufyllingum, raða saman skildum orðum eða tengja saman 

setningar sem passa við verkefnið. Með þessum aðferðum læra nemendur í hóp- eða 

einstaklingsvinnu smám saman að beita tungumáli fagsins. 

 

3.8 Forhugmyndir um rafmagn 

Forhugmyndir nemenda kallast þær hugmyndir og fordómar sem nemendur hafa um 

vísindagrein og hugtök innan hennar án þess að hafa tileinkað sér fræðilega þekkingu. 

Tilfinning nemenda gagnvart hlutum og fyrirbærum hefur mótast af orðum og málfari, sem 

notað er í daglegu lífi og er oft á ská og skjön við það sem kennt er (Hafþór Guðjónsson, 

1991). Það er mikilvægt að kennsluefni leiði nemandann inn á rétta braut þannig að 

forhugmyndir trufli ekki skilning á námsefninu. Höfundar verða þess vegna að þekkja helstu 

forhugmyndir nemenda þannig að unnt sé að breyta þeim með réttum útskýringum. 

   Oftast eru nemendur ekki tilbúnir til þess að breyta forhugmyndum sínum (Chin og Brewer 

1993). Þeir reyna að koma nýju þekkingunni inn í fyrri hugarheim sinn. Þess vegna á að vinna 

með forhugmyndir nemenda í stað þess að vinna á móti þeim. Kennarar og höfundar 

námsefnis verða alltaf að gæta þess þegar þeir reyna að aðlaga hugmyndir nemenda að nýrri 

merkingu orða á einfaldasta og skýrastan hátt, að þeir komi fræðilegum hugtökum og 

fyrirbærum rétt til skila. Skýringar verða alltaf að standast fræðilegar staðreyndir. Nemendur 

eru jafntregir til að breyta þekkingu frá fyrra námi og þeir eru að breyta upprunalegum 

forhugmyndum sínum (Tobin, 1993). Þess vegna er það mjög mikilvægt að í kennslu og 

einnig í námsbókum séu hugtök og kenningar útskýrð þannig að skilningur nemenda haldist 

þegar til framhaldsnáms kemur í greininni. Annars geta kennarar og höfundar námsefnis gert 

þessum nemendum erfitt fyrir. 

   R. Duit og Christoph von Rhöneck (1998) draga í greininni “Learning and understanding 

key concepts in electricity” saman mikilvægustu forhugmyndir rafmagnsfræðinnar. 

1. Straum- og raforka verða að vera sundurgreind frá upphafi.  

Nemendur ganga út frá að straumur eyðist í ljósaperu. Þeir standa í þeirri trú að meiri 

straumur renni inn í peruna en út úr henni. Þetta kemur heim og saman við að 

rafhlaðan sem hún er tengd við tæmist.  

2. Straum (amper) og spennu (volt)  þarf að sundurgreina vel frá upphafi.   
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Nemendur hafa ekki tilfinningu fyrir því að straumur og spenna eru nátengd og hafa 

áhrif hvort á annað. Mikilvægt er að fá tilfinningu fyrir því að straumur er flæði og 

spennan er það sem knýr strauminn gegnum leiðsluna. 

3.  Rafrásir eru heilstæðar einingar sem eru samtengdar þannig að breyting á einum stað 

hefur áhrif á allan rásina og það samstundis. Nemendur líta einangrað á hluti 

rásarinnar og tengipunkta og ganga út frá því að hægt sé að gera breytingar á einum 

stað án að það hafi áhrif annars staðar í rásinni. 

 

3.9 Forhugmyndir nemenda minna 

Ég hafði ekki heyrt um hugtakið forhugmyndir þegar ég samdi bókina en í ljós kom að í raun 

þekkti ég fyrirbærið.  Í inngangi að fyrsta rafmagnsfræðitíma nýnema hef ég oft varpað fram 

spurningunni: “Hvað er rafmagn?”  Fátt hefur verið um svör en oftast hefur feimin lágstemmt 

rödd muldrað:  “Er það ekki orka?”  Þetta stafar að mínu viti fremur af þekkingarskorti en 

forhugmynd. Forhugmyndir nemenda koma skýrt fram síðar þegar þeir fara að vinna með 

efnið sérstaklega þegar gerðar eru mæliæfingar. Þá vinna tveir nemendur saman og þurfa að 

útskýra vandamálin sín á milli og leggja fram spurningar til mín varðandi verkefnið. 

   Samkvæmt minni reynslu er oft ruglað saman hugtökunum spennu, straumi og afli. Það er 

ekki undarlegt. Í fréttum er gjarnan talað um að menn hafi fengið 230 volta straum í gegnum 

sig. Ég hef heyrt talað um háspennulínu með 13 kílówatta rafstraum í útvarpi allra 

landsmanna. Hér er algjörlega ruglað saman þremur helstu hugtökum rafmagnsfræðinnar.  

   Þessi ruglingur á milli spennu, straums og viðnáms og sú staðreynd að hugtökin afl og orka 

eru samtengd stafar af forhugmyndum nemenda og torveldar kennslu í rafmagnsfræði. 

  

3.10 Fengist við forhugmyndir nemenda 

Reynsluheimur nemenda og forhugmyndir þeirra eru fyrir hendi í upphafi náms í 

rafmagnsfræði. Ekki er hægt að breyta því. Þess vegna verðum við að byggja á því í kennslu. 

Markvisst þarf að byggja upp orðaforða sem er í samræmi við þann sem er notaður í 

fræðigreininni. Forhugmyndir og bágborin stærðfræðiþekking nemenda gera verkið erfitt. 

Mikið er af nýjum orðum og hugtökum og við það bætast ný atriði í stærðfræði sem nemendur 

þurfa að læra strax í upphafi í rafmagnsfræði. Ekki er hægt að stytta sér leið, alla þessa hluti 

verða nemendur að tileinka sér tiltölulega snemma.    

   Við vitum töluvert um forhugmyndir og þá erfiðleika sem þeir skapa. Í kennslu hefur 

aðallega verið beitt tveimur mismunandi aðferðum. Fyrri aðferðina kalla Duit og Rhöneck 

(1998) “Cognitive conflict strategies”, sem mætti nefna árekstursaðferð. Með því að varpa 



 26 

fram staðreynd, sem er í mótsögn við forhugmyndir, vakna spurningar hjá nemendum sem 

þeir krefjast svara við. Aðferðin gefur tilefni til umræðu og hvetur nemendur til umræðu og 

spurninga. Smám saman byggist þekking upp með cognitiv aðferð. Aðferðin er almennt talin 

vera góð (Guzetti, Gamas, Glass, og Snyder 1992) en hún hefur þó vankanta. Það sem einum 

nemanda finnst vera mótsögn finnst öðrum ekki eða að nemandi áttar sig ekki á mótsögninni. 

