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1 Ágrip 

Ritgerð þessi er hluti af  lokaverkefni mínu til B.Ed prófs frá grunnskólabraut af 

menntavísindasviði Háskóla Íslands. Lokaverkefnið skiptist í tvo hluta, greinagerð annars 

vegar og hugmyndabanka hins vegar. Greinagerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er 

fjallað um verklegar athuganir. Í öðrum hluta er fjallað um ástæður þess að ég valdi að 

útbúa hugmyndabanka sem lokaverkefni. Síðasti hluti greinagerðarinnar fjallar síðan um 

útlit og uppsetningu hugmyndabankans sem og þær verklegu athuganir sem valdar voru. 

Hugmyndabankinn hentar fyrir kennara sem kenna á mið og elsta stigi grunnskóla og er 

byggður upp sem banki sem hægt er að nýta sér við kennslu um krafta og hreyfingu, um 

varma og hitastig, og um krafta í straumefnum.  
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2 Formáli 

Hugmyndir mínar að lokaverkefni hafa í gegnum skólagönguna verið nokkuð margar. Í 

fyrstu hafði ég hug á að útbúa spil en síðar tók ég eftir því í vettvangsnámi mínu hve 

skemmtilegar og áhrifaríkar verklegar athuganir eru í kennslu. Einnig hef ég haft mikinn 

áhuga á verklegum athugunum í gegnum allt námið og oft velt því fyrir mér hvers vegna 

svo lítið var um verklegt námsefni í náttúrufræði á grunnskólaárum mínum þar sem mér 

finnst að lærdómurinn sem má fá af þeim sitji oft fastar í minnum nemenda heldur en af 

hefðbundinni kennslu. Börnum þykir mjög gaman að fá að fikra sig áfram í óhefðbundnum 

kennslustundum eins og til dæmis í verklegum athugunum og leynir ákafinn sér því oft 

ekki. Ég ákvað að útbúa kennslubanka fyrir elsta stig grunnskóla þar sem ég mun sérhæfa 

mig í kennslu á elsta stigi. Kennslubankinn getur einnig nýst í kennslu á miðstigi. 

 Þegar kom að því að finna leiðbeinanda var ég strax með einn í huga, Hauk Arason. 

Haukur veitti mér innblástur að þessu verkefni í námskeiðum sínum sem öll innihéldu 

margar verklegar athuganir sem að nemendur þurftu að kljást við. Haukur leiðbeindi mér 

með verkefnið og með hans hjálp mótaðist hugmynd mín að því verkefni sem ég hef nú 

lokið við.          

 Ég vil nota tækifærið og þakka Hafsteini Alexander Marteinssyni unnusta mínum 

fyrir skilning hans sem og ómetanlegan stuðning á meðan gerð verkefnisins stóð yfir. 

Einnig vil ég þakka systrum mínum þremur þeim Finnu Dís Kristinsdóttir, Huldu 

Sævarsdóttir og síðast en ekki síst Hörpu Sævarsdóttir sem allar fóru yfir verkefnið mitt og 

gáfu mér nytsamlegar ábendingar. Sömuleiðis vil ég þakka Sigríði Ástu Sigurbjörnsdóttir 

nemanda í grunnskóla Sandgerðis, fyrir að framkvæma allar athuganirnar og gefa mér 

ábendingar sem nýttust mér til þess að gera hugmyndabankann notendavænni. 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 11.maí 2012     

 

_________________________________ 
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4 Inngangur 

Það er margt sem kennarar verða að hafa í huga þegar þeir undirbúa kennslustundir sínar, 

sérstaklega að sem flestir, og þá helst allir nemendur, fái kennslu við sitt hæfi. Slík 

markmið eru í samræmi við aðalnámskrá grunnskólanna en þar er kennsla við hæfi allra 

nemenda á meðal þeirra atriða sem að kennarar eiga að uppfylla við störf sín 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). Til að koma sem best til móts við alla nemendur 

bekkjarins hentar mjög vel að hafa kennsluna og kennsluaðferðirnar sem fjölbreyttastar. 

Með verklegri kennslu fá nemendur að þreifa á og komast í snertingu við námsefnið sem 

veitir þeim oft dýpri innsýn í efnið og skilningurinn verður þar af leiðandi enn betri. 

