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ÁGRIP 

Í þessari grein er sagt frá hugmyndum náttúrufræðikennara á verklegri kennslu. Þrír 

kennarar voru heimsóttir í kennslustund þar sem verklegir tímar fóru fram. Í framhaldi af 

því voru tekin viðtöl við kennarana og þeir spurðir út í hugmyndir sínar varðandi 

verklega kennslu og hvernig verklegri kennslu er háttað í tímum hjá þeim. Fram koma 

ólík sjónarmið kennara. Allir hafa þeir ólíkar áherslur og leggja mismikið upp úr skilningi 

og hugmyndum nemenda sinna á hinum ýmsu fyrirbærum þegar kemur að verklegum 

æfingum. Í ljós kemur að kennarar tengja misvel athuganir sínar og athuganir nemenda 

við þau fyrirbæri sem skoðuð eru. Það er allt frá því að lögð sé mikil áhersla á þessi 

tengsl og yfir í að áherslan sé í lægri kantinum.  



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 4 - 

EFNISYFIRLIT 

1 Inngangur ................................................................................................................- 6 - 

2 Fræðilegur bakgrunnur............................................................................................- 6 - 

2.1 Hvert er hlutverk verklegrar kennslu í náttúrufræði? .....................................- 6 - 

2.2 Hvað segja rannsóknir okkur? ........................................................................- 7 - 

2.2.1 Árangur af verklegri kennslu í Englandi.................................................- 7 - 

2.2.2 Gagnrýni á verklega kennslu ..................................................................- 9 - 

2.3 Nemandinn....................................................................................................- 10 - 

2.3.1 Áhugi nemenda á verklegri kennslu .....................................................- 10 - 

2.3.2 Hugmyndir og skilningur nemenda ......................................................- 11 - 

2.3.3 Hvað halda nemendur að þeir eigi að læra?..........................................- 11 - 

2.4 Hlutverk kennarans .......................................................................................- 12 - 

2.4.1 Hvernig skila markmið sér í tíma?........................................................- 13 - 

2.4.2 Hvað geta verklegar athuganir gert fyrir náttúrufræðinám? .................- 13 - 

3 Rannsóknaraðferð .................................................................................................- 14 - 

3.1 Rannsóknarspurningar ..................................................................................- 14 - 

4 Niðurstöður Rannsóknar .......................................................................................- 15 - 

4.1 Bakgrunnur ...................................................................................................- 15 - 

4.2 Heimsókn í kennslustundir ...........................................................................- 15 - 

4.3 Verkleg kennsla ............................................................................................- 17 - 

4.3.1 Hvernig fara verklegir tímar fram hjá kennurum?................................- 17 - 

4.3.2 Hvernig velta nemendur leiðbeiningum fyrir sér? ................................- 19 - 

4.3.3 Vinna nemendur með einstaka þætti s.s. tilgátur, aðferðir o.s.frv. .......- 22 - 

4.4 Markmið........................................................................................................- 23 - 

4.4.1 Hvaða markmiðum vilja kennararnir helst ná með verklegri kennslu? - 23 - 

4.4.2 Hvernig er nemendum kynnt þessi markmið? ......................................- 24 - 

4.4.3 Vita nemendur hvað þeir eiga að læra?.................................................- 25 - 

4.5 Viðhorf..........................................................................................................- 26 - 

4.5.1 Hvaða kosti og galla hefur verkleg kennsla að mati kennara?..............- 26 - 

4.6 Námsmat .......................................................................................................- 27 - 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 5 - 

4.7 Kennsluaðferðir.............................................................................................- 29 - 

5 Umræður ...............................................................................................................- 29 - 

6 Lokaorð .................................................................................................................- 33 - 

7 Heimildir ...............................................................................................................- 34 - 

 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 6 - 

 

1 INNGANGUR 

Ýmsar hugmyndir eru uppi varðandi verklega kennslu. Almennt telja flestir hana koma 

að góðum notum þar sem hlutverk hennar er að aðstoða nemendur við að komast í 

snertingu við fyrirbæri sem oft getur verið erfitt að nálgast. Hvernig nálgumst við t.d. 

fyrirbæri eins og kraft, hreyfingu, ljós, hljóð, frumeindir, efnahvörf o.s.frv. Í þessari grein 

verður fjallað um verklega kennslu og ýmsum spurningum varpað upp varðandi notagildi 

hennar í skólastofunni. Litið verður inn í tíma hjá þremur náttúrufræðikennurum þar sem 

verklegir tímar fara fram. Í framhaldi af því ræða kennarar hugmyndir sínar og viðhorf til 

verklegrar kennslu. Hugmyndir þeirra eru því næst skoðaðar í samanburði við nokkrar 

fræðigreinar og það sem rannsóknir á verklegri kennslu hafa fram að færa. Sérstök 

áhersla er lögð á hlutverk kennarans. Það er að segja hvernig hann nýtir umrædda 

kennsluaðferð svo hún skili sem bestum árangri. Ákveðið var að athuga hvernig kennarar 

nota verklega kennslu, hvaða markmið þeir setja sér, hvort og þá hvernig þessi markmið 

skila sér í kennslustundinni, viðhorf kennara til verklegrar kennslu, hvaða kosti og galla 

verkleg kennsla hefur að þeirra mati og að lokum hvort þeir hafi sérstakt námsmat sem 

tekur á hinum ýmsu þáttum verklegs náms. Þessir þættir eru skoðaðir sérstaklega með 

það í huga hvernig nemandinn meðtekur og skilur það sem honum er ætlað að læra. 

Hversu vel tekst kennaranum að tengja athuganir sínar og athuganir nemenda við 

hugmyndir raunvísindanna? Þjónar verkleg kennsla einhverjum tilgangi eða eru 

nemendur bara að leika sér með hluti?  

2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

2.1 Hvert er hlutverk verklegrar kennslu í náttúrufræði? 

Fjöldi vísindamanna og náttúrufræðikennara eru sannfærðir um að verkleg kennsla sé 

lykilþáttur í náttúrufræðikennslu. En ástæðurnar á bak við þessar skoðanir eru ekki eins 

skýrar. Þó svo hlutverk verklegrar kennslu sé óskýrt og oft erfitt að svara tilgangi hennar 
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liggur það í eðli og innhaldi viðfangsefnisins og í þeim markmiðum sem ætlunin er að ná. 

Eðlilegra væri að spyrja sig hvers konar viðfangsefni henta til að ná ákveðnum markmið-

um. Verklega kennslu er hægt að nota á ýmsan hátt eins og að fara eftir leiðbeiningum, 

rannsaka og þjálfa mismunandi hæfileika. Eins getur hún nýst í sýnikennslu sem kennari 

notar svo til að örva umræður og vekja spurningar um ákveðið fyrirbæri. Verkleg kennsla 

getur einnig innihaldið verkefni sem fela í sér að leysa ákveðið viðfangsefni og hún getur 

verið góður stuðningur við náttúrufræðinám (Watson 2000:57). 

 

Margar spurningar hafa vaknað varðandi verklega kennslu. Virkar hún? Er hún þess virði 

að grandskoða? Er hægt að nota hana á árangursríkan hátt? (Watson 2000:57). 

2.2 Hvað segja rannsóknir okkur? 

Hér á Íslandi er ekki mjög mikið um verklega kennslu í náttúrufræði í grunnskólum og 

einkennist hún mikið frekar af bóklegu námi. Á Englandi er staðan hins vegar þveröfug. 

Þar er mjög mikið lagt upp úr verklegu námi. Verkleg kennsla hefur því verið rannsökuð 

þó nokkuð í Englandi og hlotið þó nokkra gagnrýni þar. Rannsóknir sem ég skoða hér 

endurspegla því ekki endilega það sem fram fer í íslenskum skólum. Þó er vert að skoða 

þær niðurstöður sem fengnar eru úr rannsóknum erlendis frá enda benda menn þar á 

ýmsar leiðir til úrbóta.  

2.2.1 Árangur af verklegri kennslu í Englandi 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á náttúrufræðinámi á Englandi sýna fram á að það sé 

lítið sem styðji það að verkleg kennsla hjálpi nemendum að efla þekkingu sína á vísind-

um. Sumar rannsóknir gefa jafnvel til kynna að verkleg kennsla sé ekki eins árangursrík 

og aðrar aðferðir. Sem dæmi var gerður viðamikill samanburður á nemendum á Englandi 

þar sem mikið verklegt nám fer fram og á Spáni þar sem lítið verklegt nám á sér stað. 

Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu unnið með hugtakið bruni. Þrátt fyrir 

ólíkar kennsluaðferðir var lítill munur á skilningi nemenda beggja landa á hugtakinu 

bruni (Watson 2000:59).  

 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 8 - 

Í grein sinni talar Bennett (2003:82) um að skortur sé á gögnum sem styðja það að 

verkleg kennsla sé árangursríkari en aðrar aðferðir við að efla skilning nemenda á 

raunvísindum. Bæði rannsóknir sem hafa verið gerðar og eins samanburður á milli landa 

þar sem mismikill tími fer í verklega kennslu hafa ekki fært neinar sannanir fyrir því að 

verkleg kennsla sé betri en aðrar aðferðir. Aðrir þættir virðast skipta meira máli eins og 

hvaða verklega kennsla er í gangi hverju sinni og að kennari hjálpi nemendum að sjá 

tengsl á milli þeirra verklegu æfinga sem er í gangi og þeirra vísindalegu hugmynda sem 

þar liggja að baki. Bennett bendir á að þrátt fyrir að þessar rannsóknir séu ekki gallalausar 

ættu samt sem áður að finnast gögn um að verkleg kennsla væri betri en önnur kennsla ef 

þau væru til staðar.  