   Hin leiðin er sú að sætta sig við forhugmyndirnar og hún gengur undir ensku heitunum 

“reinterpretation” (Jung, 1986) eða “concept substitution” (Grayson, 1996). Samkvæmt 

aðferðinni er ekki æskilegt að afsanna forhugmyndir. Betra er að finna leið til aðlaga kennslu 

með útgangspunkti í þekktum forhugmyndum, þannig að nemendur endurtúlka þekkingu sína 

í stað þess að hafna því sem þeir “vita”. Kennarinn á, eins og í fyrri aðferðinni, að þekkja 

forhugmyndir nemenda sinna, hann endurbætir þær og hjálpar nemendum að leiðrétta þær og 

smám saman verða forhugmyndirnar að þekkingu, sem stenst nánari vísindalega skoðun.  

 

3.11 Forhugmyndir og orðaforði - þyngd námsefnis 

Ég tel að unnt sé að bæta kennslu í náttúrufögum með því að beita réttum aðferðum við 

forhugmyndir og við að bæta orðaforða nemenda. Besta lausnin er að fá nemendur til að tjá 

sig sjálfir um upplifun sína og með stuðningi og leiðsögn aðlaga hann að vísindalegu 

tungumáli, sem er í samræmi við staðreyndir. Nemendur eiga þó ekki bara að tjá sig um það 

sem þeir vita heldur líka hvers vegna þeir vita það (Osborne og Wellington, 2002). Þetta er 

leið sem er til þess fallin að bæta kennslu í nátúrafræðigreinum. 

   Í 4. kafli þar sem ég greini raffræðibókina, tengi ég saman forhugmundir og orðaval. Það er 

hægt vegna þess að “concept words”, sem hafa merkingu sem nemendur þekkja og auk þess 

hafa aðra eðlisfræðilega merkingu, eru þau hugtök sem að hluta skapa forhugmyndir 

nemenda. Þess vegna er fjöldi þessara orða í texta vísbending um hversu þungur textinn er. 

 

3.12 Erfitt námsumhverfi 

Námsumhverfi rafmagnsbókarinnar er ekki eins og best verður á kosið. Í námsskránni er 

kennslu í rafmagnsfræði dreift á skólastigin og þar eru jafnframt háar hugmyndir um 

lokamarkmið. Þungamiðjan er þó á efsta stigið. Best væri að kenna bókina samfellt í 10. bekk 

enda bókin skrifuð fyrir 10. bekk samkvæmt pöntun Námsgagnastofnunar. Nægileg 

grunnþekking yngri nemenda á grunnskólaaldri er ekki fyrir hendi enda er nám í 

rafmagnsfræði margþætt og nokkuð snúið. 

   Forhugmyndir og orðaforði gerir erfitt námsumhverfi verra. Vitneskja um þessi atriði 

auðvelda kennslu í rafmagnsfræði og er reyndar nauðsynleg. Kennarar verða að hafa þessi 
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atriði í huga og halda sér við faglega með endurmenntun og fylgjast með nýjustu straumum og 

stefnum í kennslufræði. Að öðrum kosti geta þeir t.d. ekki unnið með orðanotkun og 

forhugmyndir nemenda.  
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Kafli 4. Mat á nothæfi bókarinnar 
 

4.1 Greiningaraðferð 

Erfitt er að dæma eigið verk. Ég er of tengdur bókinni til þess að geta dæmt hana hlutlaust. 

Þess vegna hef ég búið til greiningarkerfi, sem ég reyni að byggja sem mest á hlutlægu mati 

með hliðsjón af 3. kafla þessarar greinargerðar um námsskrárkröfur, orðaforða og 

forhugmyndir. Huglægt mat á efnistökum og framsetningu efnisins verða aðrir en ég að gera.  

   Eftir útkomu bókarinnar var mér hugleikið að komast að því hvort og að hve miklum notum  

hún gæti komið í því námsumhverfi, sem hún verður kennd í. Þess vegna ákvað ég að greina 

bókina sjálfur og bjó til aðferð í 10 liðum þar sem eru talin saman þau atriði sem ég tel hafa 

mesta þýðingu fyrir nothæfi kennsluefnisins. Hver kafli verður greindur sjálfstætt og verða 

niðurstöður liðanna skráðar á þar til gert greiningarblað. Þannig verður öllum upplýsingum 

haldið til haga á skipulagðan hátt. Þegar allir kaflar bókarinnar hafa verið greindir eru 

niðurstöðurnar bornar saman og bókin þannig metin sem heild. Hér á eftir verður greiningunni 

lýst lið fyrir lið og henni beint að bókinni sem  sýnisdæmi um hvernig mögulegt er að dæma 

kennslubók í náttúrugreinum á sem óhlutlægastan hátt. 

  

4.2 Nauðsyn á greiningu kennsluefnis 

Sú greiningaraðferð sem ég nota hér hefur ekki hlotið fræðilega umfjöllun en er tillaga um 

hvernig greina megi kennsluefni með skipulegum hætti. Hægt er að þróa aðferðina með 

rannsóknum og gera samanburð á milli bóka. Víst er að það þarf langan tíma til að búa til 

nothæft kerfi, en slíkt kerfi getur þó aldrei orðið meira en samanburðargrunnur og gefið 

vísbendingar um nothæfi kennsluefnis. 

   Ég gerir mér grein fyrir hvað það er tímafrekt að gera eins nákvæma úttekt eins og hér er 

lagt til að verði gerð. En það er líka tímafrekt og dýrt þegar valið er kennsluefni, sem ekki 

virkar. Of oft hef ég verið of fljótur á mér að taka til við að kenna nýja kennslubók. Þá hef ég 

talið að bókin væri nothæf þegar ég fletti henni. Þannig hefur nýjungagirni mín og fallegt útlit 

bókar hugsanlega glapið mér sýn. Þetta getur ruglað skipulagi kennslunnar og þá fer mikill 

tími í að skipuleggja kennluna á ný. Kennarar geta notað þau atriði í greiningaraðferðinni sem 

hentar þeim og sleppt eða bætt við eftir því sem þeir telja henta. Sem sagt þetta er tillaga ekki 

endanleg lausn.     
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4.3 Greiningarblað í 10 liðum – samantekt upplýsinga  

Hér á eftir færi ég rök fyrir greiningaraðferðinni og hvernig  henni er beitt. Greiningarblaðið í 

viðauka á bls. 39 heldur utan um upplýsingarnar úr hverjum kafla, sem eru færðar inn lið fyrir 

lið.  

 

Liður 1 Auðkenning á kafla  

Fyrst er skráður kaflinn sem greindur er og blaðsíður. Efni kaflans er getið í stuttri samantekt. 

Þannig kynnist greinandinn efninu áður en unnið er ítarlegar með það. 

Liður 2 Lesaldur 

Lesaldur er reiknaður út miðað við Fry-kvarða sem er kvarði yfir hve erfitt er að lesa texta 

(Osborne og Wellington, 2001). Talinn er fjöldi setninga og atkvæða í hverjum 100 orða 

kafla. Einfaldara er þó að nota reiknivél sem ég fann á slóðinni 

http://www.readabilityformulas.com/freetests/fry-graph.php. Ég geri mér grein fyrir því að 

reiknivélin er ekki er sniðin fyrir íslenskt mál og rýrir það nokkuð gildi hennar við 

útreikninginn. Textinn er talinn erfiður ef hann hefur að geyma langar setningar og hæfir hann 

þá hærri lesaldri en auðveldur ef setningar eru styttri og fleiri og hæfir því yngri 

námsmönnum. Fry-kvarðinn segir til um lesaldurinn miðað við ameríska námskerfið (grades). 

