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Ágrip 
Í þessari greinargerð er fjallað um gerð námsefnis. Námsefnið er vefsíða um 

neysluvatn og er ætluð 5.-7. bekk grunnskóla. Höfundar sáu um gerð námsefnisins og 

eru verkefnin ýmist í stærðfræði, náttúrufræði eða íslensku. Vefsíðan er öllum opin 

og ætlunin er að uppfæra hana reglulega. Við gerð vefsíðunnar voru tekin viðtöl við 

fimm náttúrufræðikennara á miðstigi. Rætt var um vinnu nemenda og kennara tengda 

alþjóðlega vatnsverndardeginum 2007 og hvernig sú vinna nýttist þeim. Eftir það var 

unnið úr viðtölunum og skoðanir kennara hafðar til hliðsjónar við gerð vefsíðunnar. 

Vefsíðan sjálf er lokaverkefni höfunda. Greinargerðin greinir svo frá framvindu 

vefsíðunnar og markmiðum hennar. Vefsíðan og greinargerðin mynda þriggja 

eininga lokaverkefni sem lagt er fram til fullnaðar B.Ed. –gráðu við Kennaraháskóla 

Íslands.  
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1. Stutt lýsing á lokaverkefninu    
Þetta lokaverkefni felur í sér námsefnisgerð. Námsefnið er vefur um neysluvatn. 

Hér eftir verður hann nefndur Neysluvatnsvefurinn í þessari greinargerð. 

Námsefnið verður sett á veraldarvefinn í formi heimasíðu og mun þar verða 

aðgengilegt hverjum sem er. Töldum við rétt að nýta okkur tæknina og teljum að 

kennarar og nemendur muni frekar nýta sér efnið á þessu formi, heldur en til 

dæmis á bókarforminu.  

Námsefnið er fólgið í verkefnum um neysluvatn á Íslandi. Verkefnin eru 

fjölbreytt og lögð er áhersla á nálgun á stærðfræði, náttúrufræði og íslensku. Þau 

eru fyrst og fremst ætluð miðstigi grunnskóla, það er að segja 5.-7. bekk,en 

vissulega nýtast hugmyndirnar kennurum á öðrum skólastigum. Verkefnin 

tengjast daglegu lífi og raunveruleikanum eins og frekast er unnt. Þannig mun 

mest nám eiga sér stað að okkar mati. 

Verkefnin sömdum við sjálfir og þar nýttist okkur námið á stærðfræðikjörsviði 

við Kennaraháskóla Íslands vel. Þær áherslur sem hafa verið lagðar í námi okkar 

vonum við að séu sæmilega sýnilegar í verkefnunum enda höfum við leitast við 

að svo verði. Valáfangar og áhugi á náttúrufræði eiga einnig sinn þátt í 

verkefnavali- og gerð. 

Eins og áður sagði býður vefurinn upp á kennsluhugmyndir og –verkefni. Eðli 

verkefnanna er misjafnt og þeim skipt niður í þrjá flokka og vefurinn því með 

undirsíður. Í fyrsta lagi eru lagðar fram hugmyndir að hefðbundnum verkefnum 

sem vinna má í vinnubók. Í öðru lagi eru tillögur að umræðum og hugleiðingar 

og í þriðja lagi eru svo hugmyndir að verklegum viðfangsefnum. 
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Hluti þessa lokaverkefnis okkar var að taka viðtöl við kennara sem höfðu tekið 

þátt í verkefnum af því tagi sem við þróuðum. Við ræddum við fimm 

náttúrufræðikennara sem höfðu tekið þátt í verkefnum vegna Alþjóðlega 

vatnsverndardagsins í október síðastliðnum. Viðtölin voru tekin með það fyrir 

augum að fá fram sjónarmið kennara varðandi hvers konar kennslu og verkefni 

væri æskilegt og árangursríkt að leggja fyrir nemendur. Viðtölin voru tekin 

sökum þess hve Alþjóðlegi vatnsverndardagurinn og íslenskt neysluvatn eru 

tengd viðfangsefni. Í fylgiskjölum má sjá dæmi um spurningar sem notuðum og 

sýnishorn af einu viðtali. 
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2. Rökstuðningur fyrir vali á verkefni 
Ástæður okkar fyrir valinu á viðfangsefninu eru margþættar. Í fyrsta lagi langaði 

okkur til að gera verkefni sem við hefðum sjálfir gagn og gaman af. Jafnframt 

vildum við gera verkefni sem væri tengt daglegu lífi á einhvern hátt og myndi 

gagnast bæði nemendum og kennurum. Að lokum langaði okkur til að gera 

verkefni sem væri sýnilegt og mundi ekki falla í gleymsku á bókasafni 

Kennaraháskóla Íslands þegar fram liðu stundir. 

Hjá okkur var alger forsenda að verkefnið væri bæði gagnlegt og skemmtilegt. 

Þannig varð auðveldara að vinna verkefnið um leið og við skemmtum okkur vel. 

Áhugahvötin gerði það að verkum að við lögðum meira en ella í verkefnið og 

reyndum að vanda vel til allra verka. Ef við sjálfir hefðum einlægan áhuga á 

verkinu töldum við meiri líkur á að öðrum líkaði afraksturinn. 

Tengingin við daglegt líf var okkur einnig mikilvæg. Eftir að hafa stundað nám á 

stærðfræðikjörsviði KHÍ vorum við orðnir ögn þreyttir á formúlum og dæmum 

og vildum gjarnan fá tilbreytingu. Sú tilbreyting sem við leituðum eftir fólst í 

verkefnum úr hinu daglega lífi og raunveruleg viðfangsefni. Íslenskt vatn er afar 

stór hluti af daglegu lífi okkar Íslendinga og því varð úr að að neysluvatnið var 

sú tenging við daglegt líf sem við ákváðum að nota. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla fyrir stærðfræði er einmitt mikið talað um tenginguna 

við daglegt líf. Þar er minnst á að eitt stærsta hlutverk stærðfræðinnar í daglegu 

lífi sé að segja fyrir um fyrirbrigði náttúru og samfélags. Einnig er talað um að 

æskilegt sé að nokkur hluti af stærðfræðinámi barna fjalli um raunveruleg 

fyrirbrigði. Íslenska neysluvatnið er einmitt bæði náttúru- og 

samfélagsfyrirbrigði. Þar að auki er það órjúfanlegur hluti af okkar íslenska 

raunveruleika. Það er því tilvalið sem námsefni (Aðalnámskrá grunnskóla-

stærðfræði 2007:25-26)  
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Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla eru ýmis markmið sem má nálgast með 

hjálp Neysluvatnsvefsins. Eitt af þrepamarkmiðum fyrir 7. bekk snýst um að geta 

tjáð sig óheft fyrir framan bekkjarfélaga. Einnig að geta nýtt sér mismunandi 

texta, t.d. af netinu. Að auki er gert ráð fyrir að nemendur þjálfist í að hlusta á 

umræður, skilja þær og taka fullan þátt í þeim. Þessi markmið er hægt að nálgast 

með verkefnum um neysluvatnið. Síðast en ekki síst á íslenskunámið að vera 

heildstætt og taka til sem flestra þátta í daglegu lífi. Það gerir 

Neysluvatnsvefurinn óumdeilanlega. (Aðalnámskrá grunnskóla-íslenska 

2007:56-58) 

Þá er komið að náttúrufræðinni. Í inngangi að Aðalnámskrá náttúrufræða og 

umhverfismenntar er rætt um hlutverk og eðli náttúruvísinda. Þar er hvatt til 

umræðna um samspil manns og náttúru og að leitað sé leiða til að efla þekkingu 

á sjálfbærri þróun. Nemendur eiga að byggja á eigin þekkingu og öðlast betri 

skilning og innsýn í verk mannsins tengd náttúrunni og ýmsum þeim 

vandamálum sem maðurinn stendur frammi fyrir. 

Um nám og kennsluaðferðir er einnig rætt í náttúrufræðinámskránni. Inntak þess 

texta rímar einmitt mjög vel við verkefnin á Neysluvatnsvefnum. Mælst er til að 

nemendur vinni saman í hópum að öflun upplýsinga, athugunum og fjölbreyttri 

úrvinnslu verkefna. Jafnframt er talað um heildstæða kennslu og tengingar við 

önnur námssvið. Útikennsla er tekin fyrir og ljóst er að Neysluvatnsvefurinn 

veitir mjög gagnlegar hugmyndir þegar kemur að útikennslu auk þess sem 

minnst var á að ofan. (Aðalnámskrá grunnskóla-náttúrufræði og umhverfismennt 

2007:4-10). 

Þar sem vatnið er svo stór hluti af okkar raunveruleika, er sjálfsagt að bjóða upp 

á gott námsefni um það. Margir nemendur skilja hversu gott íslenska vatnið er, 

t.d. eftir reynslu af ferðum sínum til útlanda. Þeir gera sér hins vegar ekki alltaf 

grein fyrir hversu einstakt það er, né heldur hve mikla vinnu og hugvit þarf til að 

afla vatnsins og nýta sér það. Vefurinn mun auka skilning og víðsýni nemenda 

um íslenska vatnið og varpa betra ljósi á hve lánsöm íslenska þjóðin er þegar 

kemur að neysluvatni.  
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Á bókasafni Kennaraháskóla Íslands liggur urmull af lokaverkefnum sem mörg 

hver falla í gleymsku fyrr eða síðar. Við vildum ekki að svo yrði með þetta 

verkefni og völdum því að gera vef sem nemendur og kennarar gætu alltaf leitað 

í. Það er líka von okkar stöðugt sé hægt að bæta við vefinn, endurnýja hann og 

betrumbæta verkefnin. Þannig væri líka enn meiri von til að hann gagnaðist 

áhugasömum lengur en ella. 