 

Bennett (2003:86) heldur því fram að árangur af verklegri kennslu sé ofmetinn. Hins 

vegar talar hún um að verkleg kennsla geti komið að góðum notum við nám. Það að taka 

þátt í verklegu námi tryggir ekki að nám eigi sér stað. Meiru skiptir hvernig kennarinn 

notar verklega kennslu sér til aðstoðar við að koma hugmyndum á framfæri við 

nemendur. Sumir rannsakendur halda því fram að það sem nemendur læra af verklegu 

námi sé ekki það að hafa tekið þátt í sjálfri verklegu æfingunni. Heldur læra þeir af 

umræðunni sem kemur í kjölfar æfingarinnar. Þar að auki er algjörlega óraunhæft að 

ætlast til þess að einstaka verklega athugun eigi að ná yfir flest ef ekki öll markmið sem 

finna má í verklegri kennslu. Þau markmið sem hér er átt við eru að: 

- þróa vinnubrögð og verklega færni1  

- auka nám í náttúrufræði 

- gefa innsýn í vísindalega aðferð 

- þróa vísindalegt viðhorf 

- hvetja nemendur og vekja áhuga þeirra 

Kennari sem er með verklega æfingu í gangi, þar sem nemendur eru t.d. að læra um 

ákveðið fyrirbæri, getur ekki ætlast til þess að hann nái að uppfylla öll ofangreind 

markmið í einni æfingu.  

 

                                                 
1 „Með færni er hér átt bæði við verklega og vitsmunalega færni, þ.e. hæfileika nemenda til að glíma við 

hluti, leysa viðfangsefni, skipuleggja athuganir og framkvæma þær, skrá niðurstöður, túlka þær og meta, 

setja þær fram og miðla til annarra” (Aðalnámskrá Grunnskóla 2007:5-6). 
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Í annarri rannsókn sem Watson (2000:61) vitnar í bendir hann á að ólíkir nemendur 

bregðast við kennslu á ólíkan hátt. Í ljós kom að að nemendur sýndu ekki sömu viðbrögð 

og kennarinn hafði búist við. Kennarinn bjóst við að nemendur sæju fyrirbærið á sama 

hátt og hann en nemendur komu með sínar eigin hugmyndir um fyrirbærið og hafði það 

áhrif á hvernig þeir sáu það. Kennarinn bjóst einnig við að leiðbeiningarnar væru 

augljósar en gleymdi að taka með í reikninginn að nemendur höfðu ekki sömu fræðilegu 

yfirsýn og hann til að skilja verkefnið. Niðurstaðan var því ruglingsleg fyrir nemendur og 

þeir skildu ekki hvað það var sem þeir ættu að gera. Hlutverkið við að afla sér skilnings 

var því ekki lengur í höndum kennarans heldur í höndum nemandans og var það undir 

hverjum og einum nemanda komið að spyrja spurninga og fá þannig upplýsingar til að 

skilja fyrirbærið. Þeir nemendur sem ekki spurðu kennarann út í efnið gátu þar af leiðandi 

lent í erfiðleikum. 

 

Í rannsókn Tasker og Freyberg (1985:73) komast þeir meðal annars að þeirri niðurstöðu 

að námsefni sé of oft matreitt ofan í nemendur. Oft sé ferlið mjög skýrt og nemendur 

þurfi þar af leiðandi ekki að hugsa heldur vinni verkefnið á vélrænan hátt. Tasker og 

Freyberg tala einnig um að í leiðbeiningum vanti oft mikilvægi þess sem verið er að læra 

og nemendur fái því ekki tilfinningu fyrir því sem þeir eru að gera. Nemendur átta sig 

ekki á því hvað þeir eigi að læra og vita þar af leiðandi ekki hverju þeir eigi að veita 

mesta athygli og hvers vegna. Lunetta, Hofstein og Clough (2007:403) taka undir sama 

streng og benda þar að auki á að nemendur séu sjaldan hvattir til að ræða tilgátur, gera 

áætlanir um rannsókn og fást við að skipuleggja og framkvæma sjálfir tilraunir. Auk þess 

ræða nemendur sjaldan skekkjur í mælingum. Eins er frammistaða nemenda í verklegum 

þáttum ekki sérstaklega metin né eru nemendur beðnir um að útskýra tilgátur sínar, 

aðferðir eða niðurstöður rannsókna sinna.  

2.2.2 Gagnrýni á verklega kennslu 

Eins og áður segir hefur verkleg kennsla fengið mikla neikvæða gagnrýni í Englandi og 

vitnar Benett meðal annars í Hodson sem segir að mikið af verklegri kennslu sé illa 

skipulögð, ruglandi, afkasti ekki miklu og veitir lítið af raunverulegum gildum. Verkleg 

kennsla er framkvæmd í miklum mæli af hugsunarleysi. Hvorki sjáist greinileg tengsl á 
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milli þess sem verið er að gera né hvað það er sem á að læra af verkefninu og lítil hugsun 

finnist á bakvið tilgang verkefnisins2 (2003:80). Hodson fer ekki fögrum orðum um 

verklega kennslu en þó má draga lærdóm af því sem hann er að segja.  

 

Þó svo Bennett (2003:95) setji mikið út á gildi verklegrar kennslu telur hún að verklegt 

nám eigi að nýta og kennarar skuli hafa það sem fjölbreytast. Hún leggur áherslu á 

mikilvægi þess að samræmi sé á milli markmiða og verklegs náms þannig að með 

verklegu kennslunni sé verið að fylgja ákveðnu markmiði. Markmiðið er þá það sem 

kennarinn á að hafa efst í huga og verklega námið notar hann sér til stuðnings. Því sé 

mikilvægt að fylgja þessu markmiði eftir og aðrir þættir sem koma þar nálægt séu ekki að 

trufla meginmarkmiðið. Þá er hættan sú að atriðin verði of mörg og upphaflegt markmið 

verkefnisins verði óljóst fyrir nemendum.  

2.3 Nemandinn 

2.3.1 Áhugi nemenda á verklegri kennslu 

Flestir nemendur virðist hafa gaman af verklegri kennslu. Ekki liggur þó ljóst fyrir hvað 

það er sem þeir hafa gaman af. Bennett (2003:85-86) heldur því fram að það sé lítið sem 

styðji það að verkleg kennsla auki áhuga nemenda á að læra náttúrufræði. Hún nefnir að 

líklega sé svo að mörgum nemendum þyki gaman að verklegri kennslu því þar gefst þeim 

tækifæri til að tala við bekkjarfélaga sína og eru þeir því ekki endilega að tala um verk-

efnið. Þeir eru jafnvel ánægðir að þurfa ekki að hlusta á kennarann eða skrifa niður af 

töflu. Andrúmsloftið er heldur ekki eins þvingað eins og í öðrum tímum og nemendur 

hafa meiri stjórn á þeim hraða sem þeir vinna á. Viðfangsefnin sem falla undir verklega 

kennslu eru einnig misjöfn og misjafnt hvað nemendum líkar. Þó bendir margt til að 

nemendum líki best við verkefni þar sem tilgangurinn er skýr, sem reynir á að þeir glími 

við efnið og sem veitir þeim einhverja stjórn á því sem þeir eru að gera. 

                                                 
2 „Hodson describes much school practical work of the time as being ill-conceived, cunfused and 

unproductive and providing little of real educational value. He goes on to argue that much practical work is 
undertaken unthinkingly – both in the sense of practical work being an unquestioned part of science lessons 
and in the sense of little thought being put into the purposes of much practical activity” (Bennett 2003:80). 
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2.3.2 Hugmyndir og skilningur nemenda 

Nemendur nota gjarnan hugmyndir sem þeir hafa sjálfir gert sér til að skilja það sem þeir 

upplifa. Þessar hugmyndir eru oftast nefndar forhugmyndir3. Nemendur hafa því ýmsar 

hugmyndir um fyrirbæri sem tengjast raungreinum (Hafþór Guðjónsson 1991:14). Að 

hjálpa nemendum að þróa vísindalegar hugmyndir út frá verklegri kennslu er því ekki svo 

einfalt. Oft er svo að nemendur fá ekki nægan tíma né hvatningu til að segja frá hvernig 

þeir túlka hlutina. Eins fá þeir ekki tækifæri til að íhuga þær hugmyndir sem verið er að 

kanna hverju sinni. Rannsóknir sýna að til að nemendur skilji það sem þeir upplifa í 

gegnum tilraunir verða þeir að „handleika” hugmyndir alveg eins og þeir að handleika 

efnislega hluti. Það þarf að hjálpa þeim að bera saman uppgötvanir sínar og hugmyndir 

við hugtök vísindanna (Lunetta, Hofstein og Clough 2007:405). Það eitt að skoða 

fyrirbæri leiðir ekki til skilnings á fyrirbærinu. Ólíklegt er að nemendur átti sig sjálfir á 

fyrirbærum með því einu að horfa á þau. Hvað þá að þeir eigi að geta yfirfært þá 

þekkingu yfir á aðrar aðstæður (Bennett 2003:83). Sama á við þegar nemendur fá 

uppskrift af verkefnum og fá frekar litla leiðsögn að verkefnum sem eiga að ýta undir 

skilning þeirra. Að ætlast til að verkefnin ein og sér ýti undir skilning nemenda er mikill 

misskilningur. Ýmsar rannsóknir styðja þetta og er meðal annars bent á að þó rannsókn á 

tilraunastofu sé góður vettvangur fyrir nemendur til að skoða ýmis fyrirbæri og fyrir 

kennara til að átta sig á hugmyndum nemenda nægir verkleg kennsla ein og sér ekki til að 

gera nemendum kleift að byggja upp hugtakaskilning. Með verklegri kennslu ættu því að 

vera settar upp aðstæður þar sem nemendur eru hvattir til að velta fyrir sér hugmyndum 

og bera saman eigin hugmyndir við hugmyndir vísindanna (Lunetta, Hofstein og Clough 

2007:405). 