 Til að verkleg kennsla skili sem bestum árangri verður að setja þær í samhengi við 

fræðilegar hugmyndir og hugtök. Þetta kallar á að umræður að eiga sér stað í aðdraganda 

verklegu athugananna og einnig eftir að þær hafa verið framkvæmdar. Með því fá 

nemendur tækifæri til þess að breyta forhugmyndum sínum, ásamt því að fá betri skilning 

á því hvað þau voru í raun og veru að gera í athuguninni sem og skilning á fræðilegum 

hugtökum. Kennarar geta samt breytt út af þessu og nýtt verklegar athuganir sem 

innlögn, kveikju eða þjálfun á því námsefni sem þegar hefur verið farið yfir. 

Hugmyndabankinn er hugsaður sem eiginlegt verkefnahefti sem hægt væri að nýta 

sem hliðarbók með námsefninu. Þá væri hægt að ljósrita síður úr bankanum og dreifa til 

nemendahóps sem síðan myndi fara í verklegar athuganir. Hugmyndabankinn er mitt 

framlag í að reyna að auka verklega kennslu í grunnskólum landsins sem að ég tel vera 

ábótavant. 
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5 Almennt um verklega kennslu 

Verkleg kennsla af einhverju tagi hefur verið hluti af námskrám grunnskóla um allan heim 

í mjög langan tíma eða um það bil heila öld. Þrátt fyrir það þá er hún ef til vill nýtt misvel í 

grunnskólum heimsins. Eins og í svo mörgu öðru þá hafa vinsældir verklegrar kennslu 

bæði dafnað og dvínað og því komið fram í bylgjum (Bennett, 2003).   

 Helstu markmið verklegrar kennslu eru að hvetja til nákvæmrar athugunar og 

lýsingar, gera vísindaleg fyrirbæri raunverulegri, auka skilning á vísindalegum 

hugmyndum, að vekja og viðhalda áhuga og að stuðla að vísindalegri aðferð við hugsun. 

Vert er þó að hafa í huga að þessi markmið eru sett upp  af kennurum, en þau þurfa samt 

sem áður ekki að endurspegla starf allra kennara innan kennslustofunnar (Bennett, 2003).

 Væntingarnar til verklegrar athugunar eru mjög miklar, ekki er einungis ætlast til 

að þær þrói skilning á fræðilegum hugmyndum sem og vinnubrögð heldur er einnig ætlast 

til að athuganirnar virki sem hvatning fyrir nemendur og aðstoði þá við að meta það 

hvaða þýðingu það hefur að vera raunverulegur vísindamaður. Þrátt fyrir að væntingarnar 

séu miklar þá er ekki tryggt að nemendur læri af verklegu athugunum því oft skiptir meira 

máli hvernig kennarinn kynnir og þróar hugmyndirnar sem tengjast athugunum. Einnig er 

áætlað að nemendur læri meira af umræðum um athugunina heldur en frá verklega 

hlutanum sjálfum (Bennett, 2003;78-80,86) Þess vegna er svo mikilvægt að kennarar nái 

upp góðum umræðum með nemendum sínum strax að loknum verklegum tímum því það 

setur punktinn yfir i-ið á verklegu athugunum og gerir kennsluna enn áhrifameiri.  

  Eins og allt annað þá hefur verkleg kennsla verið gagnrýnd og út frá gagnrýninni er 

hægt að lesa að verkleg kennsla ætti að vera sem fjölbreyttust og taka mið af þeim 

markmiðum sem ætluð eru fyrir kennsluna hverju sinni (Bennett, 2003). Væntingarnar eru 

misjafnar og því er, sem betur fer, hægt að velja úr mismunandi kennsluaðferðum sem og 

athugunum við verklega kennslu. 

5.1 Verklegar athuganir 

Verklegar athuganir eru með öðrum orðum tilraunir sem geta til dæmis farið fram í leik-, 

grunn- og framhaldsskólum. Þá eru nemendur að vinna eftir leiðbeiningum frá kennara og 

fá þá að komast í snertingu við viðfangsefni náttúrufræða. Sumir kennarar vilja að 
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nemendur sínir skili sér skýrslu frá athugunum til að lærdómurinn risti dýpra á meðan 

aðrir sleppa skýrslunni þar sem þeir telja nemendur einbeiti sér þá ekki nóg að því 

verklega. Til er gamalt orðtiltæki sem segir að það sem nemendur heyra munu þeir 

gleyma, það sem þeir sjá munu þeir muna og það sem þau gera sjálf munu nemendur 

skilja (Bennett, 2003). Mér persónulega finnst vera mikið til í þessu orðatiltæki og tel að 

við ættum að hafa það að leiðarljósi okkar sem kennarar. Þó ég viti vel að ekki er hægt að 

leyfa nemendum að sjá eða gera allt. Það verður þó að vera skýrt að til þess að verklegar 

athuganir nýtist sem best, þá verða umræður og ígrundanir að fylgja á eftir athugunum. 