3. Markmið 
 

Markmið með þessu lokaverkefni er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi er um að ræða 

gerð námsvefs sem mætir kröfum kennara og svarar eftirspurn eftir nýjum og 

ferskum hugmyndum, í öðru lagi er markmiðið að gera neysluvatni góð skil í 

almennu námi og í þriðja lagi að leggja hönd á plóg við þátttöku Íslands í 

alþjóðlegu vatnsverndarverkefni.  

 

Flestir kennarar leita stöðugt að nýjum hugmyndum og einhverju sem getur 

gefið kennslunni og náminu nýjar víddir. Í daglegu starfi kennarans er þó að 

mörgu að hyggja og getur tíminn oft verið af skornum skammti til nýsköpunar 

verkefna. 

 

Tímaskortur kennarans veldur því að úrvinnsla og eftirfylgni nýrra hugmynda 

reynist oft erfið. Því hefur verið haldið fram að góð kennsla standi og falli með 

góðum undirbúningi. Það er hins vegar hægara sagt en gert því að svo mörgu er 

að hyggja. Vandi kennara er ekki endilega að eiga margra kosta völ varðandi 

ýmsa þætti undirbúningsins heldur tímaskortur. Í dagsins önn er gríðarlegt álag á 

kennurum. Það þarf kannski ekki að koma á óvart að rannsóknir sýna að 

kennarar haga undirbúningi sínum á mismunandi hátt.  
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Könnun sem Þórólfur Þórlindsson gerði á högum og viðhorfum kennara árið 

1985 sýnir að 21 % kennara lét sér nægja fimm stundir á viku í undirbúning, 

sem má teljast frekar lítið miðað við 27 klukkustunda kennsluskyldu. (Ingvar 

Sigurgeirsson 2002: 9-10). Öll þekkjum við dæmi þess að kennarar festist í 

viðjum vanans og kenni gamalt efni sem þeir þekkja vel og eru öruggir með. 

Ástæður þessa eru áðurnefndur tímaskortur, þrátt fyrir að vilji kennara standi oft 

til breytinga og ferskleika. 

 

Námsvefurinn veitir kennurum þannig aðgang að áhugaverðum, gagnlegum og 

krefjandi verkefnum, án þess að þeir þurfi að leggja á sig mikla vinnu til að afla 

þeirra. Vefurinn flýtir fyrir allri grunn- og undirbúningsvinnu kennara, sem er 

einmitt einn tímafrekasti þátturinn af kennarastarfinu.  

 

Með góðum hugmyndum og tillögum að útfærslu geta kennarar þá beitt sér betur 

við sjálf verkefnin í stað þess að eyða tímanum í undirbúningsvinnu. Oft þarf 

nefnilega ekki meira til en góða hugmynd og annað sjónarhorn til að sjá ákveðið 

þekkt viðfangsefni frá nýju sjónarhorni. 

 

Annað markmið okkar var að gera viðfangsefninu góð skil, það er neysluvatni 

og sérstöðu Íslands í því sambandi. Íslenska vatnið er afar stór þáttur í lífi okkar 

allra. Vekja þarf athygli nemenda og Íslendinga almennt á þeim forréttindum 

sem við búum hér við hvað varðar gott aðgengi að nægu hreinu og góðu 

neystuvatni svo þeir  kunni að meta það að verðleikum. Fæstir gera sér heldur 

grein fyrir þeirri fyrirhöfn sem felst í því að hafa slíkan aðgang að góðu 

neysluvatni og því að vernda það gegn mengun af ýmsu tagi. Markmiðið er því 

að fjalla um vatnsforða okkar, leiðir til að nálgast það og leið vatnsins til 

neytenda gegnum svonefnt lagnakerfi. Það er því mikilvægt að varpa ljósi á hve 

íslenska vatnið er stórfengleg auðlind og hvernig íslenskt samfélag hefur vaxið 

samhliða tæknilegum lausnum við nýtingu vatnsins. 
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Í þriðja lagi snýst þetta lokaverkefni um að styðja og styrkja þátttöku Íslands í 

hinu alþjóðlega vatnsverndarverkefni, sem nefnist World Water Monitoring Day 

(Water Environment Federation 2007). Nokkrir íslenskir skólar hafa tekið þátt í 

verkefninu. Ætlunin var að fræðast betur um styrkleika og veikleika 

verkefnisins, komast að því hvað gagnaðist í því og hvað ekki. Þannig ættu 

kennarar og nemendur sem á næstu árum taka þátt í verkefninu að vita betur 

hvernig haga beri undirbúningi, framkvæmd og úrvinnslu þess. Upplýsingar um 

verkefnið má finna á eftirfarandi vefsíðum:  

• Vef Water Environment Federation: www.worldwatermonitoringday.org 

• Samstarfsvef Samorku og nokkura aðila:www.vatnid.is.  
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4. Kynning, efnisöflun og skipulag verkefnisins 
 

Lokaverkefnið felur í sér gerð námsvefs fyrir börn á miðstigi grunnskóla, þ.e. 10 – 

12 ára börn, og kennara þeirra. Vefurinn býður upp á fjölbreytt verkefni þar sem 

tekið er mið af markmiðum í stærðfræði, náttúrufræði og íslensku og þau samþætt 

eftir því sem kostur er. Meginþráðurinn eða þemað í öllum verkefnum og 

kennsluhugmyndum vefsins er vatn, einkum íslenska neysluvatnið. Nemendum og 

kennurum gefst kostur á að nálgast efnið frá ýmsum hliðum. Gildir það jafnt um 

inntak og aðferðir. Dæmi um inntak eru uppspretta vatnsins, hreinleiki þess og 

lagnakerfið sem notað er til að færa neytendum vatnið.  

Eins og kemur fram hér á undan var höfð hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla í 

stærðfræði, náttúrufræði og íslensku við gerð verkefnanna (1999). Almennur hluti 

aðalnámskrár og einnig áður nefndar greinanámskrár bera þess vott að hvatt sé til 

heildstæðs náms og samþættingar námsgreina, t.d. séu allir kennarar í almenna 

skólakerfinu íslenskukennarar. (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti. 1999: 

18-19). Einnig leggjum við áherslu á að námsefnið sé fengið úr raunveruleikanum 

og tvinnað saman við daglegt líf og störf eftir því sem kostur er. Verkefnin eiga 

gjarnan að vera áþreifanleg og veita nemendum innsýn og dýpt í íslenskt samfélag 

og mikilvægi neysluvatns fyrir það. 

Í almennum hluta aðalnámskrár er hvatt til þess að nemendur átti sig á eigin stöðu í 

samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti.1999:16). Þeir eiga að geta 

tengt eigin þekkingu og færni við daglegt líf. Nemendur eiga einnig að geta tjáð sig 

ófeimnir í mæltu og rituðu máli. Auk þess á að dýpka skilning á atvinnuháttum og 

náttúru, bæði í dag og í sögulegu samhengi. Mörg verkefnanna uppfylla þessi 

markmið vel.  

Dæmi um aðferðir á Neysluvatnsvefnum eru vinnubókarverkefni, það eru verkefni 

sem nemendur sinna innan veggja skólastofunnar með blað og blýant að vopni. 

Aðrar aðferðir eru umræður og hugleiðingar, þar sem nemendur og kennarar velta 

fyrir sér verkefni og kynna svo sameiginlega niðurstöðu. Þar getur verið gott að fá 

heimsókn frá utanaðkomandi sérfræðingi, til dæmis frá vatnsveitunni í heimabyggð 

skólans. Þeir kennarar í vatnsverndarverkefninu sem fengu heimsóknir frá 
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vatnsveitum í heimabyggð, lýstu yfir mikilli ánægju með þær heimsóknir. Þeir töldu 

gestina veita betri innsýn og dýpt í verkefnið sem hjálpaði mjög mikið til við 

undirbúning á verkefninu. Þessar heimsóknir vöktu áhuga nemenda á vatnsveitunum 

og starfsemi þeirra. Því má telja þær afar vel heppnaðar og til eftirbreytni. 

Að lokum má telja verklega vinnu. Undir það falla rannsóknir, athuganir, 

vettvangsferðir og viðtöl. Verklegverkefni eru mjög sniðug leið til þess að auka 

áhuga nemenda. Eins og kemur fram í viðtölum okkar við þá kennara sem tóku þátt í 

verkefninu þá voru þeir flestir sammála um það að slík verkefni ýti undir áhuga 

nemenda því nemendur hafa alltaf gaman af því að fá að meðhöndla hluti og upplifa 

þá á eigin forsendum. 

Í raun má segja að efnisöflun fyrir verkefnið hafi staðið yfir frá því í október 2007. 

Síðan þá hafa samræður um verkefnið við kennara og samnemendur átt sér stað. 

Lestur fræðibóka og íhugun um kenningar fræðimanna hafa tekið sinn tíma. Þar má 

nefna fræðilegt efni um menntun, einkum stærðfræðimenntun og 

náttúruvísindamenntun, og ekki síður útgefið námsefni sem hefur nýst okkur mjög 

vel. 