2.3.3 Hvað halda nemendur að þeir eigi að læra? 

Þó svo nemendur hlusti og séu með athyglina í lagi í kennslustund þýðir það ekki að þeir 

byggi upp þann skilning sem kennarinn ætlast til. Börn geta vel verið að hlusta og fylgjast 

með í tíma en oft byggja þau skilning sinn upp á annan hátt heldur en kennarinn hafði 

hugsað sér (Lunetta, Hofstein og Clough 2007:405).  

                                                 
3 Forhugmyndir eru „hugmyndir sem nemendur gera sér um efnisleg fyrirbæri áður en þeir fá formlega 
kennslu um þau” (Hafþór Guðjónsson 1991:14). 
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Rannsókn sem vitnað er hér í sýndi að nemendur skildu sem svo að þeir ættu að fara eftir 

leiðbeiningum, finna rétta svarið eða að helstu markmið í tilraunaverkefnum væru að 

vinna með mælitæki og annan tækjabúnað. Nemendur öðluðust hvorki skilning á 

hugtökum eða framkvæmd verkefnis en það voru markmið kennarans með verkefninu. 

Nemendur skildu heldur ekki sambandið á milli tilgangs rannsóknarinnar og uppbygg-

ingu tilraunarinnar. Nemendur glímdu þá sjaldan við eðli vísindanna og sama var að segja 

um undirstöðuvinnu á tilraunastofum. Þeir tengdu ekki verkefni sín við fyrri þekkingu og 

þeir komu sjaldan auga á ósamræmi milli eigin hugmynda, hugmynda félaga sinna og 

hugmynda vísindanna. Í raun hefur verkleg kennsla hjá mörgum nemendum snúist um að 

handleika tæki en ekki að „handleika” hugmyndir (Lunetta, Hofstein og Clough 

2007:403). 

 

Bennett (2003:82-83) bendir einnig á að í mörgum verkefnum séu kröfurnar miklar á 

nemendur og verkefnin séu margþætt. Nemendur þurfa t.d. að lesa og skilja leiðbeiningar, 

nota tæki og tól á réttan hátt, gera athuganir og mælingar og skrá niður hvað verið er að 

gera. Allir þessir þættir geta haft áhrif á athygli nemandans á því hver megintilgangur 

verkefnisins er. 

2.4 Hlutverk kennarans 

Raungreinakennarar eru sammála því að verkleg vinna með fyrirbæri sé grundvallaratriði 

til að skilja hugtök í vísindum. Hún gefur nemandanum tækifæri til að öðlast reynslu af 

fyrirbærinu og um leið að nálgast hugtakið betur sem ekki er hægt eingöngu með því að 

tala um það. Hins vegar er leiðin frá því að fyrirbærið er skoðað og þangað til nemandinn 

hefur náð þeim skilningi sem ætlast er til ekki einföld (Watson 2000:60). Hlutverk 

kennarans er því að hjálpa nemendum að skilja og að nota vísindalegar skýringar. 

Kennari sýnir t.d. ákveðið fyrirbæri og kemur um leið með vísindalega skýringu á 

fyrirbærinu. Ef nemandinn horfir á kennarann sýna fyrirbærið án nokkurrar skýringar er 

líklegt að nemandinn viti ekki hvað það er sem kennarinn ætlast til að hann læri með 

þessu. Athugun ein og sér er ekki nægjanleg (Bennett 2003:96 og Watson 2000:61). 
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2.4.1 Hvernig skila markmið sér í tíma? 

Í hverri kennslustund eru sett ákveðin markmið sem nemendum er ætlað að ná. Í náttúru-

fræðikennslu er oft ósamræmi á milli þessara markmiða og skilnings nemenda á því sem 

fram fer í tíma. Nemendur eru þar af leiðandi ekki að læra það sem þeir eiga að læra. En 

um leið og nemendur skilja markmiðin aukast líkur á því að þau náist. Til þess að ná 

árangri ætti kennarinn því að leggja sig fram við að hjálpa nemendum að skilja þau 

markmið sem eru í hverju og einu verkefni fyrir sig. Þar sem markmiðin eru oft ólík á 

milli verkefna ætti kennarinn að fara yfir markmiðin með nemendur í tíma áður en vinna 

hefst og svo aftur eftir að vinnu er lokið (Lunetta, Hofstein og Clough 2007:402). 

Nemendur vita þá betur hvað það er sem þeir eiga að læra og til hvers er ætlast af þeim. 

Fyrir sumum kann þetta að virðast flókið en svo þarf það ekki að vera. Kennari er ef til 

vill að taka fyrir ákveðið hugtak og þá er aðalatriðið að hann geri nemendum grein fyrir 

þessu hugtaki og að nemendur séu meðvitaðir um að það sem þeir gera í tímanum tengist 

þessu hugtaki. Það getur verið ágætt fyrir kennarann, um leið og hann gerir grein fyrir 

markmiðinu, að skrifa upp á töflu markmið tímans. Það hjálpar þá einnig kennaranum að 

einbeita sér að þessu markmiði og fara ekki út fyrir rammann.  

2.4.2 Hvað geta verklegar athuganir gert fyrir náttúrufræðinám? 

Verklegar athuganir geta komið að góðum notum í tíma og vakið áhuga nemenda á 

viðfangsefninu. Þegar kennari leggur upp með verklega athugun ætti hann að hafa það að 

markmiði að nemandanum langi til að læra og takast á við viðfangsefnið. Verkefnið þarf 

einnig að vera inn á þroskasvæði4 nemandans þannig að nemandinn geti orðið virkur 

þátttakandi. Þegar verkefni eru utan við þroskasvæði nemandans hefur nemandinn lítið 

annað val en að fylgja leiðbeiningum blindandi og sá tími sem varinn er í námið er 

líklegur til að skila sér í námi sem er langt frá settum markmiðum (Lunetta, Hofstein og 

Clough 2007:424).  

 

Verkleg kennsla á að snúast um hugsun. Því er mikilvægt að gefa tíma fyrir umræður og 

að hvetja nemendur til að gera hugmyndir sínar skýrar (Watson 2000:69). Þannig geta 

                                                 
4 Þroskasvæði barnsins (Zone of proximal development). Hugmynd Vygotsky þar sem barnið er inn á því 
svæði að geta ekki leyst verkefni eitt og óstutt en getur það með stuðningi og hvatningu reyndari 
einstaklinga (Shaffer 2002:248). 
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verklegar athuganir skapað mörg tækifæri þar sem nemandur geta lýst því sem þeir sjá, 

hvað þeir eru að gera og hvernig þeir útskýrir hlutina. Með því getur kennarinn notað 

athugunina sem tæki til að spyrja nemandann spurninga og hvetja hann til að segja frá 

athugunum sínum, ályktunum og útskýringum. Nemandinn fær þá tækifæri til að tengja 

athugun sína við þær hugmyndir sem hann þekkir og við hugmyndir vísindanna (Lunetta, 

Hofstein og Clough 2007:427). 

 

Það sem náttúrufræðikennarar ættu fyrst og fremst að hafa í huga þegar þeir nota verklega 

kennslu er ekki hversu mikla verklega kennslu nemendur fá heldur hvernig kennari getur 

nýtt hana til að hjálpa nemendum að efla skilning sinn (Watson 2000:59).  

3 RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Hér er um eigindlega rannsókn að ræða þar sem ég heimsótti þrjá náttúrfræðikennara og 

fékk að fylgjast með þeim í tíma þar sem verkleg kennsla fór fram. Að loknum hverjum 

tíma ræddi ég við kennara og spurði þá nokkurra spurninga. Stuðst var við spurningalista 

og viðtöl voru hljóðrituð. Ætlunin var að fá innsýn í störf þeirra og reynslu af verklegri 

kennslu. Einnig var markmiðið að skoða kennsluaðferðir þeirra í samanburði við það sem 

erlendar rannsóknir segja um verklega kennslu. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Leitast var við að svara eftirfarandi spurningum:  

• Hvernig nýta náttúrufræðikennarar verklega kennslu? 

• Hvaða markmiðum leitast náttúrufræðikennarar við að ná þegar þeir nota verklega 

kennslu? 

• Hvaða viðhorf hafa náttúrufræðikennarar til verklegrar kennslu? 

• Fer fram einhvers konar námsmat og ef svo er hvernig námsmat fer fram?  

Rannsóknarspurningarnar fela í sér að athuga hvernig verklegir tímar fara fram, hvernig 

nemendur eru undirbúnir fyrir verklega vinnu, hvernig ljúka þeir vinnu, hvernig nota þeir 

leiðbeiningar, útskýra þeir einstaka þætti, hvaða markmiðum kennari vill ná og hvernig 

hann vinnur markmiðin með nemendum, hvaða kosti og galla verkleg kennsla hefur og 
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einnig hvort námsmat fari fram á einum eða fleiri þáttum innan verklega hlutans. Einnig 

voru kennarar spurðir út í hvaða kennsluaðferðir þeim þættu bestar.  

4 NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 

Kennarar veittu viðtöl þar sem þeir voru spurðir spurninga sem fólu í sér að kanna hvers 

konar hugmyndir og áherslur þeir hefðu í sambandi við verklega kennslu. Þau atriði sem 

voru athuguð voru flokkuð niður í sex þætti. Það er bakgrunnur kennara, hvers konar 

verkleg kennsla fer fram í tímum, markmið, viðhorf og námsmat í tengslum við verklega 

kennslu og að lokum hvaða kennsluaðferðir þeir teldu vera skilvirkastar í náttúrufræði-

námi. 