 Verklegar athuganir þurfa ekki endilega að vera framkvæmdar af nemendum, 

einnig getur kennari verið með sýnitilraunir þar sem nemendur fá að fylgjast með. Sumar 

tilraunir virka betur sem sýnitilraunir á meðan aðrar bjóða ef til vill ekki upp á að vera 

framkvæmdar af börnum. Verklegar athuganir geta dýpkað skilning barna á hinum ýmsu 

viðfangsefnum séu þær framkvæmdar á réttan veg. Því er hægt að nýta sér þennan 

frábæra möguleika til þess að gera kennslu barna sem fjölbreyttasta og verða 

kennslustundirnar þá án efa skemmtilegri.       

 Ekki veitir af að gera kennsluna sem fjölbreyttasta þar sem nemendur eyða stórum 

hluta dagsins í skólanum og oft er gott að hvíla sig frá hefðbundnum kennslustundum þar 

sem einungis er notast við skólabækurnar. 

5.2 Verklegar athuganir í kennslu 

Margir kennarar eru fastir inní sínum þægilega ramma og finnst þeir þurfi ekkert að fara 

út fyrir hann. Þeir kenna þá nánast eingöngu upp úr kennslubókunum og reyna þannig að 

koma námsefninu skikkanlega til skila. Margir þessara kennara eru haugeltir af 

yfirferðadraugnum sem Hafþór talar um í grein sinni frá árinu 1991 (Hafþór Guðjónsson, 

1991). Þó að kennarar fari einstaklega vel yfir kennslugögnin með nemendum þá eru þeir 

ekki endilega að fara nógu vel eftir aðalnámskránni því þar er meðal annars tekið fram að: 

Athuganir og tilraunir af ýmsu tagi hafa þótt og þykja enn sjálfsagður og 

mikilvægur þáttur í náttúrufræðikennslu enda eru náttúruvísindin sem slík að 

verulegu leyti reynsluvísindi. Sú þekking, sem við höfum á náttúrunni nú, hefur 

að miklu leyti orðið til í gegnum athuganir og tilraunir af ýmsu tagi 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). 
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Þrátt fyrir það þá eru athuganir og tilraunir alls ekki eina leiðin til þess að gera 

kennsluna sem fjölbreyttasta. Það er margt annað skemmtilegra hægt að gera með 

nemendum til að komast yfir námsefnið en að elta blaðsíðurnar í kennslubókunum og eru 

verklegar athuganir bara einn þáttur af því. Fyrir utan það að kennslan verður fjölbreyttari 

fyrir vikið að þá höfðar hún oftar en ekki til fleiri nemenda í einu.    

 Verkleg kennsla er alls ekki eins vel nýtt hérlendis og annars staðar í Evrópu, þá 

sérstaklega Bretlandi ef marka má heimildir frá Bennett. Í Bretlandi er vandamálið frekar 

öfugt við það sem við þekkjum hér heima, þar velta menn fyrir sér hvers vegna svo mikil 

verkleg kennsla sé í grunnskólum landsins á meðan við hinu megin við hafið nýtum okkur 

verklega kennslu ekki nægilega vel (Bennett, 2003).      

  Ég hef tekið eftir því í þeim vettvangsheimsóknum sem ég hef farið hve 

eftirsóknavert það virðist vera hjá nemendunum að hafa verklegar athuganir í tíma. Þetta 

á við þrátt fyrir það að allur tíminn sé ekki einungis nýttur í athuganirnar og hvort um sé 

að ræða tilraunir sem þau framkvæma sjálf eða sýnitilraunir af hálfu kennara. Það er því 

spurning hvort að nemendur væru jafn spenntir fyrir verklegum tímum ef þeir væru stærri 

partur af kennslunni.          