Við efnisöflun mótaðist hugmyndin að námsvefnum hægt og sígandi. Mikið var til 

af tengdu efni og því var mikilvægt að útfæra vefinn á ákveðinn hátt, til að hann yrði 

sem gagnlegastur. Aðeins þannig myndi hann fylla það tómarúm sem til var. Öll 

forvinnan við heimasíður og námsbækur hjálpaði til við að gefa verkefnunum það 

gildi sem þau á endanum fengu. 

Hugmyndin að efninu kviknaði upphaflega með auglýsingu frá Samorku, samtökum 

orku- og veitufyrirtækja (Sjá www.samorka.is ). Samorka auglýsti eftir fólki til að 

taka þátt í úrvinnslu og athugunum tengdum alþjóðlega vatnsverndardeginum, sem 

haldinn var í október 2007. Auglýsingin veitti möguleika á óhefðbundinni vinnu við 

lokaverkefni. Einnig opnaði hún möguleika á skapandi og gefandi vinnu sem skildi 

eftir sig áþreifanlegan afrakstur. 

Verkið var unnið í áföngum. En á milli þeirra var hlé gert á vinnunni sem við teljum 

að hafi gefist vel og skilað betri einbeitingu og dýpt í vinnu okkar við verkefnið. 

Hléin voru með öðrum orðum mikilvæg því þau gáfu færi á íhugunum og möguleika 

á að sjá hlutina frá nýju sjónarhorni þegar sest var við vinnuborðið að nýju.  
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Annars var mikil samvinna meðal höfunda verksins. Samræður og vangaveltur fóru 

fram reglulega um nokkurra mánaða skeið og voru höfundar mjög samstíga í þróun 

verkefnisins. Þetta samstarf staðfesti kostina við það að vinna tveir saman að slíku 

verkefni í stað þess að vinna það einn. Verkaskipting var engu að síður skýr. Hvor 

höfundur vann að ákveðnum hluta verksins og bar afraksturinn svo undir hinn 

höfundinn. Þannig fór fram stöðug gagnrýni og endurmat eftir því sem verkefnið 

þróaðist. 
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5. Möguleikar Netsins 
 

Veitufyrirtæki hafa flest nýtt sér möguleika veraldarvefsins eða Netsins eins og það 

er oftast nefnt. Þar er að finna töluvert mikið af efni um íslenska vatnið auk þess 

veitufyrirtækin hafa gefið út bækur, skýrslur og tímaritsgreinar um vatn. Orku- og 

vatnsveitur landsins sinna því fræðsluhlutverki sínu vel og má benda í því sambandi 

á vefi Norðurorku (www.nordurorka.is), Landsvirkjunar (www.landsvirkjun.is) og 

Hitaveitu Suðurnesja (www.hs.is).  Töluvert af þessu efni er fræðsluefni ætlað 

grunnskólum. Á Netinu er einnig að finna mikið af upplýsingum og fræðilegum 

textum. Af íslenskum upplýsingaveitum má samt segja að Vísindavefurinn standi 

fremst (www.visindavefur.hi.is).  

Minna er til af útgefnu námsefni um íslenska neysluvatnið út af fyrir sig, sérstaklega 

á grunnskólastigi. Ef til vill má skýra með því að áherslurnar í útgefnu námsefni 

hafa frekar verið í líffræði og um hina lifandi náttúru. Þannig teljum við þörf á 

námsefni um íslenska neysluvatnið með áherslu á bæði lifandi og dauða náttúru 

samþætt við stærðfræði og íslensku. Þeirri þörf mun Neysluvatnsvefurinn mæta. 

Vefsetur hans er http://nemendur.khi.is/egilthor. 

Neysluvatnsvefurinn gefur kennurum tækifæri til að búa nemendum sínum 

nýstárlegar námsaðstæður um íslenska neysluvatnið á áhugaverðan og 

skemmtilegan hátt. Þangað geta kennarar leitað eftir frumlegum og 

árangursríkum kennsluaðferðum. Okkar vefur blandar saman fræðitexta, 

gömlum og góðum kennsluhugmyndum sem og nýjum og ferskum. Þar geta allir 

fundið eitthvað við sitt hæfi. 

 



                                                                              16 

Vefurinn hefur þannig að geyma bæði fróðleik og verkefni. Fróðleikurinn 

samanstendur af ýmsum textum sem tengjast neysluvatni á mismunandi hátt og 

þar er að finna tengingar inn á aðra vefi um vatns. Verkefnunum sjálfum er skipt 

í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða það sem við nefnum hefðbundin 

verkefni, í öðru lagi umræður og í þriðja lagi verkefni sem miða að verklegu 

námi. Hefðbundnu verkefnin er hægt að vinna inni í skólastofunni, einn, tveir 

eða fleiri saman. Umræður eiga að fara fram í litlum eða meðalstórum hópum. 

Verklega vinnan er svo með breytilegum hætti. Stundum er um að ræða 

vettvangsferðir eða viðtöl en stundum er um að ræða tilraunir sem framkvæma á 

með vatni, tilraunaglösum eða öðrum áhöldum. 

 

Nemendur geta lært um uppruna vatnsins og leið þess til neytenda. Hægt er velta 

fyrir sér og vinna út frá lagnakerfinu, stærð þess og umfangi og einnig út frá 

eðlisfræði þess. Hreinlætis- og hreinleikasjónarmið eru skoðuð og hagkvæmni 

þess að selja neysluvatn í plastumbúðum, svo eitthvað sé nefnt. Hlutfallsleg 

notkun vatnsins er skoðuð, þ.e. hversu mikið af neysluvatninu við drekkum í 

raun og veru og einnig er vatnsnotkun ýmissa fyrirtækja og stofnana skoðuð. 

 

Flestar kennsluhugmyndirnar byggjast á uppgötvunarnámi eða leitarnámi. 

Nemendur skoða og rannsaka hlutina sjálfir en dregið er úr stýringu kennara við 

framkvæmd verkefna eins og gerist í hefðbundnari verkefnum. Uppgötvanir 

nemenda byggja þannig annaðhvort á vitneskju þeirra og forhugmyndum, þar 

sem þeir búa flestir nú þegar yfir nokkuð góðri almennri vitneskju um 

neysluvatn. eða þeir nýta sér vefsíðuna til að byggja þann grunn í gegnum 

fræðitexta og staðreyndir. Eftir það er svo hægt að vinda sér í sjálf verkefnin, 

þ.e. leitarnámið. 

 

Umræður og vangaveltur eru afar hentugar til uppgötvunarnáms. Margar góðar 

hugmyndir að umræðum eru á námsvefnum. Verkleg vinna er þó allra best fallin til 

slíks náms sem við leggjum áherslu á. Á námsvefnum er stungið upp á rannsóknum 

og lagt til að nemendur fái að kynnast hlutunum af eigin raun, til dæmis með 

tilraunum. Þannig skilur námið mest eftir sig og oft þykir nemendum skemmtilegast 

að stunda verklega vinnu. Vefurinn býður því upp á námsefni þar sem flestir 

nemendur 5.-7. bekkjar ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 
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6. Tenging við kenningar og rannsóknir 
Öll erum við sammála um að nemendur okkar verði að skilja stærðfræðina sem þau 

fást við hverju sinni. Ein af þeim kenningum sem hefur vakið hvað mesta athygli 

meðal kennara og kennslufræðinga seinustu árin kallast hugsmíðakenning (e. 

constructivism eða constructivist theory). Sú kenning gerir ráð fyrir því að nemendur 

séu virkir í sínu eigin námsferli og að þeir byggi upp þekkingu og skilning. 

Nemendur notast við fyrri þekkingu til þess að mynda nýja .Upplýsingar tengja þeir 

við eitthvað sem þeir hafa nú þegar lært og úr því myndast nýr og dýpri skilningur 

(Meyvant Þórólfsson 2003). Líta má á hugsmíðakenningu sem heimspekilega 

kenningu þar sem sjónum er beint að því hvernig manneskjan öðlast þekkingu og 

skilning á þeim veruleika sem hún lifir og hrærist í. Hún gæti því hugsast sem 

hugmyndafræðilegur grunnur fyrir skipulag náms og kennslu og þar með stefna í 

vitsmunasálarfræði eða uppeldisvísindum (Noddings 1995:115). Kenningin hefur 

haft gríðarleg áhrif á skólastarf og ekki síst á stærðfræðinám. 

6.1 Hugsmíði 

Í grein sinni Tími, rúm og orsakasamband segir Meyvant Þórólfsson (2003) , að 

hugsmíði gerist þannig að fyrirbæri tengjast í eins konar net hugmynda í huga 

nemandans og mynda innbyrðis orsakasamhengi. Þessi hugtakanet eru misjöfn eftir 

nemendum. En áður en skólaganga hefst hafa nemendur byggt upp með sér slíkt net 

hugmynda sem kennarinn þarf að átta sig á til að haga kennslu sinni þannig að hún 

gagnist nemendum sem best. Lýsa má hugtakaneti einstaklings þannig að notast við 

forþekkingu til að byggja inn í netið nýja þekkingu, þ.e. hann leitast við að tengja 

nýja hugmynd við þær sem fyrir eru. Þannig verða til mismargar tengingar milli 

hugmynda og þekkingar. Því fleiri sem þessar tengingar verða þeim mun betri verður 

skilningurinn á umræddu viðfangsefni (John A. Van de Walle 2001: 23).  