4.1 Bakgrunnur 

Kennararnir sem rætt var við hafa allir lokið kennaranámi á grunnskólabraut. Allir eru 

þeir sérhæfðir í kennslu í eðlisfræði. Tveir þeirra þar að auki í efnafræði og sá þriðji í 

stærðfræði. Starfsreynsla þeirra spannar frá tveimur árum og upp í sjö ár. Allir eru þeir 

starfandi náttúrufræðikennarar. Hvorki nöfn viðmælenda né vinnustaðir þeirra koma hér 

fram. Í eftirfarandi umfjöllun hefur þeim verið gefin ný nöfn.  

4.2 Heimsókn í kennslustundir 

Í tíma hjá kennara sem ég nefni Ármann fylgdist ég með 9. bekk í efnafræði. Nemendur 

voru að vinna með þéttleika efna. Tvær flöskur gengu um stofuna önnur „tóm” en hin full 

af vatni og lokað fyrir þær báðar. Flöskurnar gengu um bekkinn og nemendur áttu að 

kreista þær báður og athuga muninn á fjöðruninni. Á meðan flöskurnar gengu á milli 

nemenda fóru nokkrir nemendur í einu við vaskana og fylltu sprautur af vatni. Þar áttu 

þeir að þrýsta bullunni inn og athuga hversu mikið þeir gætu þrýst henni. Þegar 

flöskurnar höfðu svo gengið um bekkinn spurði Ármann hvað væri í flöskunum og 

nemendur svöruðu vatn og andrúmsloft. Þegar þeir voru spurðir af hverju væri svona 

ólíkt að kreista flöskurnar komu misjöfn svör og ekki voru allir vissir á því. Einn nemandi 

var fljótur að svara og sagði það væri vegna þess að meira bil væri á milli sameinda 

andrúmsloftsins heldur en sameinda vatnsins. Í kjölfarið var kennari með umræðu um 

fjöðrun og þéttleika vatns og andrúmslofts. Í lok tímans var kennari með stórt kar fullt af 
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vatni og sprautaði þurrís yfir vatnið. Nemendur voru mjög hrifnir og vildu helst fá að 

prófa að koma við. Á meðan gufan rauk upp af vatninu útskýrði kennarinn að hér væri 

um hamskipti að ræða. Það var áberandi hvað hann notaði orðið hamskipti oft. Hann bað 

nemendur að veita því sérsaka athygli að þurrísin væri i frostham um leið og hann kæmi 

úr tækinu og hitastig hans væri -79°C og þegar hann lenti á vatninu færi hann úr frostham 

yfir í gasham. Hann reyndi að vekja athygli nemenda á því að þurrísin færi ekki í úr 

frostham yfir í vökvaham eins og við þekkjum best t.d. í sambandi við frosið og fljótandi 

vatn. Tímanum var svo lokið. Það er spurning hversu mikla athygli nemendur veittu 

kennara þar sem þeir voru svo uppteknir af því að skoða ísinn sem lá á vatninu.  

 

Í tíma hjá öðrum kennara sem hér er nefndur Magnús fylgdist ég með 7. bekk í efnafræði. 

Í þeim tíma áttu nemendur að vinna með frumefni, efnasambönd og efnablöndur sem 

Magnús hafði í ílátum og lét ganga um stofuna. Nemendur unnu tveir og tveir saman. 

Þeir áttu að finna út hvaða efni væru frumefni, hvaða efni væru efnasambönd og hvaða 

efni væru efnablöndur. Efnaformúla hvers efnis stóð á hlið glasana sem efnin voru í. 

Magnús hóf tímann á því að útskýra með sýnidæmum og þegar nemendur unnu svo 

verkefnið virtust þeir vera iðnir og áhugasamir. Andrúmloftið í hópnum var gott og engin 

læti voru í bekknum. Nemendur spjölluðu sín á milli en þrátt fyrir það virtust allir vera að 

vinna verkefnið. Eflaust hafa þeir þó gert það á misjöfnum hraða. Magnús þurfti að ganga 

mikið um stofuna og aðstoða nemendur og það kom stundum fyrir að nemendur þyrftu 

aðeins að bíða. Eftir að nemendur höfðu klárað verkefni máttu þeir fara.  

 

Í tíma hjá þriðja kennara sem fær nafnið Gestur fylgdist ég með nemendum í 8. bekk í 

efnafræði. Í upphafi tíma var aðeins farið yfir spurningar úr námsbók. Eftir það fengu 

nemendur sprautur sem þeir fylltu af vatni og áttu svo að þjappa vatninu saman. 

Nemendur voru spurðir hvort þeir gætu þjappað vatninu. Þeir höfðu prófað að þjappa lofti 

í sprautu í tíma í síðustu viku. Í kjölfarið nefnir Gestur að ástæðan fyrir því að erfiðara sé 

að þjappa vatninu þar sem sameindirnar séu þéttari upp við hvor aðra heldur en 

sameindirnar í loftinu. Hann mætti stundum vera ítarlegri í útskýringum sínum þegar 

hann svarar nemendum. Einn nemandi spyr t.d. „af hverju er efnablanda og sameind ekki 

það sama?” og hann svarar spurningunni mjög lauslega. Nemendur unnu því næst með 
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kúlulíkön þar sem þeir áttu að tengja saman nokkur frumefni og búa til úr þeim 

efnasambönd samkvæmt leiðbeiningum úr kennslubók. Gestur fór aðeins yfir það í 

upphafi hvernig þeir ættu að tengja saman. Nemendur voru flestir duglegir og virtust hafa 

gaman að þessu verkefni. Sum fóru reyndar að leika sér með kúlurnar og reyna að búa til 

mynd úr þeim. Í lok tímans fóru svo kennari og nemendur yfir verkefnið og rent var yfir 

svörin á myndvarpa. Engin sérstök umræða var í kringum yfirferðina.  

 

Ég fylgdist með öðrum tíma þar sem nemendur í 10. bekk voru í eðlisfræði. Fyrri hluta 

tímans voru kennari og nemendur að fara yfir verkefni. Síðari hluta tímans var svo 

verklegur tími og þá fengu nemendur spegla sem þeir áttu að skoða. Einn sléttan og einn 

kúptan/holan. Nemendur áttu að svara spurningum í kjölfarið sem kennari ritaði upp á 

töflu. Þar áttu þeir að lýsa með orðum og teikningum sléttum spegli, kúptum spegli og 

holum spegli. Spurningum áttu þeir að svara út frá námsbók. Þeir áttu einnig að koma 

með dæmi um notagildi hvers spegils fyrir sig. Ef nemendur spurðu kennara spurninga 

benti hann þeim á að leita að svari í námsbók. Nemendur skiluðu svo verkefnum í lok 

tímans. Engin sérstök umræða átti sér stað hvorki fyrir verkefni né á meðan verkefni stóð.  

4.3 Verkleg kennsla 

4.3.1 Hvernig fara verklegir tímar fram hjá kennurum? 

Í fyrstu voru kennarar spurðir hvernig verklegir tímar færu fram. Ármann leggur mikið 

upp úr verklegri kennslu og notar tilraunir og athuganir.  

Ég hef verið með tilraunir þar sem krakkarnir eru að vinna sjálfir 

[þar sem þeir fá leiðsögn]. Þau eru að upplifa eitthvað fyrirbæri í 

eðlisfræði og efnafræði. Þá legg ég mikla áherslu á það að þau 

lýsi því vel sem þau eru að gera. Ég legg ekki mikla áherslu á 

þetta skýrsluform. Þau verða oft svo upptekin af því. 

Hver árgangur gerir þrjár til fimm athuganir þar sem hver og einn gerir athugun. Nem-

endur gera einnig smærri athuganir þar sem hver hópur gerir þrjár til fjórar athuganir.  

Síðan er ég sjálfur með nokkrar sýnitilraunir þar sem ég er að 

sýna þeim fram á eitthvað fyrirbæri í eðlisfræði og efnafræði. [...] 
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Þá er ég með tilraunina sjálfur í gangi og þau fylgjast með. 

[Síðan eru] umræður bæði fyrir tilraunina og á meðan á henni 

stendur og ekki síst á eftir. [...] Þannig að mér finnst það alla 

vega gefast mjög vel að vera með sýnitilraunir með umræðu í 

hópnum. 

 

Magnús talar um að hann hafi einfaldar tilaunir frekar en flóknar þannig að nemendur 

skynji námsefnið betur og læri það. Hann leggur efnið upp á mismunandi hátt. Annað 

hvort er hann með tilbúin blöð eða nemendur skrifa skýrsluna alveg eftir honum af 

töflunni. Þar gera þau saman tilganginn, efni og áhöld og hann spyr þau út í ýmis heiti á 

hinu og þessu. Nemendur gera því næst framkvæmdarlýsingu úr því sem kennari hefur 

leiðbeint þeim áður en tilraun hefst og svara í kjölfarið spurningum sem kennari kemur 

annað hvort með á blaði eða setur upp á töflu. Oftast vinna nemendur saman í þriggja til 

fjögurra manna hópum en stundum vinna þeir í tveggja manna hópum. Verklegri vinnu 

hjá Magnúsi lýkur þegar nemendur hafa svarað spurningum sem þeir fá á þar til gerðu 

blaði í tengslum við tilraunina eða þegar þeir eru búnir að skrifa um tilraunina í vinnubók. 

Þegar unnið er úr niðurstöðum tilrauna er það gert með umræðum í bekknum. 