 Þegar nemendur vinna við verklegar athuganir þá eru athuganirnar sjálfar ekki það 

eina sem nemendur þurfa að hafa hugann við, þeir þurfa einnig að skrá hjá sér bæði 

forhugmyndir sínar sem og niðurstöður. Þá læra þau einnig að setja upp skýrslu og vinna 

nánar með þær hvort sem er í hóp eða sem einstaklingur. Oftar en ekki ræða börnin 

saman um viðfangsefnið og með því fæst umræða sem annars getur verið erfitt að ná 

upp. 

5.3 Góð verkleg kennsla 

Til að verkleg kennsla heppnist sem best er rétt að líta á þá þætti sem teljast nokkuð 

mikilvægir. Verklegu athuganirnar verða með einhverju móti að tengjast þeim námsþætti 

sem nemendur eiga að setja skilning sinn í. Þeir eiga að átta sig á því að bæði með bókinni 

og athuguninni er verið að fást við að dýpka skilning nemandans. Í kennsluaðferð sem 

þessari þarf kennarinn að vera vel í stakk búinn þar sem það reynir mjög á hann sem 

fyrirmynd, sérstaklega þegar kemur að vinnubrögðum, aðferðum, umgengni sem og með 

viðhorfum og skilning til náttúrufræðinnar.      

 Kennslustofan þarf einnig að vera sett upp skipulega því vinnustaðurinn skiptir 
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miklu máli. Þá þarf að athuga vel hvernig uppröðunin er í stofunni, hvort áhöld sem og 

leiðbeiningar og fleira séu aðgengileg.        

 Eitt af þeim verkefnum sem kennarinn verður að uppfylla er að skapa eins góðan 

vinnuanda og mögulegt er þar sem andrúmsloftið skiptir sköpum í verklegri kennslu. Ef 

nemendur finna fyrir óþægindum eða leiðindum frá kennaranum þá  finnst þeim ekki eins 

þægilegt að leita til hans og þar af leiðandi verður öll vinnan mun erfiðari. Kennarinn 

verður að sýna einskæran vilja og áhuga bæði á námsefninu sem og til þess að aðstoða 

nemendur. Nemendur eiga að geta fengið leiðbeiningar frá kennaranum sem og 

hvatningu og hrós.         

 Kennarar þurfa að velja áhugaverð verkefni fyrir nemendur sína með hæfilegri 

fjölbreytni og taka tillit til nemendanna með námsmat, ekki láta þá bíða of lengi eftir mati. 

Nemendur eiga einnig að vita hver tilgangur athugananna sé. Svo að verkleg kennsla 

heppnist sem allra best verður endurgjöfin að vera sem stöðugust og frekar markviss.  

 Jafnvægi verður að ríkja á milli hróss, hvatningar, uppörvunar og uppbyggilegrar 

gagnrýni. Hægt er að fullyrða að í þessum samskiptum kennara og nemanda liggi kjarninn 

að verklegri kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Ef að kennarar ná upp góðum 

umræðum eftir að verklegum æfingum lýkur þá má með sanni segja að kennslustundin 

hafi heppnast frekar vel, þar sem oft er erfitt að fá nemendur til að ræða saman um 

námsefnið.  
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6 Bakgrunnur hugmyndabankans 

Ákvörðun mín um að útbúa hugmyndabanka var endanlega tekin í byrjun vorannar 2012. Í 

huga mér var ég búin að útbúa alls konar verkefni en fannst þó ekkert af þeim 

hugmyndum nógu góð til að nýta mér sem lokaverkefni. Í byrjun var kennsluspil mér 

ofarlega í huga en sú hugmynd fór brátt að þróast yfir í einhvers konar verklegar 

kennslustundir. Þegar ég síðan hitti leiðbeinanda minn aðstoðaði hann mig við að þróa þá 

hugmynd sem ég þá hafði, út í verklegann hugmyndabanka. Sú hugmynd þróaðist svo enn 

frekar, því hugsunin á bakvið hugmyndabankann er að hann geti nýst kennurum að 

einhverju leyti með nýrri óútkominni kennslubók sem leiðbeinandi minn, Haukur Arason 

og fleiri vinna nú hörðum höndum að.      

 Einnig er hægt að nota hann samhliða öðrum kennslubókum sem vinna með sama 

eða svipað viðfangsefni, það er að segja kröftum og varma.     