 

Á síðustu öld byggðist stærðfræðikennsla að stórum hluta á því að þjálfa nemendur í 

reikniaðgerðunum fjórum með heilum tölum og brotum sem og að þjálfa nemendur í 

flatarmáls- og rúmmálsreikningum. Kennarinn var nánast eingöngu að kenna reglur 

og ákveðnar aðferðir sem hann vildi svo að nemendur færu eftir. Þetta hafði í för 

með sér að nemendurnir urðu góðir í því að beita þessum aðferðum og reglum en 



                                                                              18 

skilningurinn var ef til vill ekki eins traustur og margir vissu ekki hvers vegna þessar 

aðferðir voru notaðar. Kennarar fjölluðu lítið um undirstöðuatriðin sem eru eðli talna, 

mynsturleit í rúmfræði og algebru (Birna Hugrún Bjarnardóttir og Guðrún 

Angantýsdóttir 2003) 

6.2 Rannsóknir Kennarasamtaka Bandaríkjanna 

Árið 1989 gáfu Kennarasamtök í Norðurameríku (National Council of Teachers 

of Mathematics) út viðmið fyrir kennara í stærðfræði. Þetta voru eins konar 

markmið sem áttu að geta hjálpað kennurum að sjá hvernig kennslunni hefði 

miðað hjá þeim. Þessir staðlar voru einnig settir fram til þess að hjálpa skólum 

að móta sér stefnu og þar með búa til skólanámskrár. 

Viðmiðin einkenndust af því að ekki væri til ein sýn á námið heldur væru til 

margar, mismunandi leiðir til að læra. Nemendur væru misjafnir eins og þeir 

væru margir og því væri nám þeirra mjög fjölbreytt. Í þessu riti var mikil áhersla 

lögð á að nemendur skoðuðu mismunandi leiðir við lausnir á verkefunum. Það er 

talið gagnast þeim betur og þeir muni það frekar þar sem nemendurnir sjálfir 

hafa tileinkað sér frekar en aðferðir sem þeir beita hugsunarlaust (NCTM 1989) 

Einnig var lögð mikil áhersla á að nemendur tjáðu sig um stærðfræði. Nemendur ættu 

að geta tjáð sig um aðferðir sínar, sagt öðrum frá eða útskýrt hvað þeir voru að gera. 

Kennarar voru hvattir til þess að fá nemendur til þess að tjá sig um stærðfræði þar 

sem það gæti hjálpað kennaranum að átta sig á því hvar nemendur væru staddir og 

hvar skilningur þeirra lægi. Þá gæti kennarinn gert sér grein fyrir því hvernig hann 

ætti að hátta kennslunni út frá skilningi barnanna. 

Rit NCTM hafa haft mikil áhrif víðs vegar um heiminn. Til að mynda má sjá 

samsvörun milli inntaks- og aðferðamarkmiða í íslensku aðalnámskránum 1999 og 

2007 og þeirr viðmiða sem koma fram hjá NCTM. Á síðustu árum og áratugum hefur 

farið fram mikið rannsóknarstarf á sviði stærðfræðikennslu sem skilað hefur aukinni 

þekkingu og  mótað nýja sýn á stærðfræðikennslu (Birna Hugrún Bjarnardóttir og 

Guðrún Angantýsdóttir 2003). 

Litið er á stærðfræði sem tæki til þess að uppgötva og skoða mismunandi leiðir. Talið 

er að nemendur eigi að tileinka sér eins konar rannsóknarviðhorf með eigin þekkingu 

til að þróa aðgerðir sem þeim finnast bestar til þess að komast að niðurstöðu. 
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Kennarinn er þá fyrst og fremst til leiðsagnar og til þess að skapa aðstæður sem leyfa 

nemendum að skapa og byggja upp þessa þekkingu. Þannig má segja að kennarinn 

hafi farið úr því hlutverki að vera alvitur manneskja sem kenni nemendum sínum 

aðferðir sem séu þær einu réttu, yfir í það að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir 

nemendur til þess að þeir nálgist viðfangsefnið út frá sínum forsendum og leiti leiða 

að markmiðinu. 

6.3 Aðalnámskrá grunnskóla 2007 

Eins og við höfum áður komið inn á þá hafa hugsmíðakenningar haft mikil áhrif á 

námskrárgerð hér á Íslandi. Í námskrá fyrir stærðfræði, sem var gefin út árið 2007, 

má sjá gríðarleg áhrif hugsmíðakenningar þegar talað er um kennsluhætti. Þar er 

mikið talað um að nemendur fái að ræða saman um vinnu sína í stórum sem og 

smærri hópum. Á bls. 9 í sama riti segir um kennsluhætti: 

Gera skal ráð fyrir fjölbreyttum kennsluháttum. Hluti kennslunnar fer fram 

sameiginlega í bekknum með innlögn og samantekt. Innlögn ætti að fara fram í stuttum  

lotum. Nemendur ættu jafnframt að fá nægan tíma til úrvinnslu, nota hugtökin við 

lausn verkefna, einir og með öðrum, og kynnast þeim frá ýmsum sjónarhornum. Þegar 

notuð eru ný hugtök ætti nemandinn að fá tækifæri til að beita þeim í glímu við 

verkefni sem hann getur sökkt sér niður í. Gæta þarf þess að gefa nægilegt svigrúm 

fyrir samantekt og sameiginlegar umræður þar sem saman koma hugmyndir frá 

einstaklingum og smærri hópum. Þar fær kennarinn tækifæri til að draga fram 

fjölbreytileg sjónarmið og beina athygli nemenda að mikilvægum hugtökum og 

röksemdum. Jafnframt skal gera ráð fyrir að verulegur hluti námsins fari fram í 

samvinnu nemenda í litlum hópum. Þeir vinni saman að athugunum, rannsóknum og 

mælingum til að afla upplýsinga og vinna úr. Þeir læri að skipta með sér verkum, miðla 

eigin hugmyndum, vinna með hugmyndir annarra, kveikja þær hjá öðrum og fága 

sameiginlegar hugmyndir. Að flétta námið inn í leik er gagnleg kennsluaðferð í 

stærðfræði. Röksemdafærslur má þjálfa með leikjum þar sem beita þarf rökhugsun. 

 (Aðalnámskrá Grunnskóla-stærðfræði 2007:9)  

Tengsl daglegs lífs og stærðfræði eru gríðarleg. Á hverjum degi þarf fólk að beita 

stærðfræðikunnáttu sinni við hversdagslega hluti. Þegar við kaupum í matinn eða 

verslum föt þurfum við að kunna að leggja saman, margfalda og deila. Einn 

mikilvægasti hluti stærðfræðinnar er tengsl hennar við daglegt líf þar sem hún skýrir 

og segir til um fyrirbrigði náttúrunnar og samfélagsins.  
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Aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins sem gefin var út 2007 leggur mikla áherslu á 

að stærðfræðinám sé tengt við daglegt líf og raunveruleg fyrirbæri. Þar er lagt upp 

með að töluverður hluti af stærðfræðilegum viðfangsefnum nemenda fjalli um 

raunveruleg fyrirbæri. Því það stuðlar að því að nemendur tileinki sér jákvætt viðhorf 

til stærðfræðinnar og öðlist sjálfstraust til að nýta sér kunnáttu sína við hversdagleg 

viðfangsefni. Þá er stærðfræðikunnátta einnig afar mikilvæg fyrir nemendur til þess 

að þeir skilji og geti tekið þátt í því samfélagi sem við lifum í. Þá er einnig fjallað um 

mikilvægi þess að tengja stærðfræðina öðrum námsgreinum (Aðalnámskrá 

grunnskóla – stærðfræði 2007). 

Þessi markmið Aðalnámskrárinnar eru í góðu samhengi við hugsmíðakenninguna þar 

sem nemandinn tengir hugmyndir sínar við nýjar þegar hann tekst á við 

viðfangsefnin. Þar er talið mjög hentugt nýta sér þá þekkingu sem nemendur hafa 

tileinkað sér utan skólans til þess að ná fram þeim markmiðum sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá skólanna. Þá er talið best að nám og kennsla séu aðstæðubundin og 

tengd við þann raunveruleika sem nemendur búa við og það samfélag sem 

viðkomandi lifir í (Meyvant Þórólfsson. 2003). 