Það er í rauninni þegar tilrauninni er lokið þá tekur maður smá 

umræðu, fer eftir tilraun. Þá kannski aðallega ef það eru 

einhverjir flóknari hugtök. Þá tekur maður kannski umræðu um 

[...] eðlismassa. Afhverju flaut þetta en ekki hitt? Það er þá 

kannski aðallega út frá því sem maður myndi vinna með það 

áfram. Annars er í rauninni bara tilrauninni þá lokið. 

 

Gestur er ekki með stórar tilraunir og leggur áherslu á að það sé ekki hægt vegna stærðar 

á bekkjum. Hann talar um að hann hafi ekki skiptitíma þar sem bekknum er skipt í tvennt. 

Þar af leiðandi segir hann að erfitt sé að vera með tilraunir. Það er ekki fyrr en í lok tíma 

þegar bekknum fer að fækka sem alls konar pælingar fara að koma fram. En hann segir 

að það vanti meira af þessu tagi. „Það er svo erfitt að vera með svona marga í svona 

tilraunum. Þess vegna gerir maður ekkert flóknari tilraunir”. 
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Fram kemur hjá Ármanni að undirbúningur fari aðallega fram í umræðum og fyrirmælum 

sem hann setur upp á töflu.  

Vegna þess að ég set alveg spurningamerki við það eins og 

tíðkast víða að vera með t.d. fyrirmælablað sem þau fá fyrirfram 

ákveðið hvað á að gera. Hver er tilgangurinn og hvernig þau eiga 

að gera þetta. [...] Það getur í rauninni [hver sem er] gert það án 

þess að skilja eitthvað eftir sig. Þá er það bara eins og að hræra í 

pönnukökur, þar sem maður fer eftir nákvæmum leiðbeiningum 

og maður getur bakað. Það geta allir bakað. Þannig að ég held að 

skilningurinn verði betri ef þau þurfa að vinna þetta svolítið frá 

grunni. Ekki að fá þetta bara upp í hendurnar. 

 

Gestur undirbýr nemendur mismikið og fer það eftir tilraunum. Hann minnist t.d. á tilraun 

þar sem nemendur vinna fyrst spurningar út frá athugun á speglum og eftir að þau hafa 

skilað verkefni inn fer hann í það að útskýra speglana og vinnur í rauninni verkefnið eftir 

á. Í sumum athugunum talar hann um að þau lesi vandlega yfir leiðbeiningar áður en 

framkvæmd hefst. Það fer sem sagt eftir umfangi tilrauna hversu mikið hann leggur þær 

inn. Það fer svo eftir umfangi verkefnis hvernig því er lokið. Ef tilraunirnar eru flóknar 

og umsvifamiklar gera nemendur skýrslu og er það þá „alvöru verkefni”. Nemendur 

skrifa þá nákvæmlega hvað þeir gera eins og hvað varðar efni og áhöld o.s.frv. Í smærri 

verkefnum skrifa nemendur niðurstöður strax niður og kennari fer yfir jafnóðum. 

Nemendur fá stundum að gera eitthvað eins og að skoða geisladiska og hljómplötur í 

víðsjá. Þá hafa þeir fengið að skoða og ekki unnið neitt meira með það. Það er því mjög 

misjafnt eftir verkefnum hvað nemendur gera.  

4.3.2 Hvernig velta nemendur leiðbeiningum fyrir sér? 

Í ljósi þess sem fræðin segja eru kennarar spurðir að því hvernig þeir vinna með 

leiðbeiningar. Þá er verið að leitast eftir því hvort nemendur velti leiðbeiningum fyrir sér 

og átti sig á því eftir hverju er verið að leita. Það á t.d. við um hvort nemendur átti sig á 

tilganginum með verkefninu. Það er mikið talað um að verkefni séu of oft matreidd ofan í 
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nemendur (t.d. rannsókn Tasker og Fryberg 1985) og er verið að athuga hvort það eigi 

við hér.  

 

Eins og kom áður fram hjá Ármanni vill hann alls ekki að nemendur vinni eftir 

matreiddum uppskriftum, samanborið  að hræra í pönnukökur. Ármann svarar því játandi 

að nemendur vinni með leiðbeiningar. Þegar hann er spurður nánar út í það lýsir hann því 

svo að: 

það er t.d. að þau reyni öll að vera með athugun sem tengjast 

þeirra upplifunum. Öll upplifum við eðlis- og efnafræði í 

kringum okkur. T.d. þegar við vorum að fjalla um hamskipti 

byrjaði innlögnin í lok kennslustundar. Þá áttu þau aðeins 

stuttlega [að] vera búin að útskýra hvað hamskipti væru og 

efnabreytingar. Ég bað nemendur um að koma með mynd í næsta 

tíma eða senda á póstfangið mitt mynd af efnabreytingu. Þannig 

að hvað er efnabreyting? Það getur verið hvað sem er allt efni í 

okkar tilveru sem tekur einhverjum breytingum, breytist eitthvað. 

Sjá einhvern hlut sem er búinn að veðrast eða ryðga eða snjórinn 

hérna úti breytist hann eitthvað ef þið farið með hann inn? Þá 

voru alls konar hugmyndir sem komu. Þau voru að taka mynd af 

ryði og snjóboltum og settu ísmola í pott [sem þau] suðu [...]. Þá 

eru þau búin að öðlast miklu betri skilning á þessu hugtaki 

hamskipti. Í staðinn fyrir að fá kannski leiðbeiningar. Þið eigið 

að fara og ná í ísmola og gera þetta og gera þetta. Þá var þetta 

frjálst. Þau fengu bara stuttlega útskýringu á því hvað hamskipti 

væru. Síðan fóru þau og reyndu að mynda viðfangsefnið. 

 

Þetta tiltekna verkefni „kom [að sögn Ármans] mjög vel út. [Ármann] fékk mjög 

fjölbreyttar myndir. Reyndar ekki bara af hamskiptum heldur bara almennt af 

efnabreytingum [...] þ.e. efnahvörf og leysni og hamskipti.” 
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Ármann var spurður í framhaldi af því hvort nemendur hefðu þurft að útskýra hvers konar 

efnabreyting þetta hefði verið.  

Þau þurfa að útskýra og það kom virkilega vel út. Maður á [...] 

alls ekki að vanmeta þá þekkingu sem þau hafa nú þegar. Oft eru 

[...] forhugmyndir alveg í takt við það sem vísindin hafa sannað 

en það er samt mjög mikilvægt að kanna hvað [þau vita] og haga 

kennslunni í hlutfalli við það. 

 

Hjá Magnúsi er það svo að þá les hann með þeim tilganginn og útskýrir hvað þau eiga að 

gera.  

Alltaf áður en þau byrja þá fer ég einu sinni yfir ferlið með þeim. 

Útskýri alveg hvert skref fyrir þau, þannig að það sé alveg á 

hreinu hvað þau eiga að gera, þannig að það sé enginn ruglingur. 

Líka vegna þess að ég er með svo ofboðslega marga nemendur. 

Það er mjög mikilvægt að útskýra verkferlið vel fyrir þeim, 

þannig að það séu ekki allar hendur á lofti í tímanum. 

 

Varðandi það hvort nemendur vinni eitthvað sérstaklega með leiðbeiningar svaraði 

Magnús svo að þau geri það ekki. Það væri þá bara að nemendur fylgi sjálfir tilraunum og 

það er einstaka tilraun sem þau fylgja án þess að kennari útskýri. Lang stærstan hluta 

útskýrir hann áður en þau hefjast handa. En þau vinna ekki neitt sérstaklega með 

leiðbeiningar.  

 

Gestur talar um að  

það er bara svo erfitt þegar þú ert með svona marga nemendur þá 

leysist þetta [upp í að] einhver fer að spyrja hvað á að gera [...]. 

Þannig að það er svo sjaldan tími til að leyfa þeim virkilega að 

setjast niður og spá. Vegna þess að þegar það er svona stór hópur 

þá þarf bara einhvern einn til að hleypa þessu upp. Þá fer allt í 

vitleysu. Þannig að spá og spegúlera það er alltof lítið því við 

erum með svo marga nemendur. 
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4.3.3 Vinna nemendur með einstaka þætti s.s. tilgátur, aðferðir o.s.frv. 

Leitast var eftir því að kanna hvort áhersla væri lögð á sérstaka þætti svo sem að 

nemendur kynnu að setja fram tilgátur, lærðu ákveðnar aðferðir eða að þeir tækju 

niðurstöður sérstaklega fyrir. Þá er verið að athuga hvort þeir lærðu einstaka þátt þar sem 

tilgangurinn er að læra þennan ákveðna þátt án þess að önnur markmið standi ofar í 

verkefninu.  

 

Ármann tengir þetta strax við skýrsluform og nefnir í sambandi við skýrslugerð að hann 

leggi sérstaklega áherslu á að ekki sé mikil skýrsluvinna. Hann vitnar í dæmigerða 

skýrslu og talar um að þau hafi farið yfir hvað hugtökin tilgangur, efni og áhöld, lýsing 

og niðurstöður þýða og hvað sé verið að biðja um.  

Eins og tilgangur, hvað þýðir hugtakið tilgangur eða tilgáta? 

Hvað þýðir það að lýsa einhverjum hlut? Ég lét þau lýsa hvort 

öðru og segja frá sérkennum og einkennum. Og niðurstöður. 

Erum við að komast að einhverri niðurstöðu? Erum við búin að 

koma með einhverja útkomu út úr þessu sem þið eruð sátt við? 

Nemendur hafa einnig fengið fyrirmælablað sem þau hafa hjá sér ef þau eru ekki viss á 

þessum hugtökum.  