 Mér þykir einfaldlega alltof lítið um verklegar athuganir í kennslustundum í 

náttúrufræði. Það eru svo margir sem líta á dæmið þannig að nemendur eigi að sitja í 

kennslustundunum og læra eingöngu upp úr bókinni. En hvað ef þau læra sama efnið með 

skemmtilegri og fjölbreyttri kennslu svo sem verklegum athugunum. Mega nemendur ekki 

hafa gaman við lærdóm sinn? Verklegar athuganir eru að mínu mati einkar skemmtilegur 

valmöguleiki fyrir kennslu. Kennarar þurfa alls ekki að nýta alla kennslustundina í 

athuganirnar. Þeir geta valið um að nýta þær sem innlögn í kennslu, sýnitilraunir og/eða 

leyfa nemendunum að fikra sig áfram við athuganir. Það er mín von að á komandi tímum 

muni þetta taka breytingum, að verkleg kennsla verði stærri hluti af náttúrufræðikennslu 

sem og í öðrum námsgreinum.      

 Heimildirnar sem ég nýtti mér í gerð hugmyndabankans voru aðallega; Stop Faking 

It-Energy (2002) eftir William C. Robertson,  Stop Faking It-Air Water & Weather (2005) 

eftir William C. Robertson og Verklegar æfingar í náttúrufræði (2008) eftir Ara Ólafsson, 

Kristjönu Skúladóttir og Maríu Sophusdóttir. Einnig fletti ég í gegnum margar aðrar bækur 

svo sem kennslu-, tilrauna- og vísindabækur.  
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7 Hugmyndabankinn  

Hugmyndabankinn er partur af lokaverkefni mínu til B.Ed. prófs. Í honum er að finna 25 

verklegar athuganir sem eru verklegar athuganir fyrir nemendur sem einnig henta sem 

sýnikennsla fyrir kennara. Vonandi mun þessi hugmyndabanki koma sem flestum að gagni 

og er öllum kennurum sem og kennaranemum meira en velkomið að nýta sér hann við 

kennslu.           

 Til að koma í veg fyrir að atriðið í hugmyndabankanum væru óljós eða ill skiljanleg 

fékk ég fjóra fjölskyldumeðlimi og vini til þess að yfirfara verkefnið. Ásamt því að fara yfir 

stafsetningu fóru þau einnig yfir orðaval og gekk ég þannig úr skugga um að bæði 

hugmyndabankinn sem og greinagerðin væru auðskilin. Þá sérstaklega til þess að athuga 

hvort utanaðkomandi aðilar myndu skilja hvernig ætti að framkvæma athuganirnar. 

Hætta er á, þar sem ég er búin að vera vinna með athuganirnar og framkvæma þær, að ég 

muni ekki taka eftir því ef eitthvað er torskilið þar sem ég þekki efnið betur en til dæmis 

grunnskólanemendur sem vinna eiga með athuganirnar.   

 Hugmyndabankinn var prufaður af frænku mannsins míns sem er í 7.bekk í 

Sandgerðisskóla. Hún framkvæmdi athuganir hugmyndabankans með það að leiðarljósi að 

hann yrði eins notendavænn og mögulegt væri. Hún lét mig vita hvað mætti betur fara og 

þannig var hægt að gera lagfæringar á leiðbeiningum. Með því gekk ég úr skugga um að 

jafnaldrar hennar sem og aðrir nemendur á mið- og elsta stigi í grunnskóla myndu skilja 

hvernig framkvæma ætti athuganirnar.  

7.1 Uppsetning og útlit 

Hugmyndabankinn skiptist í nemenda- og kennarasíður, með þeirri skiptingu vonast ég til 

að það verði auðvelt að fjölfalda upp úr bankanum til að nýta við kennslu. Efst á 

nemendasíðunum eru spurningar sem tengjast athuguninni og eiga að fá nemendur til að 

velta huganum lítillega ásamt því að athuga hvort þeir viti hvað þeir séu að fara taka sér 

fyrir hendur. Nemendur eiga síðan að skrá niður vangaveltur, sem og ágiskanir sínar úr 

fyrsta liðnum. Næst kemur liður sem segir okkur til um hvað við þurfum að nota í 

athuganirnar og oftast nær eru það hlutir sem hægt er að finna upp í skáp heima, í 