 Í stærðfræðihefti aðalnámskrár grunnskóla má finna nokkur markmið þar sem 

stærðfræði er tengd við daglegt líf. Þau eru: 

Nemandinn á að: 

• geta fært viðfangsefnið úr daglegu lífi í stærðfræðilegan búning sem má 

nota til þess að leysa það og geta túlkað lausnina í samhengi við 

upphaflega viðfangsefnið, 

• kunna að gera sér stærðfræðileg hugtök skiljanlegri með því að setja þau 

í samband við hversdaglega hluti, 

• geta leyst verkefni sem snerta fjármál heimila og stálpaðra barna og 

notað til þess grundvallaratriði einfalds bókhalds, t.d. með hjálp 

töflureiknis, 

• geta beitt stærðfræði við kortalestur, úrvinnslu á áætlunum og 

stundatöflum og veðurlýsingum, mat á ferðakostnaði, umræðu um 

umhverfismál og ámóta verkefnum er varða samskipti einstaklings við 

samfélagið, 
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• skilja að nota má stærðfræði til þess að lýsa náttúrunni og hafa notað 

algengar gagnalindi til að afla upplýsinga um breytingar á 

náttúrufyrirbrigðum, 

• geta beitt stærðfræði á sviði heimilisfræði og handmennta af öryggi og 

hafa fengist við margháttuð verkefni um notkun stærðfræði á þessum 

sviðum, 

• þekkja margvíslega notkun stærðfræði í nútímaþjóðfélagi, svo sem við 

hönnun mannvirkja og tækja, trygginga, gagnavinnslu, mannfjöldaspár 

o.s.frv., 

• skilja hvernig stærðfræði er undirstaða mælinga í tíma og rúmi, 

• gera sér nokkra grein fyrir sögu stærðfræðinnar, 

(Aðalnámskrá grunnskóla-stærðfræði. 2007:25-26) 

6.4 Tengsl við daglegt líf 

Fleiri fræðimenn hafa lagt áherslu á að stærðfræði eigi að tengjast daglegu lífi 

nemenda. Boaler og Humphreys (2003) hafa  ítrekað það hversu mikilvægar sannanir 

og rökfærslur eru í stærðfræðinámi. Þær undirbúa nemendur undir lífið og hjálpa 

þeim að túlka og lesa út úr því gífurlega magni af upplýsingum sem nemendur standa 

frammi fyrir í nútímasamfélagi.  

Boaler og Humpreys telja það afar mikilvægt að nemendur fáist við raunveruleg 

viðfangsefni sem skipta þá einhverju máli og leggur mikla áherslu á að nemendur fái 

að glíma við verkefnin sjálf. Í þessu ferli telur hún mikilvægt að nemendur fái að 

reka sig á þegar þeir eru á rangri leið og fái sjálfir tækifæri til að finna réttu leiðina.  

Ef að viðfangsefnin snerta ekki nemendur og þeir sjá engan tilgang með verkefninu 

missa nemendur áhuga og eru ólíklegri til þess að kafa ofan í hlutina til þess að ná 

góðum skilningi á viðfangsefninu. (Boaler og Humphreys 2003).  

Í bókinni For All Practical Purposes Mathematical Literacy in Today’s World er 

talað um mikilvægi þess að tengja stærðfræðina við dagleg störf og hvernig 

fræðigreinin sé notuð úti í þjóðfélaginu. Í hefðbundnu stærðfræðinámi er miklum 

tíma eitt í að þjálfa nemendur í undirstöðuatriðum greinarinnar. Hvernig á að 

margfalda, deila, leggja saman og leysa jöfnur.  
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Höfundar tala mikið um mikilvægi þess að kennarar og fræðimenn miðli því til 

nemenda hvernig stærðfræðin tengist daglegum störfum sem fólk fæst við út í 

samfélaginu. Þeir telja að stærðfræði sé afar mikilvægur þáttur í því að útskýra 

hvernig umheimurinn virkar. Þá er stærðfræðin einnig góð leið til þess að gera 

framtíðarlíf nemenda okkar auðveldara. 

Þegar nemendur hafa náð góðum skilningi á undirstöðum stærðfræðinnar er næsta 

skref að tengja hana við dagleg störf og viðfangsefni sem nemendur sjá að skipta 

einhverju máli. Annars getur það reynst erfitt að réttlæta alla þessa 

stærðfræðikennslu fyrir nemendum ef þeir sjá engan tilgang með henni.  

Þegar við höfum kennt nemendum að negla og saga þá er næsta skref að byggja hús. 

Það er að segja þegar grunnþekkingin er komin hjá nemendum þá er næsta skrefið að 

notast við þessa þekkingu á einhvern hátt sem gagnast okkur og hjálpar okkur til þess 

að skilja umheiminn (Salamon og Garfunkel 2006). 

6.5 Heildstæð móðurmálskennsla 

Íslenskukennsla hefur í gegnum tíðina verið ,,hefðbundin”. Þar gera nemendur 

gjarnan ritunarverkefni og læra málfræði. Einn af þeim kennslufræðingum sem 

hefur gagnrýnt þessa kennsluhætti er Guðmundur Finnbogason. Hann segir í bók 

sinni ,Lýðmenntun  sem hann gaf út árið 1994, að nám í íslensku sé fólgið í því 

að nemendur uppgötvi sjálfir og fyrir sjálfa sig. Hann leggur áherslu á að 

nemendur ættu sjálfir að spyrja spurninga og hvetja ætti nemendur til þess spyrja 

í sífellu og velta hlutum fyrir sér á gagnrýninn hátt. Þá segir hann enn fremur að 

nemendur ættu að tengja nýja vitneskju við einhvað sem þeir þekkja fyrir. 

  

Annar gagnrýnismaður á þessar hefðbundnu kennsluaðferðir í 

móðurmálskennslu er Ken Goodman. Hann er einn af aðal talsmönnum 

heildstæðrar móðurmálskennslu. Þær kennsluaðferðir sem einkenna heildstæða 

móðurmálskennslu felast í því að tekist er á við raunverulega hluti. Nemendur 

ræða sín á milli það sem er verið að læra og fást við hverju sinni. Auk þess eru 

nemendur hvattir til þess að lesa og leita sér upplýsinga sjálfir og skrifi um eigin 

reynslu. Goodman heldur því fram að skólakerfið hafi brotið móðurmálskennslu 

niður í einingar sem kenndar eru sem sjálfstæðar greinar. Í staðinn vill hann að 
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vinnubókum sé ýtt til hliðar og er á móti hefðbundinni nálgun í stafsetningar-, 

ritunar- og lestrarkennslu. Þá vill hann að nemendur noti tungumálið til þess að 

ræða það sem þurfa að skilja, skrifi um eigin reynslu og deili henni með öðrum. 

Hvetja skuli nemendur til að spyrja spurninga og hlusta á svör annara. 

Nemendur skuli notast við ritaðar upplýsingar úr umhverfinu og læri að njóta 

góðra bókmennta (Goodman. 1987:7). 

6.6 Aðalnámskrá grunnskóla náttúruvísindi og umhverfismennt 

Í Aðalnámskrá grunnskóla-náttúruvísindi og umhverfismennt er fjallað um 

hverju náttúrufræðikennsla eigi að stuðla að. Nemendur eiga að geta með auknu 

sjálfstæði afla sér upplýsinga um tiltekið efni eftir fjölbreyttum leiðum, hvort 

sem er í gegnum tölvusamskipti , með athugunum, á vettvangi eða með 

heimildavinnu. Enn fremur að öðlast æfingu í að skrá atburði og athuganir á 

ákveðinn og skýran hátt. Þá er talið mjög mikilvægt að nemendur fái þjálfun í að 

draga sjálfstæðar og jafnframt rökstuddar ályktanir af þeim upplýsingum sem 

aflað er. Auk þess að fá þjálfun í að vinna með öðrum þar sem nemendur hlusta 

á reynslu og skoðanir annarra og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla-náttúruvísindi og umhverfismennt. 2007:8-9) 

Þegar talað er um framsetningu og miðlun upplýsinga, er talað um mikilvægi 

fjölbreyttrar framsetningar. Þ.e. að nemendur geti sett fram niðurstöður sínar, 

skriflega, munnlega, með aðstoð tölvu, myndrænt, með teikningum eða með 

aðferðum leikrænnar tjáningar. (Aðalnámskrá grunnskóla-náttúruvísindi og 

umhverfismennt. 2007:9) 
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7. Þátttaka fjögurra skóla í vatnsverndarverkefni 
Hugmyndin að lokaverkefninu vaknaði þegar við sáum auglýsingu frá Samorku, 

Samtökum orku-og veitufyrirtækjafyrirtækja, þar sem óskað var eftir samstarfi við 

nemendur á lokaári í kennaranámi um gerð og þróun verkefna. Það sem vakti fyrir 

fulltrúm Samorku var að kynna hugmyndir sínar um neysluvatn og bjóða nemendum 

og kennurum á miðstigi grunnskóla þátttöku í alþjóðlegu vatnsverndarverkefni. Við 

vorum sammála um að mikilvægt væri að leggja áherslu á uppsprettu og hreinleika 

vatnsins, mikilvægi auðlindarinnar fyrir Íslendinga, umhverfissjónarmið og að 

nemendur kynntust eiginleikum og umfangi veitukerfisins. 

Til að afla gagna fyrir lokaverkefnið hófum við heimildaöflun. Hluti þeirrar vinnu 

var eigindleg rannsókn meðal kennara sem höfðu tekið þátt í tilraunaverkefni í 

samstarfi við Samorku. Við tókum viðtöl við fimm náttúrufræðikennara um 

vatnsverndarverkefnið. Gagnaöflunin var eigindleg í þeim skilningi að viðtölin voru  

hálfopin og gögnin sem við söfnuðum afmörkuð við sérstakar aðstæður og samhengi 

(Bogdan og Biklen 2003; McMillan 2008). Þeim var ekki safnað til að draga af þeim 

almennar ályktanir eða til að alhæfa (sbr. Bogdan og Biklen 2003, bls. 32), heldur til 

að læra af þeim sérstöku tilvikum aðstæðum sem rannsökuð voru. Unnið var út frá 

rannsóknarspurningu og spurningaramma í kringum hana. Við fórum í skóla 

kennaranna og tókum viðtölin þar. Þar lögðum við okkur fram um að gera 

andrúmsloftið og aðstæðurnar afslappað og þægilegt til að viðtalið yrði sem 

eðlilegast. 