 

Magnúsi lýsir því svo... 

stundum hef ég það þannig á verkefnablaðinu eða þá að þau 

skrifa í vinnubók. Þá læt ég þau gera tilgátan mín. T.d. í 

eðlismassanum, hvort að hluturinn sökkvi eða fljóti. Þá segi ég 

[...] semjið ykkar eigin tilgátu hvort að viðarbúturinn sökkvi eða 

fljóti eða mun járnið sökkva eða fljóta. Það er kannski aðallega 

þannig sem þau semja sínar eigin tilgátur. Það er þá kannski 

eitthvað sem þau þekkja áður. Maður er ekki að láta þau gera 

einhverja tilgátu um eitthvað sem þau hafa ekki hugmynd um 

hvað muni gerast. 
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Hjá Gesti er það svo að „Það [fer] voðalega mikið eftir hvort að tilraunin bjóði upp á það 

hvort að það sé hægt að setja fram tilgátu. Það er ekkert alltaf hægt.” Hann fer ekki nánar 

út í hvort unnið sé sérstaklega með þessa þætti.  

4.4 Markmið  

Í fræðunum er mikið rætt um markmið í sambandi við verklega kennslu (t.d. Bennet 2003 

og Watson 2000). Þá er lögð áhersla á mikilvægi markmiða eða tilgangs með hverju 

verkefni fyrir sig. Það er að segja að kennarinn sé þá með skýr markmið og að nemendur 

átti sig á þessum markmiðum. Þá er sérstaklega bent á að kennarinn verði að vera viss um 

að nemendur skilji markmiðin og að gengið sé úr skugga um að nemendur viti hvaða 

markmið eða tilgangur er með hverju verkefni. Með öðrum orðum hvað er það sem 

nemandinn á að læra hverju sinni? Hvað er það sem kennarinn ætlast til að nemandinn 

læri af verkefninu? Hér er leitast við að sjá hvernig þessu er háttað hjá kennurum. 

Hvernig gengur þeim að setja fram markmið sín með verklegum athugunum og hvernig 

skilar það sér til nemenda?  

4.4.1 Hvaða markmiðum vilja kennararnir helst ná með verklegri kennslu? 

Þegar rætt var við Ármann kom fram að hans markmið væru  

fyrst og fremst að [nemendur] öðlist betri skilning á fræðunum 

með umræðum, með tilraunum og með því að skoða söguna. Það 

er aðalmarkmiðið að [þeir] öðlist betri skilning og þeim finnist 

þetta skemmtilegt. Að þetta sé ekki bara eitthvað ohh þetta er svo 

flókið og eðlisfræði er svo flókin og leiðinleg [...]. Það á að vera 

skemmtilegt að koma í tíma. 

 

Magnús talaði um að helstu markmiðin væru að  

ná fram skipulögðum vinnubrögðum. Þau læri að vinna í hóp. 

[...] Að þau kynnist aðferðum raunvísindanna í að finna út hluti. 

Síðan er líka stór partur í þessu að þau fari að velta fyrir sér 

afhverju þetta og hitt er. Eins líka er það áhugaþátturinn. Sem 

sagt að vekja áhuga hjá þeim. Í staðinn fyrir að losa bara alltaf af 
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töflunni niður í vinnubók að vekja áhuga þeirra og ég held að það 

skili sér margfalt af því að þau læra miklu meira af því að gera 

verklegar æfingar en að læra af töflunni. 

 

Hjá Gesti voru markmiðin ekki eins skýr. Hann nefnir þó að „ef [nemendur] gera tilraun 

þá eru [þeir] að tengja þetta betur saman.” Nemendur fái því að leika sér og pæla í ýmsu. 

„Þannig að [þeir] fái að sjá þetta og þreifa á þessu sem er verið að skrifa um í bókunum. 

[Það brýtur líka] upp kennsluna. [Nemendur] eru ekki að sitja og hlusta og hlusta. [Þeir] 

hafa ekkert úthald í það.”  

4.4.2 Hvernig er nemendum kynnt þessi markmið?  

Ármann nefnir að tilgangurinn sé alltaf skýr.  

Ég tel líka mikilvægt að þegar ég er að gera tilraunir með þeim 

eða verklegar athuganir að fara svolítið yfir það hvað við ætlum 

að gera. Ekki segja of mikið. Ekki niðurstöður eða neitt. Bara 

hvað við erum að fara að skoða, byrja á því. Síðan er gott að vera 

með svona fikt tíma þar sem þau eru kannski ekkert mikið að spá 

í því sem þau eru að gera. Þetta er spennandi að fikta eitthvað og 

mikið að gerast. Síðan kem ég inn í og útskýri hvað [við erum] 

nákvæmlega að skoða? Er einhver munur þarna á? Þá jafnvel fá 

þau að prufa aftur það sem þau voru að vinna með. Vegna þess 

að spennan er oft svo mikil að komast og gera eitthvað, fikta og 

kveikja í, gera eitthvað svona [fjör]. Þá leyfi ég þeim [oft að 

fikta] og fer síðan aftur og stýri umræðunni svolítið.  

Umræðurnar verða þá allt öðruvísi og nemendur búnir að pústa aðeins.  

 

Gestur segist ekki kynna markmiðin og segir hann svo að „þetta er í kennslufræðinni 

svona að átta sig á hver tilgangurinn er með þessu. Maður er meira í þessu svona eftir á 

þegar þau eru búin að læra þetta svona af því að þeim er sagt að gera það.”  
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4.4.3 Vita nemendur hvað þeir eiga að læra? 

Það er athyglisvert að sjá hversu ólík svör kennara voru þegar þeir voru spurðir hvort þeir 

gerðu sér grein fyrir því hvort nemendur áttuðu sig á markmiðum eða tilgangi hvers 

verkefnis fyrir sig. Ármann talar um að bekkurinn fari yfir markmiðin eða tilganginn eins 

og hann kýs frekar að kalla það. Hann athugar hvort nemendur átti sig á tilgangi verkefni-

sins aðallega með umræðunum.  

[Sem dæmi voru þau búin] að skoða frumeindirnar og frumefnin. 

Þá byrjaði ég á því [í tímanum á eftir] að spyrja hver er munurinn 

á frumefni og frumeind? Það voru ekkert allir með það á hreinu. 

Þá fékk maður það bara beint í æð. Hvað er efnasamband? [...] 

Þetta er eitthvað sem þau eru að rugla saman og þá fær maður 

líka að vita hverjir eru lesnir og hverjir ekki. Vera með 

[handahófskenndar] spurningar. Ég er ekkert að skammast í 

þeim. Bara svona á léttum nótum að spyrja þau. Fá smá 

[viðbrögð]. Með því fæ ég best að vita hvar þau standa. Svo gerir 

maður það líka með formlegum könnunarprófum og slíku. En 

mér finnst oft gott að taka svona stutta umræðu 10 mín, 5 mín í 

upphafi tíma til að kanna aðeins, þreifa aðeins á því hverjir eru 

að læra og hvernig standa þau. 

 

Magnús segir hins vegar að „Það gæti verið að það fari stundum fyrir ofan [garð] og 

neðan. En ég held að þau skynji það að ég sé að tengja það sem þau eru að læra í bókinni 

við verklegu tilraunina, þannig að tengingin er í rauninni sú.” 

 

Gestur svarar því neitandi að nemendur átti sig á markmiðum og segir „ekki heldur þó að 

ég myndi segja þeim það.” Út frá því er hann spurður hvort nemendur spyrji sjálfir hver 

tilgangurinn er. Þar segir hann að „þau sem taka meiri ábyrgð á náminu sínu svona 

almennt þau eru bara þroskaðari og hafa meiri skilning á þessu og afhverju þau eru að 

læra þetta. Þetta getur komið sér vel. Þannig að þau gera sér grein fyrir hvað þau eru að 

læra og þau hafa áhuga á þessu.” Hinir sem ekki hafa áhugann eru hins vegar á svæðinu 
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„vegna þess að það stendur á stundartöflunni.” En uppfylla nemendur markmiðin? Tengja 

þeir tilraunina við það sem þeir eiga að læra af henni? „Ja ég vona það.” Segir Gestur.  

4.5 Viðhorf 

4.5.1 Hvaða kosti og galla hefur verkleg kennsla að mati kennara?  

Ármann telur helstu kosti við verklega kennslu vera upplifun. 

Sérstaklega eins og ég hef stundum sagt út af því að ég er 

iðnaðarmaður. Þá vann maður mikið í höndunum og lærði mikið. 

Eins og við tökum bara fyrir viðgerðir. [...] Þá lærði maður það 

ekkert með því að lesa það úr bók. Lærði það með því að fá að 

vera þátttakandi. Maður gerði mistök sem þátttakandi og gerði 

sér betur grein fyrir hvernig hlutirnir virka og hvernig þeir eru 

gerðir og hvaða fræði liggja að baki. Tenging fræða við fyrirbæri 

verður náttúrlega miklu sterkari þegar maður fær að upplifa hluti. 

 

Magnús telur helstu kostina vera „að vekja áhuga nemenda. Það er númer eitt, tvö og 

þrjú.” 

 

Helsti kostur verklegrar kennslu að mati Gests er sá að krökkunum finnst gaman í þeim 

kennslustundum.  

Það finnst mér vera kostur númer eitt, tvö og þrjú. Þeim finnst 

gaman að fá að gera þetta. Grunnskólinn er svo rosalega mikill 

bóknámsskóli. [...] Þannig að þeim finnst það svona gaman. Svo 

er náttúrulega líka tengingar við. Learning by doing. Færð að 

prófa þetta sjálfur. Þá festast þessir hlutir betur og þú skilur 

betur. Bara eins og [...] með speglana þegar við vorum að horfa í 

gegnum [þá] og ég sagði löggu og bófa og þau sögðu bara ha. Þú 

veist yfirheyrsluherbergi. Þá komu svona jahhá. Það komu þrjú 

jahhá. Ef maður fær eitt svona já í tíma þá er maður góður. 