Auðvelt er að að breyta gráðum bandaríska kerfisins í aldur nemenda með því að leggja 5 við 

gráðurnar (Osborne og Wellington, 2001). Ef texti er talinn hæfa 6. “grade” verður  

lesaldurinn  6 + 5 = 11 ár. Þetta er mjög þægilegt, en tekið skal fram að þetta er hámarks 

lesaldur og að reiknað er með 50% skilningi á texta. Kjörlesaldur er hins vegar í raun tveimur 

árum lægri en niðurstaða Fry-kvarðans því þá er textinn skiljanlegri fyrir meirihluta lesenda 

án þess þó að talað sé niður til þeirra. Aðferðarfræðin er ekki algild en gefur einungis 

vísbendingu um hve erfitt lesefnið er. Aldrei er hægt að nota niðurstöðu um 

lesaldursgreiningu eitt og sér. 

Liður 3 Flokkun orða 

Hér er talinn fjöldi orða í orðflokkunum þremur, sem fjallað var um í 3. kafla, naming words, 

process words og concept words. Til þess að flýta fyrir eru orðin tekin úr skýringarmyndum 

og fyrirsögnum. Gengið er út frá því að þessi orð séu þar hlutfallslega jafnmörg og þau eru í 

textanum. Ekki er til nein aðferð til að bera niðurstöðurnar saman við aðrar bækur en með 

þessum hætti er hægt að bera saman kaflana í bókinni. Hvert orð er talið einu sinni og segir 

fjöldi orðanna til um hve þungt námsefnið er. 

   Forhugmyndir nemenda og vandamál sem þær skapa tengjast oft concept orðflokknum. Því 

er concept orðunum skipt í tvo flokka, orð sem hafa merkingu, sem tengist eingöngu 
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eðlisfræði, og orð sem auk eðlisfræðilegrar merkingar hafa aðra merkingu í daglegu lífi. 

Þannig eru aðgreind erfiðustu orðin, sem oft leiða til forhugmynda nemenda. 

   Fjöldi orða í hverjum orðflokki er talinn og skráður jafnóðum á greiningarblað. Því næst er 

meðaltalsfjöldi orða á hverri blaðsíðu fundinn út með einföldum hlutfallsútreikningi.  

Fjöldi orð/blaðsíðufjöldi  = ___orð/bls. 

Liður 4 Heildarniðurstaða orðaflokka 

Áðurnefndum orðflokkum er gefið tölulegt vægi miðað við hve erfið þau eru talin. Naming 

words fá vægið 2, process words vægið 4 og einföld concept words vægið 8. Síðasti og 

jafnframt lang erfiðasti forhugmyndaflokkurinn af concept words fær vægið 16. Þessi kvarði 

er logaritmískur eins og t.d. heyrn og sjónskynjun okkar. Ekki er víst að þetta standist 

vísindalega skoðun en hugmyndin er sú að einföld concept orð og concept orð sem tilheyra 

forhugmynda flokknum fá mun þyngra vægi en þau orð sem nemendur eiga auðveldara með 

að skilja. Þetta er ef til vill heldur mikil einföldun á tengslum orðaforða og forhugmynda 

nemenda en er engu að síður notað hér sem vísbending. Niðurstaða þessa útreiknings er færð 

niður í samtekt neðst á greiningarblaðinu til þess að gera samanburðinn fljótlegri við 

heildarsamantektina. 

Liður 5 Stærðfræðikunnátta 

Kaflinn er metinn með tilliti til þeirrar stærðfræðikunnátta sem krafist af nemendum.  Síðan er 

skráð stutt samantekt um þetta.  

Liður 6 Notkun mynda 

Með því að telja saman fjölda skýringamynda fæst mælikvarði á hve erfitt er að skilja texta 

kaflans. Myndin er skýringaform til stuðnings við texta. Ef fleiri skýringamyndir eru til staðar 

má ætla að efnistextinn verði auðskildari sbr. orðtakið að ein mynd segir meira en þúsund orð. 

Í  greiningunni eru myndir flokkaðar í skýringamyndir, sem oftast eru teiknaðar, ljósmyndir 

sem sýna hluti og tæki og myndir sem einungis eru til skrauts. Fjöldi mynda er talinn og 

reiknað út hve margar myndir úr hverjum flokki eru á hverri hverri blaðsíðu að meðaltali. 

    Fjöldi mynda/fjöldi blaðsíðna  = ____myndir/ bls.  

Liður 7 Námsskráin 

Til þess að mæla hvort kennsluefnið uppfylli kröfu námskrárinnar eru talin saman þau atriði 

úr námsskrá sem kaflinn fjallar um. Þetta er gert með því að lesa yfir kaflann og hafa lista af 

atriðum námskrárinnar til hliðsjónar. Merkt er á listann hvert atriði, sem fjallað er um í 

textanum, og þau talin saman. Að lokum er svo reiknað út hve mörg atriði úr námsskrá koma 

fyrir í köflum bókarinnar hlutfallslega miðað við heildaratriðafjölda í námsskránni. Þannig er 
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komin mælikvarði á hve nothæf bókin er samkvæmt námsskrá. Í lokasamantekt er með 

samlagningu hlutfalla hægt að greina hve vel bókin uppfyllir kröfur námsskrár. 

 (Fjöldi atriða/heildarfjöldi atriða í námsskrá) * 100%  = ____hlutfall kafla í námsskrá. 

Þessi mikilvæga tala á greiningarblaðinu er færð niður í samantektina á greiningarblöðunum.  

Liður 8 Sjónarmið kennara  

Kennari sem hefur hugsað sér að nota bókina þarf að hafa myndað sér heildarsýn eftir að hafa 

unnið úr þeim atriðum, sem nefnd voru hér að framan. Bókin á að vera spennandi og hafa 

eðlilega framvindu þannig að námsefnið þyngist smám saman. Við greininguna er mikilvægt 

að hafa í huga orðaval, forhugmyndir, myndnotkun og annað sem skiptir máli. Reynt er að 

skrá heildarályktun um kafla bókar í þennan reit greiningarblaðsins. 

Liður 9 Sjónarmið nemenda  

Ekki er auðvelt að setja sig í spor nemenda. Best væri þó að fá nemandur í lið með sér við 

þessa greiningu. Atriði sem ég sé fyrir mér að nemendur myndu skoða er t.d. hve spennandi 

og aðlaðandi bókin virðist vera. Myndir, uppsettning og magn texta myndu skipta hér miklu 

máli. Kennarinn sem greinandi verður að meta eftir bestu getu sjónarmið nemenda með tilliti 

til reynslu sinnar í starfi og þekkingu á þeim aldurshópi, sem bókin er gerð fyrir. Lesmálið má 

ekki fylla það mikið að það sé yfirþyrmandi. Á sama hátt getur mikið af stærðfræði og 

formúlum haft fráhrindandi áhrif á nemendur. 