Í þessum hluta verkefnis okkar tókum við viðtöl við fimm kennara um þátttöku þeirra 

í framangreindu vatnsverndarverkefni haustið 2007. Markmiðið var í raun tvíþætt. Í 

fyrsta lagi að grennslast fyrir um hvernig þátttakan í verkefninu nýttist viðmælendum 

okkar og nemendum þeirra með tilliti til frekara náms í framtíðinni. Í öðru lagi 

vonuðumst við til að reynsla þeirra gæti nýst okkur þegar við byrjuðum að takast á 

við okkar verkefni, þ.e.a.s. gerð námsvefs með verkefnum og kennsluhugmyndum 

um vatn. 

Í stuttu máli sagt gekk vatnsverndarverkefnið út á að nemendur á miðstigi fóru og 

mældu ýmsa eiginleika vatns, t.d. í tjörnum og stöðuvötnum, í nágrenni skólanna 
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sinna. Til þess fengu þeir sent sérstakt mælingasett frá Samorku, sem meðal annars 

innihélt hitamæli, útbúnað til að mæla grugg og efni til að mæla sýrustig vatns og 

súrefnismagn. Eins og áður koma fram er um að ræða alþjóðlegt samstarfsverkefni 

og voru niðurstöður allra mælinga birtar á vef verkefnisins 

www.worldwatermonitoringday.org 

7.1 Þátttakendur, gagnaöflun og greining 

Tekin voru viðtöl við fimm náttúrufræðikennara, sem höfðu tekið þátt í  

samstarfsverkefninu með Samorku haustið 2007, og þeir spurðir í þaula um 

vatnsverndarverkefnið og námsvef. Viðtölin fóru fram í heimaskólum kennaranna, 

utan eitt viðtal sem tekið var símleiðis. Viðmælendur okkar höfðu allir haft 

yfirumsjón með vatnsverndarverkefninu í sínum skólum. Þau kenndu öll á miðstigi 

grunnskóla og voru nemendur, sem þátt tóku, allir í 5. og 6. bekk. Viðtölin voru 

tekin í febrúar og mars, rúmum fjórum mánuðum eftir að verkefninu lauk. 

Tvær konur voru meðal kennaranna og þrír karlmenn. Rannsóknin náði til fjögurra af 

þeim fimm skólum sem tóku þátt í tilrauninni hér á landi. Kennarar voru 

sjálfboðaliðar í rannsókninni og voru allir viljugir þátttekendur. Skólarnir voru að 

öðru leyti nokkuð ólíkir. Sumir leggja áherslu á teymis- og útikennslu á meðan aðrir 

leggja áherslu á hefðbundnari bekkjarkennslu. Samband var haft við alla skóla sem 

tóku þátt í rannsókninni en sökum anna gátu ekki allir tekið þátt. 

Eins og áður koma fram voru viðtölin hálfopin, þ.e. gengið var út frá 

spurningaramma sem leitast var við að fylgja, en þátttakendur höfðu töluvert svigrúm 

til að svara og láta í ljós skoðun sína og reynslu af verkefninu. Ef kennarar höfðu 

mikið að segja um einstaka þætti fengu þeir svigrúm til þess. Spurningaramminn var 

viðmið fyrir rannsakendur til að leita svara við rannsóknarspurningunni og einnig til 

að setja viðtalið í ákveðnar skorður. 

Viðtölin voru hljóðrituð á upptökutæki með samþykki allra viðmælenda. Síðan voru 

þau afrituð orðrétt. Eftir það voru aðalatriði þeirra og áhersluatriði dregin fram, það 

er að segja þeir hlutir sem bar mest á í viðtalinu og skiptu meginmáli með hliðsjón af 

tilgangi verkefnisins. Það voru þau atriði sem kennurum þóttu mikilvægust og töldu 

að væru áríðandi fyrir námsvefinn og framtíð vatnsverndarverkefnisins. En þó fyrst 

og fremst þau atriði sem best gögnuðust nemendum og námi þeirra.  
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7.2 Niðurstöður – reynslan af vatnsverndarverkefninu 

Ýmislegt athyglisvert kom fram í viðtölunum, jafnt óvænt sem það sem vænta mátti. 

Eins og gengur voru kennarar ánægðir með suma þætti en ekki jafn ánægðir með 

aðra. Það var þó sammerkt öllum kennurunum að þeir töldu langflesta nemendur hafa 

haft gagn og gaman af verkefninu. Var það ekki síst vegna þess að verkefnið fól í sér 

útikennslu og vettvangsferð. Einnig vegna þess að nemendur voru í hlutverki 

rannsakenda og vísindamanna og það þótti góð tilbreyting frá hefðbundnum 

vinnubrögðum í kennslustofunni. 

Fram kom ánægja meðal kennara og nemenda með að verkefnið væri alþjóðlegt. Það 

þótti hvetjandi að safna svona gögnum og setja fram niðurstöður á svo stóra og 

merka vefsíðu en ekki bara heimasíðu skólans. Nemendur fengu á tilfinninguna að 

verkefnið skipti virkilega máli og vönduðu sig og einbeittu sér þess vegna enn meira 

en venjulega. Þeir fundu til ábyrgðar og fannst ekki eins og þeir væru undir stjórn 

kennarans. 

,,Það fannst þeim auðvitað mjög gaman, það finnst þeim yfirleitt alltaf. Að fá að líta 

uppúr bókunum og stjórna einhverju sjálf, uppgötva eitthvað.” (Viðtal við 

náttúrufræðikennara, sjá  viðauka 2, bls.35 ) 

Einnig töldu kennarar jákvætt að fá sent tilbúið mælingasett til nota í verkefninu. 

Aðspurðir töldu þeir þægilegt og tímasparandi að geta gengið að ákveðnu verkefni, 

þar sem öll tól og tæki væru tilbúin. Þeim fannst gott og hentugt að geta gripið í 

settið og þurfa ekki að vinna alla undirbúningsvinnu sjálfir frá grunni. Ef svo hefði 

verið, þ.e. að þeir hefðu þurft að afla tækja og efnis, töldu kennarar minni líkur á að 

af sams konar rannsókn eða verkefni hefði orðið. 

Misjafnt var á meðal kennaranna hvort þeir ætluðu að taka þátt í verkefninu á næsta 

ári. Yfirleitt var þar um að kenna tímaskorti, það er að segja, kennarar vildu fá meira 

en eina eða tvær kennslustundir frá samkennurum eða skólastjórnendum í verkefnið 

en því var ekki alls staðar að heilsa. Meiri ánægja var meðal kennara eftir því sem 

meiri tími fékkst í verkefnið. Þeir kennarar sem fengu nægan tíma voru því ánægðari 

en hinir. 

Kennararnir töldu allir að töluvert nám hefði farið fram. Það var samdóma álit þeirra 

að því kunnugri sem nemendur hefðu verið ákveðnum hugtökum þeim mun betur 
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hefði námið tengt þeim gengið fyrir sig. Nefndu þeir sérstaklega hitastig og grugg í 

vatni. Þeir töldu að erfiðlegar hafi gengið með mælingar á sýrustigi og súrefnismagni 

og skilning á þeim hugtökum, þar sem þau voru ekki jafn kunn nemendum áður en 

að verkefnið hófst. 

Undirbúningur kennara og nemenda fyrir verkefnið var misjafn. Tímaskortur var 

áður nefndur sem óheppilegur þáttur í undirbúningi. Sumir kennaranna höfðu þó náð 

að vinna nokkuð vel með grunnhugtök og undirbúningsvinnu áður en haldið var á 

vettvang. Virtust þeir yfirleitt sáttari með verkefnið og töldu að vel hefði til tekist 

með nám nemenda. Aðrir sögðust læra af reynslunni og töldu mikilvægt að kynna vel 

hugtök og efnið í heild áður en lagt væri af stað. 

7.3 Niðurstöður – ábendingar um námsvef 
Jafnframt því að spyrja kennarana um reynsluna af þátttöku í vatnsverkefninu 

reyndum við að fá frá þeim ábendingar, hugmyndir og leiðbeiningar varðandi okkar 

lokaverkefni, þ.e. gerð námsvefs með verkefnum um vatn. Öllum leist vel á 

hugmyndina um verkefnið og höfðu ýmislegt gagnlegt til málanna að leggja. Má þar 

fyrst nefna stærð vefsins og verkefnisins, allir vöruðu okkur við því að hafa vefinn of 

stóran í sniðum og nefndu að vefurinn yrði að vera skýrt uppsettur. 

Að mati viðmælenda okkar þarf nnihald vefsins að vera hnitmiðað og aðgengilegt. 

Hann þarf með öðrum orðum að vera notendavænn og auðskilinn. Það þarf að vera 

alveg ljóst um hvað vefurinn er og hvað fólk getur sótt þangað. Ef vefurinn er óljóst 

uppsettur og óskýr vill fólk ekki sækja sér efni þangað né leita djúpt að hugmyndum 

sem þar eru ef til vill grafnar. Vefurinn þarf að vera þannig að notandinn finni það 

sem hann leitar að fljótt og örugglega. 