Þannig að þau skilja ekkert endilega þó að þau sjái svona í [...] 
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löggumyndum og sjá að löggan getur séð en sá sem er inni hann 

sér bara spegilinn. Þau sjá þetta alveg en það er ekki fyrr en þau 

halda á speglinum og geta horft í gegnum hann að þau skilja 

þetta. Þau halda bara að þetta sé [...] eitthvað trix í bíómyndun-

um. Þannig að þau [...] prófa þetta sjálf. 

 

Kennararnir eru spurðir um hvaða galla þeir sjái við verklega kennslu. Ármann svarar því 

svo að „gallarnir eru þeir þegar það er höfð verkleg kennsla af því bara. Það koma [...] 

fyrirmæli á A4 blaði, nákvæm fyrirmæli, þið eigið að gera þetta í tímanum og kennarinn 

sest síðan jafnvel við tölvu og er bara að fara yfir verkefni eða eitthvað annað og lætur 

krakkana vinna.” Magnús talar um fjölda nemenda í hverjum tíma. „Það væri æskilegt að 

hafa kannski hálfan bekk, 13, 14, 15 nemendur í mesta lagi, og gallarnir eru líka mikill 

undirbúningur fyrir hvern tíma og álagið í þessari kennslu því þetta eru svo margir 

nemendur. Mikið álag að hafa góðan verklegan tíma.” Gestur talar einnig um stærð 

hópanna og að það vanti alveg skiptitíma þar sem bekknum er skipt í tvennt og hálfur 

bekkur sé þá í tíma í senn. „Þetta er auka vinna og þetta er vesen og álag. Þannig að 

maður getur alltaf gert miklu meira af þessu heldur en maður gerir.” 

4.6 Námsmat 

Eins og almennt þekkist fer flest námsmat á Íslandi fram með formlegum könnunum og 

prófum þar sem nemendur eru spurðir út í þekkingu sína á námsefninu. Þó eru margir 

kennarar farnir að nota svokallað símat en það tekur á þáttum eins og virkni, umgengni, 

hegðun o.s.frv. Auk þess hafa vinnubækur verið hluti af námsmati. Það er því 

athyglisvert að velta því fyrir sér hvort kennarar séu með einhvers konar mat í gangi 

varðandi verklega kennslu. Ef svo er hvers konar mat er það? Hvernig meta þeir árangur 

af verklegri kennslu? 

 

Ármann er með símat sem felur í sér að athuga hvort nemendur geri það sem þeir eiga að 

vera að gera. Þetta eru atriði eins og að ganga frá eftir sig og sýna hreinlæti. Vanda sig 

við mælingar t.d. tímamælingar og viktun. Tileinka sér vandvirkni. Hann leggur mikla 
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áherslu á nákvæmni. Hann hefur bæði formlegt og óformlegt námsmat þar sem hann 

gefur nemendum athugasemdir fyrir vinnu sína og síðan fyrir athuganir og vinnubækur.  

 

Hjá Magnúsi er að finna fjölbreytt námsmat. Hann nefnir fyrst formlegt próf sem er eftir 

að hann hefur farið yfir ákveðið efni. En auk þess hefur hann stór bókasafnsverkefni og 

eru þau verkefni inn í námsmati. Nemendur hafa einnig fengið einkunnir fyrir kynningar 

þar sem þau kynna sér ákveðið viðfangsefni í bókinni og kynna það svo fyrir bekknum. 

Námsmatið byggir líka á hegðun og vinnusemi í tímum. En hvað varðar sérstakt námsmat 

varðandi verklega kennslu segir Magnús að svo sé ekki. Hann hefur sagt yfir hópana í 

það heila hvernig þau vinna en hefur ekki gert einstaklingsmat. 

Árangurinn [af verklegu námi] met ég í rauninni með prófi. 

Hvernig þeim gengur á prófinu sjálfu. Í rauninni væri æskilegast 

að hafa eina æfingu þar sem þau myndu framkvæma tilraun og 

ég myndi meta það. Hafa svona tilraunarpróf. En það er enginn 

tími eða mannskapur í það. Því þá þyrfti einhver annar kennari 

að vera á móti mér meðan ég væri að taka hópana inn. Þannig að 

ég hef í rauninni ekkert hrint því í framkvæmd en það væri í 

rauninni æskilegast. 

 

Hjá Gesti fer námsmat fram með könnunum og kaflaprófum þ.e. kannanir sem eru í lok 

hvers kafla. Nemendur fá tvær einkunnir. Þeir fá annars vegar prófeinkunn og hins vegar 

vinnueinkunn. Vinnueinkunnin er fyrir skýrslur og tilraunir. Gestur skrifar stundum niður 

hvort að þau hafi unnið heimavinnuna sína. Hvað varðar verklega kennslu fer námsmat 

fram á skriflega þættinum þar sem skrifleg afurð er metin. Nemendur fá ekki sérstaka 

einkunn fyrir virkni þar sem kennari kemst ekki yfir að fylgjast með og skrá niður og 

hjálpa þeim öllum um leið. Hins vegar hugsar hann oft til baka hvernig nemendur hafa 

almennt verið í tímum hjá honum og er tekið tillit til þess í vinnueinkunn. Matið felst þá í 

virkni í tíma en ekki einstaka þáttum.  



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 29 - 

4.7 Kennsluaðferðir 

Að lokum voru kennarar spurðir um álit sitt á því hvaða kennsluaðferðir þeim þættu 

bestar í náttúrufræðinámi. Ármann svarar svo að 

það er engin ein kennsluaðferð réttust. Ég held að hver og einn 

þurfi svolítið að finna sinn stíl eða finna sína fjöl vegna þess að 

það sem virkar vel hjá mér [...] virkar svo ekki hjá þér og öfugt. 

Þannig að ég held að það sé bara að vera einlægur og sjálfum sér 

samkvæmur og hafa gaman af því sem maður er að gera. Vera 

með sem fjölbreyttastar aðferðir. 

 

Magnús tekur undir hvað varðar fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Þetta er svo víðfermt. Það er gott að láta þau kynna sér efnið og 

kynna það fyrir hinum nemendunum. Töflukennslan er líka góð 

til að útskýra hugtök og eins líka verklegu æfingarnar til að vekja 

áhuga. Þannig að í rauninni er fjölbreytnin best í þessu. 

 

Gestur er á sama máli varðandi fjölbreytnina.  

Það sem mér finnst skila mestum árangri eru áhugasamir 

nemendur. Stundum er ég með þrískiptan hóp í 10. bekk. Þar er 

einn hópur sem er mjög sterkur. Það virðist alveg vera sama hvað 

maður gerir. Maður getur talað og talað og þau hlusta bara og 

spyrja og spyrja og eru mjög áhugasöm og virk. Þannig að þá 

gengur allt upp. Maður reynir bara að vera með þetta fjölbreytt. 

Ég er ekki með neina uppáhalds aðferð. 

5 UMRÆÐUR 

Það er athyglisvert hversu ólíkar kennsluaðferðir umræddir kennarar beita þegar kemur 

að verklegri kennslu. Þegar við lítum í fræðin er mikið rætt um hvernig kennari notar 

verklega kennslu og hvað hann þarf að gera ef hún á að skila árangri. Þá er mikil áhersla 

lögð á að verkleg kennsla ein og sér skili engum árangri. Kennarinn á að nota hana sér til 



Verkleg kennsla í náttúrufræði  Lokaverkefni til B.Ed. prófs 
    

 - 30 - 

aðstoðar við að koma hugmyndum á framfæri. Það er hugsun nemandans sem skiptir 

mestu máli. Hlutverk kennarans er því að skapa tækifæri fyrir nemandann til að hugsa 

um, lýsa og útskýra hlutina. Umræðan skipar þarna stóran sess vegna þess að nemandinn 

lærir fyrst og fremst í gegnum umræðuna sem á sér stað í tengslum við verklegu 

æfinguna. Í gegnum umræðu gefst nemandanum tækifæri til að tengja athugun sína við 

eigin hugmyndir og hugmyndir vísindanna. Það er svo hlutverk kennarans að sýna 

nemandanum fram á þessi tengsl. Hann verður að benda nemandanum á það hvað er 

verið að skoða. Nemandinn gerir það ekki einn síns liðs (Bennett 2003:82,86; Watson 

2000:69 og Lunetta, Hofstein og Clough 2007:427). 

 

Þegar hugmyndir kennara eru bornar saman við hugmyndir og rannsóknir erlendra 

fræðimanna má sjá að ýmislegt er þar ólíkt. Aðeins einn kennarana, Ármann, virðist vera 

mjög meðvitaður um þá þætti sem hér er rætt um. Hann leggur til að mynda mikið upp úr 

umræðum og að nemandinn sé að hugsa um það sem hann er að gera. Það sama gildir um 

tengingu nemenda við fræðin og að námsefnið sé ekki of stýrandi og vélrænt. Magnús er 

einnig mikill áhugamaður um verklega kennslu og leggur mikið upp úr henni. Hann 

notast þó nokkuð við skýrsluform sem fær ákveðna gagnrýni hjá fræðimönnum. Það er 

erfitt að meta hversu vel honum tekst að aðstoða nemendur sína við að tengja tilraunir við 

fræðin. Hann talar sjálfur um að það megi fara betur. Í tíma sem ég fylgdist með virtist 

tengingin við þau hugtök sem nemendur voru að læra vera góð. Nemendur unnu þar 

efnafræðiverkefni og skráðu niður á blað og notuðu þá ekki hefðbundið skýrsluform. 