Liður 10 Heildarsamantekt kafla 

Gera verður greinargerð um niðurstöður í hverjum kafla. Erfitt getur verið að meta vægi hvers 

hinna 9 þátta við heildarmatið en forhugmyndir, orðanotkun, stærðfræðikunnátta og 

myndnotkun eru aðalatriði sem hafa áhrif á gæði námsefnisins. Meta verður hvort afgerandi 

niðurstöður varðandi einstaka liði hafi áhrif á heildarmatið. Greinandinn verður að meta 

heildstætt niðurstöðurnar og þær vísbendinar, sem þær gefa.  

 

4.4 Heildarsamantekt bókarinnar 

Þegar búið er að greina alla kafla bókarinnar er heildarmyndin tekin saman. Fyrst  þarf að telja 

saman hve stórt hlutfall af námsefni samkvæmt námsskrá er í efni bókarinnar. Þetta er gert 

með einfaldri samlagningu á hlutfalli einstakra kafla og á hún að gefa 100% ef bókin hefur að 

geyma allt efni námskráarinnar. Reyna verður að skapa heildarmynd með því að finna 

gegnumgangandi línu í athugasemdum í lið 10 á samantektarblaði. Samantektin verður alltaf 

matskennd. Það er ekki óeðlilegt og ekkert við því að segja. Kennarinn sem dæmir bókina er 

sá sem situr uppi með að kenna bókina. Kennarinn þarf fyrir utan að greina bókina að athuga 
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aðgengi að efnum og tækjum og kanna hvort og hvar sé hægt er að kaupa þau og hvað þau 

kosti.  

 

4.5 Greining raffræðibókarinnar 

Hér á eftir verður 10 liða aðferðinni beitt á raffræðibókina mína. Niðurstöður kaflanna er að 

finna í viðauka á bls. 40 til bls. 48.   

   Bókinni er skipt fjóra aðalkafla, sem mér finnst að hefði mátt sundurgreina betur í 

lokahandriti. Ég reyndi að fá gerð skýrari skil á köflunum en það komst ekki í gegn hjá 

Námsgagnastofnun.  

   Fyrstu þrír kaflarnir eru hefðbundinn grunnur í rafeðlisfræði og rafeindatækni en í 4. og 

síðasta kaflanum eru verklegar æfingar. Kaflaskiptingin er nauðsynleg til þess að skipta 

greiningunni niður í minni einingar. Hver kafli hefur sitt greiningarblað: 

   

   1. kafli, bls. 5-21, fjallar um rafmagn sem orkugjafa. Hér er greint frá undirstöðuatriðum  

um rafmagn. Kynnt er nauðsynleg stærðfræði og hugtök en í heild fjallar kaflinn um  

jafnstraums-rafmagnsfræði.   

   2. kafli, bls. 21-28, fjallar um riðstraum, hvernig segulmagn er notað til framleiðslu á 

raforku og hvernig spennubreytar eru notaðir við dreifingu rafmagns.  

   3. kafli, bls. 29-44, fjallar um rafmagn sem boðbera, upptöku á hljóði, útvarpstækni og að 

lokum er útskýrt hvernig hægt er að magna spennu með lömpum og transistorum. 

   4. kafli, bls. 45-55, eru verkefni sem tengjast viðfangsefnunum í köflum 1 - 3. 

 

   Greiningarblöðin fjögur eru fyllt út lið fyrir lið með því að skrá jafnóðum niðurstöður sem 

fást, sbr. aðferð sem lýst er í undirkafla 4.3. (Sjá niðurstöður um hvern kafla í viðauka á bls. 

40-48.) 

    

4.6 Heildarniðurstöður um bókina 

Eftir að allir kaflarnir hafa verið greindir er niðurstaðan  tekin saman á einum stað eins og hér 

fyrir neðan. Talið er saman hve mikið bókin í heild samsvarar námsskránni með því að leggja 

saman prósentuhlutfall þeirra atriða úr námsskrá, sem hver kafli fjallar um. Þá er reiknað út 

hversu þungt kennsluefnið er í heild með með tilliti til orðanotkunar og forhugmynda. Þetta er 

fundið út með því að reikna út meðaltal af notkun orðflokka í köflum bókarinnar. 
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Niðurstöður úr 1. kafla:  

Samantekt og heildardómur:   44% af efni námskrár      Orðflokkur 13,4 

   Mjög erfiður og samanþjappaður kafli þar sem grunnstærðfræði er grunnforsenda. Það þarf 

mikinn tíma til að kenna kaflann enda efni hans stór hluti efnis námskrár. 

 

Niðurstöður úr 2. kafla:  

Samantekt og heildardómur:     19% af efni námskrár      Orðflokkar    4 

Samanþjappaður kafli með stærðfræðidæmum en líklega ekki eins þungur og 1. kafli.  

Fá orð bætast við en þetta er samt kafli sem þarf góðan tíma. 

 

Niðurstöður úr 3. kafla:  

Samantekt og heildardómur:   11% af efni námskrár      Orðflokkar 16 

   Þetta er langur kafli með mikið af nýju efni. Kaflinn er fjölbreytilegri en hinir. Kjörlesaldur, 

margar myndir og sú staðreynda að ekki eru gerðar kröfur um stærðfræðikunnáttu gerir 

kaflann vel nothæfan. Síðari hluti kaflans er ekki í námskrá. Mætti þess vegna sleppa honum.  

 

Niðurstöður úr 4. kafla:  

Samantekt og heildardómur:               8% af efni námskrár     Orðflokkur 6,4 

   Þessi kafli er líklega mikilvægasti kafli bókarinnar. Hér eru verkefni til stuðnings við efni 

bókarinnar. Miðað við lesaldur og orðaforða er kaflinn aðgengilegur en mjög tímafrekur þar 

sem hann er eingöngu verkefnavinna. 

 

 

Heildarniðurstöðu bókar  

82% af heildarefni námskrár      Meðaltal orðflokka 10  

Það er ekki auðvelt að kenna efni bókarinnar enda ekki auðvelt að kenna fyrstu skrefin í 

rafmagnsfræði. En kennari með grunn frá EÐL 203 af stúdentsbraut framhaldsskóla á að vera 

fær um það. Kunnátta í stærðfræði þarf að vera til staðar en hún þarf ekki að vera mikil. Á 

móti kemur að allir nemendur ættu að geta framkvæmt verklegu æfingarnar og tilraunirnar. 