Kennararnir nefndu einnig að vefurinn þyrfti að vera grípandi og heillandi. Myndir 

eða sniðugar hugmyndir þurfa að grípa notandann um leið og hann kemur inn á 

vefinn svo hann verði líklegri til að lesa sér betur til og skoða vefinn til hlítar. Ef 

vefurinn er þurr og tilbreytingarlaus eru minni líkur á að kennarar og aðrir nýti sér 

kennsluhugmyndirnar sem í boði eru. Eitthvað áhugavert þarf að grípa notandann 

fljótlega eftir að hann fer inn á síðuna svo að framhaldið verði spennandi. 

Upp kom hugmyndin að kynna úrval og samansafn tölfræðiupplýsinga um 

neysluvatn á Íslandi. Þá væri fræðilegur texti með staðreyndum í boði ásamt ýmiss 
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konar myndritum. Út frá þessum upplýsingum væru síðan ýmsar stærðfræði- og 

náttúrufræðihugmyndir kynntar. Þar með gæti notandinn valið þær upplýsingar sem 

hann vildi fræðast um og valið verkefni út frá þeim. 

Einnig komu fram ábendingar um að á vefnum yrðu hugmyndir að verklegri vinnu. 

Kennarar nefndu að þar ættu að vera fjölbreyttar hugmyndir svo hver og einn gæti 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Allar hugmyndir um verklegt nám væru vel til þess 

fallnar að veita kennurum tækifæri á nýjungum í kennslu sinni. Í þeim ættu að felast 

möguleikar á stuttum vettvangsferðum og tilbreytingum frá hefðbundinni 

stofukennslu. Viðmælendur okkar töldu að verklegu verkefnin ættu ekki að vera of 

stór og viðamikil. 

Mjög mikilvægt var talið að hafa leiðbeiningar með verkefnunum. Tekið var fram að 

leiðbeiningar þyrftu að vera skýrar og einfaldar. Það væri til þess að auka áhugann og 

líkurnar á að verkefnin yrðu notuð. Einn kennari minntist á að þetta væri svipað og 

með nemendurna, það þyrfti alltaf að vera rammi en svo væri alltaf frelsi innan 

rammans. 

Í kjölfarið á umræðu um leiðbeiningar kom umræða um eðli verkefna. Viðmælendur 

voru nokkuð sammála um að verkefnin ættu frekar að vera í formi hugmynda, 

tillagna og dýpkunar á efni í stað til dæmis tilbúinna spurningalista. Ef um væri að 

ræða tilbúnar spurningar myndi vefurinn fljótt missa gildi sitt. Hugmyndirnar ættu 

frekar að gefa færi á að skoða hlutina frá nýjum sjónarhorni og veita tækifæri til 

leitarnáms. 

Í sambandi við eðli verkefna var minnst á að gott væri að hafa tilbúnar eða 

hálftilbúnar hugmyndir sem kennarar gætu svo unnið út frá. En í sambandi við það 

var tekið fram að þá þyrftu líka leiðbeiningar að vera mjög skýrar og hjálplegar. 

Einnig var talið ólíklegt að kennarar myndu nýta sér hugmyndir að mjög stórum og 

tímafrekum verkefnum, þó ef til vill væri allt í lagi að hafa þær hugmyndir með. 

7.4 Samantekt viðtala 

Eftir að hafa greint viðtölin og unnið úr þeim kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Flestir 

kennarar voru ánægðir með vatnsverndarverkefnið. Þeir hefðu þó viljað haga 

undirbúningi sínum örlítið öðruvísi. Annaðhvort hefðu þeir viljað fá meiri tíma fyrir 
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efnið eða tækifæri til að kynna hugtök efnisins betur. Að öðru leyti ríkti ánægja með 

verkefnið meðal viðmælenda okkar. 

Um lokaverkefni okkar höfðu þau margt að segja. Notendavænn vefur, frumlegar 

hugmyndir, verkleg vinna og skýrar leiðbeiningar var meðal þess sem helst var nefnt. 

Talið var mikilvægt að vefurinn yrði aðlaðandi og gjarnan mætti vera fræðilegur texti 

og tölfræðiupplýsingar til að vinna verkefni út frá. Kennararnir töldu góðar líkur á að 

þeir myndu nota sér vefinn ef þessu yrði fylgt nokkurn veginn. 
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8. Umræða 
Í kaflanum á undan var rætt um hugsmíðahyggju. Þar er lögð áhersla á virkt nám 

nemandans og að hann byggi sjálfur ofan á forþekkingu sína. Það er í samræmi við 

margt sem kom fram í viðtölum við kennarana. Þar kom yfirleitt fram ánægja með 

verkefnið þegar nemendur voru í hlutverki rannsakenda og vísindamanna. Þá fer 

fram uppgötvunarnám og nemendur byggja á eigin þekkingu. Í verkefninu rannsaka 

nemendur oft hlutina sjálfir í stað þess að vera mataðir. Það rímar vel við 

hugsmíðahyggju og með þetta voru kennarar ánægðir. 

Einnig töldu kennarar oft mikilvægt að leggja ákveðinn grunn, til dæmis að kynna 

hugtök fyrir nemendum áður en farið var út að rannsaka hlutina. Það passar einnig 

vel við hugsmíðahyggjuna, að búa til ákveðinn grunn sem nemendur byggja svo 

sjálfir ofan á. Þá nýttist verkefnið nemendum betur. Þannig byggðu þeir ofan á 

forþekkingu sína og snéru aftur reynslunni ríkari. 

Reynslan er einmitt mikilvæg í þessari umræðu. Daglegt líf mótar að sjálfsögðu 

reynsluheim nemenda. Í Aðalnámskrá í stærðfræði og í náttúrufræði er einmitt  lögð 

mikil áhersla á tengingu við daglegt líf og að nemendur fái að upplifa hlutina af eigin 

raun. Það var einmitt raunin með verkefnið. Í viðtölunum kom fram ánægja með að 

verkefnið væri veruleikatengt og leyfði nemendum að uppgötva hlutina sjálfum. 

Þannig bryddar verkefnið líka upp á tilbreytingu og nýbreytni fyrir nemendur og 

kennara. Kennarar lýstu því yfir að útikennsla væri yfirleitt vel heppnuð og að 

fjölbreyttir kennluhættir gögnuðust öllum, jafnt nemendum sem kennurum. Þannig 

verður reynsluheimurinn fjölbreyttari og skilningurinn á efninu dýpri, til dæmis í 

náttúrufræði. 

Kennarar minntust á ábyrgð nemenda og að verkefnið væri alþjóðlegt gerði það 

merkilegra í augum nemenda. Að verkefnið hafi vægi er einmitt mjög mikilvægt því 

það eykur námsvilja og námsgetu nemenda, skv. Jo Boaler. Þannig verður árangurinn 

af verkinu meiri og skilningurinn eykst. Um þetta bar kennurum einnig saman. 

Nemendum fannst skemmtilegast að bera ábyrgð. 
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Skilningur nemenda er undir því kominn að þeir fái að læra og skynja hlutina sjálfir. 

Það voru kennarar sammála um og er það í takti við hugsmíðahyggjuna, skrif Jo 

Boaler og markmið Aðalnámskrár í stærðfræði og náttúrufræði. Mörg hugtök urðu 

nemendum mun skýrari í þessu verkefni. Má þar nefna hitastig, súrefnismagn og 

gruggu í vatni. Auðvelt er að færa rök fyrir því hvernig skilningur nemenda verður 

meiri þegar þegar námið er áþreifanlegt og tengt við raunverulegt efni. 

Skilningur er forgangsatriði í öllu námi. Í viðtölunum kom fram að skilningur 

nemenda og áhugi ykist til muna þegar áhugaverð verkefni væru lögð á borð. Á það 

við í þessu tilfelli. Vatnsverkefnið er raunveruleikatengt, áhugavert og býður upp á 

fjölbreytta kennsluhætti. Þar með fellur verkefnið að kröfum og þörfum nemenda og 

kennara. Markmið Aðalnámskrár eru samhljóma, þar lýtur undirtónninn einnig að 

skilningi nemenda.   
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Viðauki 1 
 

Spurningarammi 

 

Lokaverkefni-Rannsóknarverkefni 

 

Rannsóknarspurning: Hvernig gagnast það sem gert var á alþjóðlega 

vatnsverndardeginum nemendum og kennurum með tilliti til frekara náms? 

 

Spurningar: 

 

Hvað gekk vel á vatnsverndardeginum? 

Hvað var lærdómsríkast f. nemendur? 

Hvað var lærdómsríkast f. kennara? 

Voru nemendur áhugasamir? 

Var eitthvað sem gekk ekki vel? 

Var eitthvað sem nemendur sýndu sérstakan áhuga? 

Hvernig telur að nýta efnið og vinnuna í framtíðarnámi, eru einhverjir sérstakir hlutir 

eða hugtök sem koma upp í hugann? 

Hvernig telur þú að kennarar myndu nýta sér vefsíðu líkt og við komum til með að 

setja upp og hvernig verkefni telur þú að slík síða þyrfti að innhalda? 
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Viðauki 2 
 

Tekin voru fjögur viðtöl við kennara um reynsluna af samstarfsverkefni 

Samorku um vatnsvernd og einnig til að fá ábendingar um verkefni því tengd. 

Hér er eitt þessara viðtala birt í heild sinni.   