Nemendur virtust líka flestir vera áhugasamir og andrúmsloftið í stofunni var gott. Það er 

því athyglisvert að velta fyrir sér hvernig nemendum gengur að tengja saman tilraunir við 

námsefni hjá Magnúsi. Hjá Gesti virðist hins vegar vanta mikið upp á tengingu verklegra 

æfinga við vísindalegar skilgreiningar. Sem dæmi þá sat ég í tíma þar sem nemendur 

fengu spegla og svöruðu spurningum um þá út frá námsbók. Engin skýring eða umræða 

fylgdi með og ég áttaði mig ekki á því hvað það var sem nemendur áttu að læra. Ég velti 

því fyrir mér hvort að nemendur hafi átt að tengja þetta sjálfir t.d. í gegnum lestur! Það er 

spurning hvernig þeim hefur gengið það.  
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Bæði Watson (2000) og Bennett (2003:95) ræða mikið um markmið í tengslum við 

verklega kennslu. Bennett talar um að mikilvægt sé að samræmi sé á milli markmiða og 

verklegs náms. Það er að segja að tilgangur með verklegu æfingunni sé mjög greinilegur. 

Nemendum sé því ætlað að læra eitthvað ákveðið af henni sem er þá aðalmarkmiðið og 

að það fari ekki á milli mála að þeir viti hvað það er. Bennett leggur einnig áherslu á að 

markmiðin séu ekki of mörg. Ef þau eru of mörg er hætta á að þau verði óljós og 

nemandinn átti sig ekki á því hvað það er sem hann á að læra. Lunetta, Hofstein og 

Clough (2007:402-403) benda á að það vill stundum fara svo að kennari er með ákveðið 

markmið í huga (t.d. að nemendur öðlist skilning á ákveðnu hugtaki) en nemendur halda 

að markmiðið sé allt annað (t.d. að fara eftir leiðbeiningum, finna „rétta” svarið eða vinna 

með mælitæki). Það er því betra að kennari fari yfir markmiðin áður en vinna hefst og 

svo aftur eftir að vinnu er lokið svo nemendur viti hvað það er sem þeir eigi að læra.  

 

Þegar litið er á hvernig kennarar framfylgja markmiðum í tíma kemur það á óvart hversu 

ólík svörin eru frá þeim og hvernig þeir velta þessum þætti fyrir sér. Ármann vill t.d. ekki 

segja of mikið i upphafi. Hann leyfir nemendum til að byrja með að fá smá útrás með því 

að fikta og svo kemur hann inn í og útskýrir nákvæmlega hvað þau eru að skoða. Hann 

kannar í gegnum umræður hvort nemendur séu að átta sig á því hvað það er sem þeir eigi 

að læra. Hann tekur fram að tilgangurinn sé alltaf skýr. Í þeim tímum sem ég sat hjá 

honum og fylgdist með kennslu var alveg greinilegt hvað það var sem nemendur áttu að 

læra og nemendur virtust alveg átta sig á því. Magnús telur aftur á móti að nemendur 

tengi það sem þeir eigi að læra af tilrauninni við námsefnið í bókunum en er kannski 

sjálfur ekki með næga áherslu á þessi tengsl að eiginn sögn. Í tímum hjá Gesti virðast lítil 

tengsl vera á milli athugana og þess sem nemendur eiga að læra af athugunum. Þegar 

Gestur er spurður um markmiðin segist hann ekki taka þau sérstaklega fyrir. Þegar hann 

er spurður hvort nemendur átti sig á markmiðum hvers verkefnis segir hann að svo sé 

ekki og ekki heldur þó hann myndi segja þeim það. En það virðist einhver misskilningur 

vera í gangi því hann virðist vera að tala um tilganginn á því af hverju nemendur eru að 

læra þetta námsefni yfir höfuð. Ég er hins vegar að leita eftir svari við þeim markmiðum 

sem fylgja sérhverri verklegu æfingu fyrir sig. Ég velti því fyrir mér hversu meðvitaður 

Gestur er um umrætt atriði því það var heldur ekki að sjá í tíma að þessi tenging við 
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markmið væri skýr. Það er að segja hvað er það sem nemandinn á nákvæmlega að læra af 

athuguninni? Þegar hann er spurður hvort nemendur tengi tilraun við það sem þeir eiga að 

læra af henni segir hann að hann voni það. Út frá því dregur maður óhjákvæmilega þá 

ályktun að þessi tengsl komi ekki skýrt fram.  

 

Lunetta, Hofstein og Clough (2007:403) tala um að frammistaða nemenda hvað varðar 

verklega þáttin sé sjaldan metin. Bennett (2003:75) er á sama máli en varpar um leið 

þeirri spurningu hvers konar námsmat væri hægt að framkvæma sem væri áreiðanlegt og 

uppfyllti sín gildi? Þegar kennarar voru spurðir hvort sérstakt námsmat færi fram á 

verklegum æfingum svöruðu þeir allir neitandi. Hins vegar eru þeir allir með símat í 

gangi en í því þarf nemandinn aldrei að leysa þraut einn síns liðs sem er sérstaklega metið 

inn í einkunn. Ég hugsa að námsmat af þessu tagi sé ekki einfalt í framkvæmt. Það getur 

verið tímafrekt og spurning hvort aðstæður í skóla bjóða upp á það. Sérstaklega ef tekið 

er tillit til stærða á bekkjum. Það er líka spurning hvað nemendur eru að læra og hvort 

þeir séu yfir höfuð að læra þætti sem hægt væri að prófa. Það má nefna þætti eins og 

nákvæmar mælingar, að greina fyrirbæri, setja fram tillögur, útskýra eða túlka 

niðurstöður o.s.frv.  

 

Greinilegt er að kennarar eru mjög ólíkir í sínum kennsluháttum þegar kemur að verklegri 

kennslu. Það er spurning hvað veldur því? Ég velti fyrir mér hvort að bakgrunnur þeirra 

hafi eitthvað með það að gera. Þó svo þeir séu allir menntaðir náttúrufræðikennarar koma 

þeir úr nokkuð ólíkum áttum. Tveir hafa sótt menntun sína í Kennaraháskóla Íslands og 

einn í Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Annar þeirra sem lauk prófi frá 

Kennaraháskólanum útskrifaðist fyrir u.þ.b. 12 árum en örfá ár eru síðan hinn 

útskrifaðist. Áherslur í námi gætu því hafa breyst á þessum tíma. Nú þekki ég ekki 

nákvæmlega hvernig námi hefur verið háttað hjá hverjum og einum en sjálf þekki ég til 

úr Kennaraháskólanum eins og hann er í dag að mikið er lagt upp úr hugmyndum og 

hugsmíðum grunnskólanema og skilningi þeirra á raunvísindum. Þar er einnig lögð mikil 

áhersla á verklega kennslu en þó með þeim fyrirvara að hún sé notuð á réttan hátt ef svo 

má að orði komast. Það er að skilningur nemandans á fræðunum sé hafður í fyrirrúmi og 

að raunverulegt nám eigi sér stað. Stærðfræðin hefur t.d. verið skilin frá eðlisfræðinni og 
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meira lagt upp úr því að nemendur skilji ýmis hugtök og lögmál í eðlis- og efnafræði. 

Áður fyrr var lagt meira upp úr stærðfræðinni og skýrir það eflaust einhvern mun á 

kennsluháttum þeirra kennara sem útskrifaðir eru úr Kennaraháskólanum. Kennara-

deildina á Akureyri þekki ég svo ekki til og veit ekki hvaða áherslur eru hafðar í fyrirrúmi 

þar.  

6 LOKAORÐ 

Það er mjög áhugavert að koma inn í tíma hjá kennurum og fylgjast með þeim að 

störfum. Það gefur ágæta innsýn og maður kemur auga á ýmis atriði sem hægt er að velta 

fyrir sér. Viðtölin gefa einnig ágæta mynd af hugmyndum og viðhorfum kennara en þó 

má alltaf gera betur. Í ljós kemur eftir á að stundum hefði mátt spyrja ítarlegri spurninga 

varðandi suma þætti eins og hvað varðar umræður í tímum og hvernig kennari veltir fyrir 

sér hugmyndum nemenda sinna. Kennarar virtust einnig skilja spurningarnar misvel t.d. 

varðandi markmið með verklegri kennslu og maður spyr sig hvað veldur því? Hefði ég 

kannski mátt útskýra betur hvað verið væri að spyrja um? Hins vegar vildi ég ekki vera 

með leiðandi spurningar og hugsaði með mér að ef kennari áttar sig ekki á því atriði sem 

spurt er um býr hann ef til vill ekki yfir mikilli þekkingu hvað það atriði varðar. Ég vil þó 

ekki fullyrða neitt um það heldur veltir maður þessu fyrir sér. Reynsluleysi mitt sem 

spyrjanda getur líka haft áhrif á það hvernig kennarar svara spurningum. Þó svo maður 

fái ágæta innsýn í tíma hjá kennurum er stundum erfitt að átta sig á því hvað það er sem 

nemendur eiga læra þegar maður sér viðfangsefnið ekki klárað til enda. Því væri 

áhugavert að fylgjast með kennurum við störf í lengri tíma og fá þá um leið að fylgjast 

með ákveðnu viðfangsefni frá upphafi til enda. Æskilegt væri í kjölfarið að kanna 

skilning nokkurra nemenda hjá hverjum kennara á því viðfangsefni sem kennari tók fyrir. 

 

______________________ 

Staður og dagsetning 

 

____________________________ 

Sigrún Þóra Skúladóttir 
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