Þetta er mikið og snúið efni á fáum blaðsíðum. Við kennslu bókarinnar myndi ég fyrstu 1-2 

árin finna jafnvægi í framsetningu á efni bókarinnar í kennslustundum eins og venja er þegar 

ný kennslubók er tekin í notkun. Að lokinni greiningu mæli ég sterklega með bókinni enda get 

ég ekki annað þar sem ég samdi hana!   
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4.7 Hugleiðingar höfundar 

Það verður nokkuð erfitt og tímafrekt að kenna þessa bók. Mikið er um erfið orð og líklegt að 

forhugmyndir nemenda hafi veruleg áhrif í kennslustundum. Mörg orðanna fjalla um 

aðalatriði í rafmagnsfræði eins og til dæmis spenna, straumur, viðnám og fleira, sem 

óhjákvæmilegt er að fjalla rækilega um. Þess vegna er ekki víst að aðrar bækur um rafmagn 

komi betur út úr sams konar greiningu. Í bóklega hlutanum er lestexti, reikningsdæmi auk 

lýsinga á einföldum rafrásum, sem eru mældar. Þetta brýtur upp kennsluna og hægt er að 

koma við fjölbreytilegum kennsluháttum. Efni bókarinnar tekur til 82% af atriðisorðum 

námsskrárinnar en bókin fjallar einnig um námsefni, sem ekki er tilgreint í námsskrá. 

  Í bókinni er ekki fjallað um þrjú atriði, sem getið er í námsskrá. Það fyrsta er: “að rafmagna 

hluti með núningi”.  Um þetta efni má fjalla án bókar til dæmis í tilraun með blöðrur. Í 

hreinskilni sagt gleymdist að taka þetta atriði upp. Annað atriði er: “umfjöllun um rafhleðslu”.  

Þessu efni var sleppt meðvitað. Það er reynsla mín að hleðsla ruglar nemendur en hún er 

skilgreind með stafnum Q og mælieiningunni Coulomb. Nemendur eiga almennt nógu erfitt 

með að ná valdi á öðrum mikilvægari mælieiningum. Þriðja atriðið er: “ þekkja helstu gerðir 

rafsegulbylgna og áhrif þeirra á lífverur”. Þetta efni er mjög flókið og áhrif bylgnanna á 

lífverur eru mismunandi eftir tíðni bylgjunnar. Frá mínum bæjardyrum séð kom ekki til greina 

að fjalla um þetta í bók fyrir nemendur á grunnskólastigi. Áhrif rafsegulbylgja á lífverur eru 

allt of samsett og flókin og reyndar eru vísindamenn ekki sammála um áhrifin! 

   Eðlilegt er að erfið orð í rafmagnsfræði hafi háar vægistölur þar sem mikið er um 

forhugmyndir hjá nemendum. Í þessari bók eykst vægi orðanna enn meir vegna þess að 

þjappa þurfti efninu mikið saman samkvæmt beiðni Námsgagnastofnunar. Hefði verkið verið 

fleiri blaðsíður hefðu hlutfallslega færri erfið orð verið á hverri blaðsíðu. Þetta er skýringin á 

því að kennsla á þessari litlu og samþjöppuðu bók tekur tiltölulega mikinn tíma. 

 

4.8 Lokahugleiðingar um bókagreininguna 

Greining bókar er vandaverk ekki síst þegar um eigið verk er að ræða. Þess vegna valdi ég að 

búa til kerfi eins og hér var lýst. Ekki kom til greina að búa til gátlista. Þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir hafa þeir aldrei virkað hjá mér. Þegar beitt er huglægu mati er hætta á því að maður 

sjái ekki skóginn fyrir trjánum og sjáist yfir aðalatriði. Þess vegna nýtti ég nýja þekkingu á 

hugtökunum orðaforða og forhugmyndum samhliða námskrárkröfum og reglum um lesaldur 

sem aðalmælikvarða á gæðum bókarinnar. Ekki var hjá því komist að hafa mannlega 

dómgreind með í greiningunni en ekki verður litið fram hjá tölulegum niðurstöðum ef 

forsendur þeirra eru réttar.  
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  Sem höfundur ætti ég að vera óhæfur til að greina bókina en ég reyndi mitt besta. Það var 

tímafrekt en lærdómsríkt verk að úthugsa kerfið og það er von mín að það, og reyndar öll 

greinargerðin, geti verið öðrum til gagns.   
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Kafli 5.  Lærdómar og góð ráð  
 

5.1  Ráð til verðandi höfunda kennsluefnis  

Hvaða lærdóm má draga af þessu öllu saman? Stórt er spurt en eitthvað er um svör. Ef þú 

hefur áform um að semja kennsluefni sem aðalstarf skalt þú byrja á að smíða kofa og útvega 

þér fiskibát þannig þú hafir þak yfir höfuðið og fáir eitthvað að borða. Launin fyrir þetta eru 

ekki mikil ef það er eina vinnan þín. Helsti ávinningurinn er ánægjan og þú færð djúpstæða 

þekkingu á viðfangsefninu. 

  Fyrst verð ég að segja að ef þú ætlar að semja kennsluefni þá er aðalatriði að það efni sem þú 

ert að skrifa um sé á sviði sem þú veist töluvert mikið um. Best er að vera með B.A. eða B.S. 

gráðu í faginu, eða að eiga að baki langt sjálfsnám.  

   Ef þú ert nýútskrifaður sem kennari mæli ég ekki með því að þú byrjir á að skrifa 

kennsluefni til útgáfu. Betra er að byrja á að semja stuttar æfingar, verkefni og lestexta fyrir 

nemendur þína. Þannig er smám saman hægt að skapa sér sinn eigin stíl.  

   Best er að semja í námsgreinum sem þú kennir sjálfur. Þannig getur þú prófað og þróað 

efnið með nemendum þínum. Ég sem oft efni sem mér finnst mjög gott, en þegar ég prófa það 

í kennslustund gengur það ekki upp vegna alls konar óvæntra vankanta. Ég er svo heppinn að 

vera með tölvu í kennslustofunni minni. Þannig get ég samið jafnóðum og gert breytingar í 

lok kennslustundar. Þannig verður efnið klárt til að nota með hópi á næsta skólaári. Jafnvel þá 

geta verið atriði, sem þarf að bæta og það er oftast ekki fyrr en í þriðju yfirferð sem efnið er 

komið á form sem nothæft er til lengdar og jafnvel til útgáfu. Flest efni sem ég hef gefið út í 

bókaformi, verkefni og dæmasöfn, hafa verið notuð í kennslu í að minnsti kosti 3 ár. 

   Rafmagnsfræðibókin var ekki byggð á þannig reynslu. Þess vegna þurfti ég mun meiri tíma 

til að velta fyrir mér hvernig taka ætti á efninu. Engin viðbrögð fengust við henni fyrr en 

nokkru eftir að bókinni var lokið og hún komin úr mínum höndum. Þetta fannst mér mjög 

óþægilegt og mæli ég ekki með því að þannig sé staðið að málum. 

 

5.2 Ráð um vinnubrögð 

Það er mjög misjafnt hve mikla frágangsvinnu höfundur þarf að inna af hendi. 