 

Viðtalið var tekið í kennslustofu í skóla viðkomandi kennara. Notast var við 

rannsóknarspurninguna: Hvernig gagnast það sem gert var á alþjóðlega 

vatnsverndardeginum nemendum og kennurum með tilliti til frekara náms? Farið var 

eftir spurningaramma og viðtalið var hálfopið. 

 

V: Viðmælandi 

S: Spyrjendur 

 

V:.......uh, já forsagan er sú að við tókum þarna þátt í vatnsverndardeginum með 

miðstigskrökkunum öllum þó að bara niðurstöður 6. bekkjar hafi verið skráðar inn á 

þessa síðu. Sem sagt, 5. og 7. bekkur var líka með í þessu dæmi öllu saman. 

 

S: Já en bara 6. bekkjar niðurstöðurstöðurnar fóru á síðuna, eða hvað? Og hvernig 

fannst ykkur takast til með verkefnið? 

 

V: Jú í heildina bara nokkuð vel. Þannig er að allur skólinn vinnur mikið í 

þemavinnu og þemaverkefnum og áður en við gerðum þetta vatnsverkefni vorum við 

með þema um pólana, vatnsmagn í ísnum á Norðurpólnum og ýmislegt tengt því. Það 

var nokkuð góð innlögn og vatnsmælingaverkefnið kom í kjölfarið á þessu. Til 

dæmis þetta líkan sem þið sjáið hér er hluti af þessu. Þannig að krakkarnir voru 

nokkuð vel undirbúnir, mundi ég segja.  
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S: En sjálft vatnsverkefnið, hvernig gekk með það? 

 

V: Jú það er auðvitað alltaf gaman að vera úti í góðu veðri og gera eitthvað verklegt 

þannig að því leytinu til var margt vel heppnað. Krökkunum finnst gaman að gera 

eitthvað öðruvísi og vera partur af svona alþjóðlegu verkefni á netinu. Svo voru 

þarna litlir hlutir í verkefninu eins og hitamælir sem high-lightar hitastigið. Það 

fannst þeim mjög merkilegt og höfðu greinilega ekki séð svona hluti áður.  

 

S: Já einmitt.....en þú minntist á að gera eitthvað verklegt, hvernig fannst krökkunum 

það? 

 

V: Það fannst þeim auðvitað mjög gaman, það finnst þeim yfirleitt alltaf. Að fá að 

líta upp úr bókunum og stjórna einhverju sjálf, uppgötva eitthvað. Þau voru þarna 

saman í 4-5 manna hópum og réðu sér mikið til sjálf. Ég var gjarna með einn 

stjórnanda, sem var búinn að prófa verkefnið og græjurnar og gat kennt hinum. Þau 

voru búin að prófa að mæla kranavatnið hérna inni áður en þau fóru hérna út í 

nágrennið. 

 

S: Hvað fannst þér best við verkefnið? 

 

V: Það er held ég að fá svona tilbúnar græjur upp í hendurnar. Það er mjög þægilegt 

fyrir kennara og nemendur og mjög spennandi náttúrulega líka fyrir nemendur. Þeim 

finnst gaman að fikta svolítið og svo eru líka einfaldir hlutir sem geta verið 

uppspretta mikils fróðleiks, eins og t.d. hitamælirinn. Öllum kennurum finnst alltaf 

mjög þægilegt að fá eitthvað upp í hendurnar en ef maður þarf alltaf að vera að finna 

upp hjólið er hætt við að maður gefist upp, plús auðvitað tímaskortur og annað. Ef 
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maður verður að byggja verkefni frá grunni verður það mjög erfitt en um leið og 

manni er hjálpað af stað verður allt miklu auðveldara. 

 

S: Hvað fannst þér sem kennara áhugaverðast og lærdómsríkast eftir verkefnið?  

 

V: Já maður lærir auðvitað svo jafnt og þétt með svona verkefni. Þarna er að 

sjálfsögðu ýmislegt sem hefði mátt undirbúa betur með krökkunum. Þá er ég 

sérstaklega að meina ýmis hugtök sem viðkoma mælingunum, eins og til dæmis 

sýrustig, þau áttu í erfiðleikum með það og hafa kannski ekki alveg grunninn í að 

skilja það. En reyndar aftur á móti bæði grugg og hitastig skildu þau vel. En með 

sýrustigið það er voðalega gott að kynna það hugtak betur, og eins með súrefnismagn 

í vatni. Þau skilja að fiskar og lífverur þurfa súrefni til að lifa í vatni. Og með 

sýrustigið, maður getur sýnt miðstigskrökkunum að safar og svoleiðis eru súrir og að 

þar er erfitt fyrir lífverur að þrífast ef vatnið eða vökvinn er mjög súr. 

 

S: Já hvernig hefði þá mátt kynna þessi hugtök betur, með bókarlærdómi eða......?  

 

V: Já annað hvort það eða eins og ég nefndi með safana láta hugtökin tengjast þeim 

einhvern veginn, þannig að þau geti tengt þetta við eitthvað sem þau þekkja, þá 

verður námið svo miklu meira. Nú erum við til dæmis að vinna með sýrur og basa í 

8. bekk í efnafræði og þar reynum við að blanda bókinni og tilraunum saman. En svo 

er auðvitað misjafnt hvað hentar hverjum og einum. 

 

S: Er eitthvað úr verkefninu sem stendur upp úr sem þú myndir vilja nýta þér í 

framtíðinni? 

 

V: Nja..... já eins og ég sagði hugtökin þarf maður að kynna svolítið vel áður en 

maður byrjar svo þetta nýtist krökkunum vel. Og auðvitað þarf maður eiginlega að 
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geta valið veðrið, það er ekkert gaman að fara að brjóta ísinn í vökunum í svona 

verkefni um hávetur. Svo eins með kittið sjálft það þyrfti kannski að kynna það 

aðeins betur á heimasíðunni hvað á að gera með hvern hlut í því svo krakkarnir geti 

grannskoðað það áður en þau byrja. 

 

S: En fannst þér verkefnið takast það vel að þú viljir vera með aftur? 

 

V: Já ekki spurning og verkefnið er auðvitað þess eðlis að þetta er rannsókn og 

útivinna og krakkarnir eru svo virk í þessu. Svo auðvitað eins og ég nefndi er 

þægilegt og gott fyrir kennara að fá svona rannsókn tilbúna upp í hendurnar í staðinn 

fyrir þurfa að redda sér öllu dótinu sjálfur. Það held ég líka að þið ættuð að hafa í 

huga með verkefnið ykkar að kennurum finnst gott að geta gripið í eitthvað tilbúið 

þannig að þeirra undirbúningsvinna verði ekki alltof tímafrek. 

 

S: Já það efni sem við mundum setja á netið meinarðu........? 

 

V: Já ég held það væri sniðugt að hafa þetta eitthvað nokkurn veginn tilbúið sem 

kennarar geta gengið í. Einhverjar grunnhugmyndir sem kennarar geta gengið í. Ekki 

bara hrá og köld verkefni heldur hugmyndir og útfærslur og mismunandi útgáfur sem 

kennarar geta nota sér sem nokkurs konar hugmyndabanka. 

 

S: Já áttu við bara grunnhugmyndir en kannski ekki bara einfalt stærðfræðidæmi...... 

 

V: Já ég held það væri flott ef þið mynduð til dæmis koma með einhverjar 

grunnupplýsingar á vefnum og einhverja tölfræði til dæmis og svo væri hægt að 

vinna út frá því. Annað hvort einföld stærðfræðidæmi eða hugmyndir að útikennslu, 

rannsóknum og verklegri vinnu. Því eins og ég sagði áðan, kennarar eru oft að leita 

að góðum hugmyndum og vilja gjarnan gera eitthvað öðruvísi. 
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S: Já það er kannski ekkert spennandi fyrir kennara ef að þetta eru uppsett og tilbúin 

dæmi eða hvað..... 

 

V: Já ég hugsa að kennarar væru til í að vinna út frá einhverjum hugmyndum og 

einhverjum leiðbeiningum eins og til dæmis í þemavinnu. Þá er gott að hafa 

einhverja grunnhugmynd sem hægt er að nota og jafnvel útfæra hana betur sjálfur. 

En leiðbeiningarnar þyrftu að vera góðar og svolítið lokkandi. 

 

S: Já einmitt það já, en er eitthvað sem þú vilt benda okkur á svona að lokum....? 

 

V: Já kannski bara það að krakkarnir hafa yfirleitt gaman af verklegri vinnu og 

kennarar eru oft tilbúnir eins ég sagði að prófa einhverjar nýjar hugmyndir t.d. í 

þemavinnu. Svo bara að vefurinn verður að hafa eitthvað eitt ákveðið konsept. Eins 

og þegar maður fer inn á mbl.is þá veit maður alveg hvað maður fær. Þannig verður 

ykkar vefur líka að vera, hann verður að vera um eittvað ákveðið og það verður að 

vera alveg skýrt hvað það er. Það er svo óþægilegt að fara inná vef og týnast og átta 

sig ekki alveg á um hvað vefurinn er. Þannig að þið verið að muna að halda ykkur 

við eitt konsept og koma svo með kennsluhugmyndirnar út frá því. 

 

S: Já ég skil hvað þú átt við........heyrðu þetta var glæsilegt, takk kærlega fyrir 

þetta.......   

 