skúffum eða inni í geymslu. Í þriðja liðnum sjá nemendur hvernig þeir eiga að framkvæma 
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athugunina og í fjórða liðnum eiga þeir að segja frá hvað sé í raun og veru að gerast 

fræðilega séð. Síðasti liðurinn hefur að geyma niðurstöðurnar, þar eiga nemendur að bera 

saman sínar ágiskanir úr fyrsta liðnum við það sem raunverulega átti sér stað. Nemendur 

eru síðan hvattir til að ræða saman um athuganirnar þar sem umræður ýta undir enn 

frekari lærdóm. Skýringamyndir sem ég sjálf teiknaði fylgja flestum athugununum til að 

útskýra enn betur hvernig nemendur eigi að framkvæma athuganirnar.    

 Á kennarasíðunum eru markmið og ábendingar til kennara. Þar er einnig tekið 

fram ef tilraunirnar henta sem sýnikennsla sem og ábendingar um aðrar tilraunir í 

tengslum við sama eða svipað námsefni. Kennarar eru síðan hvattir til að ná upp 

umræðum tengdum athugunum með nemendum sínum. Auða svæðið á kennarasíðunum 

býður upp á það að kennarar geti skráð athugasemdir og annað slíkt sem vert er að hafa í 

huga næst þegar athugun er framkvæmd. 

7.2 Verklegu athuganirnar 

Þær athuganir sem ég valdi í hugmyndabankanum eru 25 talsins og er þeim skipt í þrjá 

flokka. Flokkarnir þrír eru kraftar, hitastig og varmaorka, og straumefni og kraftar í 

straumefnum. Athuganirnar eiga að vera nokkuð auðveldar í framkvæmd og ættu börn og 

unglingar ekki að vera í nokkrum vafa með þær. Þó eru nokkrar athuganir sem innihalda 

meðferð á mjög heitu vatni og kertaljósi og ber nemendum sem og kennurum að gæta 

ýtrustu varkárni við framkvæmdir á þeim svo að sleppa megi við slys og óhöpp.  

 Þó að markhópurinn sé mið- og elsta stig í grunnskóla þá er ekki þar með sagt að 

ekki sé hægt að framkvæma þessar athuganir utan skólans með öðrum aldurshópum. 

Athuganirnar eiga ekki endilega einungis heima í skólanum því mjög skemmtilegt er að 

fikra sig áfram í verklegum athugunum heima fyrir ef áhuginn er fyrir hendi. 
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8 Lokaorð 

Í nútíma samfélagi þar sem allt þróast hratt er ekki nema von að skólasamfélagið geri hið 

sama. Lengi hefur tíðkast að börn læri á bókina í skólum landsins en með tímanum hefur 

kennslan innan veggja skólans smátt og smátt orðið fjölbreyttari. Með tilkomu fleiri 

valmöguleika til kennslu þurfa kennarar ekki að vera fastir í sama farinu svo dögum, vikum 

og mánuðum skipti. Því fjölbreyttari sem kennslan er því stærri verður sá hópur sem 

kennarinn nær til.          

 Það er ekki alltaf hægt að finna upp hjólið þegar kemur að hugmyndum um nám 

og kennslu. Heppilegt er þó að hafa hina ýmsu valmöguleika til að velja úr þegar 

skipuleggja á kennslustundir og því tilvalið að útbúa hugmyndabanka sem handhægt er að 

grípa í fyrir kennara og kennaranema. Í hugmyndabankanum eru fjölbreyttar verklegar 

athuganir sem eiga að reyna á þroska bæði barna og unglinga sem með hann vinna og 

voru markmið úr aðalnámskrá grunnskólanna höfð til hliðsjónar þegar unnið var að 

hugmyndabankanum.         

 Þar sem mér þykja verklegar athuganir ekki vera nýttar nóg við kennslu lá því vel 

við höggi að útbúa hugmyndabanka með verklegum athugunum. Framtak mitt mun 

vonandi ýta enn frekar undir verklega kennslu þar sem nú er orðið auðveldara að nálgast 

uppástungur sem kennarar geta nýtt sér. Þar sem ekki er mikið til af útgefnu efni með 

tillögum að verklegu efni í kennslu er það ósk mín að þessi hugmyndabanki muni gagnast 

sem flestum. 
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