Námsgagnastofnun hefur mjög öflugt kerfi með hámenntuðu og duglegu fólk sem sér um allt 

nema semja texta og teikna myndir. Hafa skal í huga að þetta er einsdæmi á Íslandi, önnur 

skólastig en grunnskólastigið búa ekki við þessar góðu aðstæður. Ég hef hingað til þurft að 

setja upp kennsluefni sem ég hef samið og annast alla teiknivinnu. Þetta er mjög tímafrekt. 
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Frágangsvinnan verður aldrei sambærileg við þá sem sérfræðingar Námsgagnastofnunar eru  

færir um. Þú þarft að fjárfesta í tölvuforriti, sem auðvelt er að vinna með. Textavinnsla fer að 

lang mestu leyti fram á Microsoft word. Ég nota gamla 2003 útgáfu vegna þess að ég þekki 

útgáfuna og hún er tengd stafsetningarforritinu Púka. Auk þess þarf myndvinnsluforrit og 

teikniforrit.  

   Ég legg til að við tölvuvinnu séu hlutirnir hafðir einfaldir. Skipuleggja þarf vel fjölda 

vinnuskjala á mismunandi vinnslustigum og hafa reglu á því hvar gögnin eru geymd. 

Sérstaklega er mikilvægt að geta gengið að gögnum hvers verkefnis á einum stað og að því 

skjali sem verið er að vinna í sé gefið nafn með dagsetningu síðustu breytingar. Nauðsynlegt 

er að hafa í einni möppu þau skjöl sem þú ert að vinna í hverju sinni þannig að auðvelt sé að 

öryggisafrita sem þéttast. Taktu eftir þessu, gerðu það oft, þetta er alvörumál. Margar 

vinnustundir eru lagðar undir duttlunga tölvutækninnar.  

   

5.3 Endurmenntun 

Ég mæli sterklega með að menn lesi sér til um samningu kennsluefnis og fylgist með 

námsskrá, stefnum og straumum í kennslufræði. Ég gerði það ekki og nefni ég það öðrum til 

viðvörunar. Ég geri mér grein fyrir því, nú við lok þessarar greinagerðar, hvað 

námsumhverfið hefur breyst frá því ég var í kennaranámi fyrir 15 árum. Ég missti af allri 

umræðu um forhugmyndir og orðalag, las ekki einu sinni námskrána. Ég settist niður og 

samdi bókina án þess að hlusta á aðra. Miklu betra hefði verið að hafa baklandið sem ég hef 

núna fengið með þessi skýrslugerð. Ég mæli þó ekki með að menn láti alfarið stjórnast af 

straumum og stefnum í kennslufræði, sem eru í tísku hverju sinni.  Treystu á eigin reynslu af 

kennslu og þiggðu innblástur frá fræðimönnum og öðrum.  

 

5.4 Viðhorf þitt 

Notaðu jákvætt reynslu frá námsárunum þínum og varastu hluti sem þér líkaði ekki við þá. 

Notaðu minningar um gömlu kennarana þína sem þér fannst að væru góðar fyrirmyndir. Vertu 

vinur nemenda þinna og láttu þá taka þátt í að þróa verkefnin sem þú ert að semja. Þeir hafa 

gaman af því og finnst oft sem þeir eigi eitthvað í verkinu. Þeir greiða fyrir þessa samvinnu 

með því að koma með ómetanlegar athugasemdir sem bætir kennsluefni þitt. 

   Notaðu kenningar og aðferðir í kennslufræði sem eiga vel við þig. Hallaðu þér að og þróaðu 

kennsluhætti og verkefni með sérfræðingum eins og cognitivistunum Piaget, Vygotsky, 

Bruner, verkhyggjamannsins Dewey og margra annarra sem búa yfir mikilli þekkingu í 

kennslufræðum. Notaðu það sem hæfir þínum kennsluháttum.  Það er ekki líklegt að þú getir 
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fundið upp betri aðferðir en fræðimenn, sem hafa lagt æfistarf sitt í könnun á þessum hlutum. 

Þú getur nýtt eitthvað frá þeim, svo mikið er víst. 

 

5.5 Námskrárvandamál  

Námskrá hefur oft verið breytt undanfarin ár, eða öllu heldur ekki breytt, nýjar námskrár hafa 

tekið við af þeim gömlu, e.t.v. með nýjum ríkisstjórnum. Því  er mikilvægt að námsefni sem 

þú semur sé sveigjanlegt þannig að hægt sé að nota kennsluefnið á margvíslegan hátt. Þú þarft 

sífellt að aðlaga þig að námsumhverfinu eins og lýst var í 3. kafla. Námsumhverfið lagar sig 

ekki að kennslubókunum þínum. 

 

5.6 Lokaorð 

Síðasta ráð mitt til verðandi höfunda kennslubóka er að útvega sér bókina eftir Wellington & 

Osborne: Language and Literacy in Science Education. Þetta er gullmoli sem höfundar 

kennsluefnis í raungreinum eiga að þekkja frá a-ö og er að mínu mati ómissandi. 

   Það er von mín að þetta verkefni geti verið til gagns. Það er skemmtilegt og gefandi að 

semja námsefni og launin fyrir það eru kickið sem maður fær þegar lokahönd er lögð á verkið, 

eins og við lokaorð þessarar greinargerðar.  
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Tómt greiningarblað 

Liður 1: Greiningarblað             Kafli       bls.___ -___. 

Stutt lýsing innihalds: 

Liður 2: Lesaldur:  bls.___  reiknað út með Fry-kvarða, reiknivél á netinu.  Lesaldur er Fry 

grade + 5 ár.=  ____ ára lesaldur    ____ setningar/ 100 orð  ____ atkvæði / 100 orð   

Athugasemd um staðsetningu í Fry línuriti:  

Liður 3: Orðflokkar: 

Naming words:     Niðurstöður > __orð/__bls. =     orð/bls. 

Upptalning orða úr myndum og í fyrirsögnum 

Process words:      Niðurstöður > __orð/__bls. =     orð/bls. 

Upptalning orða úr myndum og í fyrirsögnum 

Concept words:     Niðurstöður > __orð/__bls. =     orð/bls 

Upptalningu orða úr myndum og í fyrirsögnum 

Orð með fleiri en einni merkingu:  Niðurstöður > __orð/__bls. =     orð/bls 

Upptalning orða úr myndum og í fyrirsögnum: 

Liður 4: Heildarniðurstaða orðflokka: 

    2*nw/bls + 4*pw/bls + 8*cw/bls + 16*cw fl2/bls = _____ 

Liður 5: Stærðfræðikröfur:  Stutt lýsing 

Liður 6: Notkun mynda: 

Skýringamyndir með tilvisun í texta:   ___ myndir á __ bls. = ___mynd/bls. 

Ljósmyndir til skýringar af atriði í texta:  ___ myndir á __ bls. = ___mynd/bls. 

Ljósmyndir/ skraut:     ___ myndir á __ bls. = ___mynd/bls. 

Liður 7: Námsskrá:  

Talin eru saman þau atriði í kafla sem eru nefnd í námskrá.  Síðan er hlutfallið úr námsskránni 

reiknað út            (fjöldi atriða/samtals atriði í námssk.) * 100% =______% 

Liður  8: Sjónarmið kennara: 

Athugasemdir í kafla um sjónarmið kennara. 

Liður 9: Sjónarmið nemenda: 

Athugasemdir í kafla um sjónarmið nemenda. 

Liður 10: Samantekt og heildardómur: _  __% af efni námskrár      Orðflokkar:                    

Huglæg heildarsamantekt út á grundvelli samantektar. 
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Greining  á jafnstraumsrafmagnsfræði bls. 5 - 21. 

Þessi hluti bókarinnar er um grundvallaratriði í rafmagnsfræði. Hér er svarað spurningunni um 

hvað rafmagn er og lýst er helstu hugtökum rafmagns. Í kaflanum er eingöngu er fjallað um 

jafnstraumsfræði.  

 

Lesaldur  bls 7.   grade 6 > 11ára lesaldur    7,7 setningar/ 100 orð   135 atkvæði / 100 

Tiltölulega mörg löng orð. 

Orðaflokkar: 

Naming words:      Niðurstöður > 8orð/16bls. = 0,5 orð/bls. 

rafhlaða, kompásnál, rafrás, snúra, mótstaða, pera, ljósdíóða, AVO mælir, 

Process words:      Niðurstöður > 8orð/16bls. = 0,5orð/bls. 

hleðsla, rafeind, róteind, leiðarar, einangrarar, tengimynd, hliðtengd, mæling. 

Concept words:     Niðurstöður > 8orð/16bls. = 0,5 orð/bls. 

stöðurafmagn, segullína, straumátt, rás, fallorka, hreyfiorka, hitaorka, raforka,  

Orð með fleiri en einni merkingu:   Niðurstöður > 7orð/16bls. = 0,4 orð/bls. 

Orkugjafi, spenna, straumur, viðnám, orka, afl, mæling 

Heildarniðurstöður orðaflokka  2*0,5 + 4*0,5 + 8*0,5 + 16*0,4 = 13,4 

Stærðfræðikröfur: Kröfur er um grunnkunnáttu í stærðfræði á mörgum stöðum í kafla. 

Notkun mynda: 

Skýringamyndir með tilvisun í texta:    34 myndir á 16 bls. = 2,1 mynd /bls. 

Ljósmyndir til skýringar á atriðum í texta: 3 myndir á 16 bls. = 0,18 mynd/bls. 

Ljósmyndir/ skraut:      5 myndir á 16 bls. = 0,31 mynd/bls. 

Námsskráin 

‚Stöðurafmagn, rafspenna, rafstraumur, viðnám, leiðarar og einangrarar, raðtengirásir, 

útreikningar með Ohms lögmáli og útreikningar með því, hliðtengdar rafrásir, raforka, afl. 

Mælieiningar V, A, Ω. Mælingar á voltum, mælingar á amperum, mælingar á Ω‘.  

Í námskráinni eru samtals 36 atriðisorð um rafmagn. Í þessum kafla er fjallað um 16 þeirra 

(16/36) * 100% = 44% efni úr námskránni. Auk þess verða táknmyndir, litakóði og 

ljósdíóða kynnt og raforkuverð verða reiknað út. 

 

Sjónarmið kennara:  

Í þessum kafla eru mörg ný orð og hugtök. Jafn mikið er af erfiðum og auðveldum orðum.  

Kaflinn er erfiður og líklegt er að forhugmyndir nemenda hafi veruleg áhrif. Kaflinn hefur að 

geyma nær helming þeirra atriðisorða, sem námsskráin tekur til. Stærðfræðikunnáttu er þörf. 
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Það er þó bót í máli að 2 myndskýringar eru á hverri á blaðsíðu að meðaltali og að efnið hæfir 

lesaldri 2 árum fyrir neðan aldur væntanlegra nemenda, eins og æskilegast er. 

Í heild verður að telja að þessi kafli sé þungur og að yfirferð taki mikinn tíma í kennslu vegna 

fjölda nýrra hugtaka.  

Sjónarmið nemenda: 

Efni kaflans lítur vel út lítur frá sjónarhóli vegna fjölda mynda en flestar myndirnar sýna þó 

eitthvað flókið sem nemendur skilja líklega lítið í. 

 

Samantekt og heildardómur: 44% af efni námskrár      Orðflokkur 13,4 

 

   Mjög erfiður og samanþjappaður kafli þar sem grunnstærðfræði er grunnforsenda. 

Það þarf mikinn tíma til að kenna kaflann enda efni hans stór hluti efnis námskrár. 
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Greining á riðstraumsrafmagnsfræði bls. 21 - 28. 

Þessi hluti bókarinnar er um riðstraumsrafmagnsfræði. Hér er gerð grein fyrir 

framleiðsluaðferðum riðstraums með segulspólum auk þess er lýst dreifikerfi rafmagns og 

tilgangi háspennukerfis.  

 

Lesaldur: bls. 22    grade 8 nálægð 9  >13-14 ár  8,5 setningar/ 100 orð  154 atkvæði/100 orð   

Mörg löng orð. 

Orðflokkar: 

Naming words:     Niðurstöður > 7orð/7bls. = 1 orð/bls. 

Ljósapera, sísegull, spóla, segulspólar, vír, raftæki, rafbíll. 

Process words:     Niðurstöður > 2orð/7bls. = 0,3 orð/bls. 

Þéttir, spennubreytir, 

Concept words:     Niðurstöður > 1orð/7bls. = 0,1 orð/bls. 

Riðstraumur 

Orð sem hafa fleiri en einni merkingu: Niðurstöður > 0orð/7bls. = 0 orð/bls. 

Heildarniðurstaða orðflokka:  2*1 + 4*0,3 + 8*0,1 + 16*0,0 = 4 

Stærðfræðikröfur.   Grunnkunátta í stærðfræði á  3. stöðum í lok kafla. 

Notkun mynda:  

Skýringarmyndir með tilvísun í texta:   9 myndir á 7 bls. = 1,3 mynd /bls. 

Ljósmyndir til skýringar á atriðum í texta: 4 myndir á 7 bls. = 0,6 mynd/bls. 

Ljósmyndir/ skraut:     4 myndir á 7 bls. = 0,6 mynd/bls. 

Námsskráin: 

‚Eiginleikar segla, flutningur raforku, seglar, segulmögnuð efni, rafmagn úr segulmagni, 

raforkuframleiðslu, rafall‘.  

Í námskrá eru alls 36 atriðisorð um rafmagn. Í þessum kafla eru fjallað um aðalefnið um 6 

þeirra  (7/36) * 100% = 19% efnis í námskránni.  Auk þess verð ur fjallað um virkni 

spennubreyta og þétta.  

Sjónarmið kennara: 

Lesaldur er eins og aldur nemendur er í hærri kantinum. Krafist er stærðfræðikunnátu. Á móti 

kemur að fá ný hugtöku eru kynnt og að forhugmyndir hafa þess vegna minni áhrif. Erfiðu 

orðin sem kynnt voru í 1. kafla kunna enn að reynast erfið. Námsskráin gefur til kynna að 

kaflinn sé frekar samanþjappaður en hann hefur að geyma 19% af efni hennar á 7 blaðsíðum. 

Á móti kemur að 1,3 skýringamynd er að meðaltali á blaðsíða. 
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Sjónarmið nemanda: 

Lítur spennandi út en aftur skilja nemendur lítið í flestum skýringamyndum.  

Samantekt og heildardómur:   19% af efni námskrár      Orðflokkar    4 

 

Samanþjappaður kafli með stærðfræðidæmum en líklega ekki eins þungur og 1. kafli.  

Fá orð bætast við en þetta er samt kafli sem þarf góðan tíma. 
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Greining  á rafeindatækni bls. 29 - 44. 

Þessi hluti bókarinnar fjallar um rafeindatækni. Kaflið er samantekt um hljóðtækni, 

samskiptatækni, upptöku og afspilun með plötur og segulband, magnara, og virkni lampa og 

transistora.  

 

Lesaldur  bls. 33  grade 7 > 12 ár   7,2 setningar/100orð  138 atkvæði /100 orð 

Löng orð yfir meðali. 

Orðflokkar: 

Naming words:     Niðurstöður > 15orð/15bls. = 1 orð/bls. 

Morslykill, sími, hljóðnemi, hljóðgjafi, upptökutæki, plötuspilari, segulbandstæki, harður 

diskur, hátalari, lampadíóða, lampamagnari, emitter, base, collector, planartransistor. 

Process words:     Niðurstöður > 5orð/15bls. = 0,3 orð/bls. 

Hljóð, segulsvið, endurvarp, hindrunarátt, táknmynd, 

Concept words:     Niðurstöður > 15orð/15bls = 1 orð/bls. 

Hljóðbylgjur, upptaka, spilun, rafsegulbylgja, stuttbylgjusamband, útvarpsbylgja, hálfleiðari, 

N efni, P efni, transistor, rofarás, tríóða, rafeindalampi, transistor, magnari, 

Orð sem hafa fleiri en eina merkingu: Niðurstöður > 4orð/15bls. = 0,3 orð/bls. 

Nemi, sendir, móttakari, holar 

Heildarniðurstaða orðaflokka:  2*1 + 4*0,3 + 8*1 + 16*0.3 = 16 

Stærðfræðikröfur:     Engar   

Myndnotkun: 

Skýringamyndir með tilvisun í texta:    28 myndir á 15 bls. = 1,9 mynd /bls. 

Ljósmyndir til skýringar á atriðum í texta:  10 myndir á 15 bls. = 0,7 mynd/bls. 

Ljósmyndir/ skraut:      4 myndir á 15 bls. =  0,3mynd/bls. 

Námsskráin: 

‚Hljóðbylgjur, raf og segulsvið, rafsegulbylgjur, uppbygging nokkra nútíma tækja,  

Auk þess er fjallað um, mors tæki, sími, plötuspilari, segulbands upptaka, útvarp, magnarar, 

díóður, lampar og transistorar´. 

Fjallað er um alls 36 atriðisorð í námskrá. Í þessum kafla er fjallað um aðalefni fjögurra  

þeirra. 

(4/36) * 100% = 11% efni námskránnar. 

 

 



 46 

 

Sjónarmið kennara: 

   Þetta er langur kafli og þar er fjallað um hugtök sem líklega verður erfitt að kenna auk þess 

er fjallað um mörg atriði umfram það sem námskrá segir til um. Hér þarf að velja efni út sem 

hæfir nemandurhópinn og sleppa öðru sem er of þungt. 

    Lesaldur er á kjörstað og mikið af myndum í bók. Engrar stærðfræðikunnáttu er krafist. 

Sjónarmið nemenda: 

 Þessi kafli er meira spennandi en kaflar 1 og  2. Hér er margt forvitnilegt en mér finnst sumt 

vera tóm steypa. 

 

Samantekt og heildardómur:  11% af efni námskrár      Orðflokkur 16 

 

   Þetta er langur kafli með mikið af nýju efni. Kaflinn er fjölbreytilegri en hinir. 

Kjörlesaldur, margar myndir og sú staðreynd að ekki eru gerðar kröfur um 

stærðfræðikunnáttu gerir kaflann vel nothæfan. Síðari hluti kaflans er ekki í námskrá. 

Mætti þess vegna sleppa honum.  
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Greining á verkefnakafla. Bls. 45 - 55 

Í þessum kafla bókarinnar eru verkefni til stuðnings við aðra kafla bókarinnar. 

Þar er lýst verkefnum og er hann annars eðlis en kaflar 1 – 3.   

 

Lesaldur   grade 2 > 7ára lesaldur   11,6 setningar/100orð   119atkvæði /100orð 

Löng orð er undir meðaltali. Þetta er mjög auðlesinn texti. 

Orðflokkar: 

Naming words:      Niðurstöður > 8orð /10bls. = 0,8 orð/bls. 

Rafmótor, kefli, magnetvír, snúður, gataband, morstæki, dósasími, kassamynd 

Procsess words:     Niðurstöður > 2orð/10bls. = 0,2 orð/bls. 

Lóða, afeinangra,  

Concept words:     Niðurstöður > 3orð/10bls. = 0,3 orð/bls. 

Spennumögnun, straummögnun, tíðnigjafi 

Orð sem hafa fleiri en eina merkingu: Niðurstöður > 1orð/10bls. = 0,1 orð/bls. 

Jörð   

Heildarniðurstaða orðaflokka:  2*0,8 + 4*0,2 + 8*0,3 + 16*0,1 = 6,4 

Stærðfræðikröfur:    Engrar stærðfræðikunnáttu er krafist. 

Notkun mynda: 

Skýringamyndir með tilvísun í texta:     5 myndir á 10 bls. = 0,5 mynd /bls. 

Ljósmyndir til skýringar á atriðum í texta: 14 myndir á 10 bls. = 1,4 mynd/bls. 

Ljósmyndir/ skraut:      5 myndir á 10 bls. = 0,31 mynd/bls. 

Námsskráin: 

‚Byggja einfaldan rafmótor. Skynjanlegir eiginleikar hljóðs, raf- og segulkraftur. 

Auk þess er smíðað morstæki, magnari og tíðnigjafi‘. 

Fjallað um (3/36) * 100% = 8% af efni námskrár. 

Sjónarmið kennara: 

Texti hans mjög léttur en meginmál texta eru stuttar setningar um ákveðið verkferli. 

Verkefnin eru mjög tímafrek. Kaflinn er mikilvægur fyrir heildarnámsefni bókarinnar. 

Nemendur hafa mjög gaman af verkefnum, sem auka skilning nemenda á efni bókarinnar.  

 

Sjónarmið nemenda: 

Gaman, gaman. Loksins er maður ekki píndur í grútleiðinlegum bóklegum tímum. 
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Samantekt og heildardómur:  8% af efni námskrár      Orðaflokkur 6,4 

Þessi kafli er líklega mikilvægasti kafli bókarinnar. Hér eru verkefni til stuðnings við 

efni bókarinnar. Miðað við lesaldur og orðaforða er kaflinn aðgengilegur en mjög 

tímafrekur þar sem hann er eingöngu verkefnavinna. 


