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Ágrip
Ritgerðin segir frá eigindlegri tilviksrannsókn sem fólst í því að kanna
áhrifin á nemendur í einum 9. bekk í Grunnskóla Vestmannaeyja þegar
þeim gafst kostur á að velja myndskeið sem sýndu atburði í daglegu lífi
sem og tengdust hugtökum aflfræðinnar.
Myndskeiðin sem nemendunum gafst kostur á að velja úr voru 300
talsins. Þau áttu að vera lýsandi fyrir 38 hugtök úr aflfræðinni eins og þau
er að finna í námsbókinni Krafti og hreyfingu. Bókin hefur verið lögð til
grundvallar kennslu í aflfræði í 9. bekk fram að þessu. Myndskeiðin voru
sýnd, útskýrð og valin í kennslustundum í aflfræði. Nemendurnir áttu að
velja tvö til fjögur af um það bil sjö myndskeiðum sem tengdust því
aflfræðilega hugtaki sem var til umfjöllunar hverju sinni. Rannsóknarspurningarnar byggðust á því að kanna hver áhrif þessara myndskeiða
væru á viðhorf, skilning og sýn nemendanna til aflfræði. Gagnaöflun fólst
í hljóðupptökum á vettvangi, viðtölum við þrjá nemendur, valblöðum
fyrir myndskeið, matsblöðum, könnunum, ferilmöppum nemenda og
dagbók rannsakanda. Niðurstöðurnar byggjast á greiningu þessara gagna.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær, að viðhorf þorra
nemendahópsins urðu jákvæð gagnvart aflfræði. Sýn nemendanna á
náttúru og umhverfi mótaðist. Þeir urðu meðvitaðri um það sem fram fór í
kringum þá og tóku í ríkari mæli eftir atburðum daglegs lífs. Myndskeiðin
virtust losa nemendur úr námslegu hafti, gefa þeim skiljanlegri mynd af
námsefninu og vekja með þeim vilja til náms.
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Formáli
Að vekja vilja til náms er heiti á ritgerð sem segir frá rannsókn þar sem
nemendur fengu að velja úr myndskeiðum þar sem helstu hugtök
aflfræðinnar eru skýrð og tengd daglegu lífi í samfélaginu. Það voru
nemendur í einum 9. bekk við Grunnskóla Vestmannaeyja sem tóku þátt í
verkefninu síðla vetrar 2007. Verkefnið er meistaraprófsverkefni við
Kennaraháskóla Íslands til fullnaðar M.Ed-gráðu í uppeldis og
menntunarfræðum með áherslu á námsefnisgerð. Það ber heitið Að vekja
vilja til náms. Vægi verkefnisins er 15 einingar.
Ástæða þess að ég fór af stað með rannsóknina eru umþenkingar
mínar í kennslu raungreina. Ég hef kennt raungreinar og stærðfræði í
unglingadeildum grunnskólans í rúmlega tvo áratugi. Þar með er talin
kennsla í aflfræði í 9. bekk. Þennan tíma hefi ég verið að skoða með
sjálfum mér hvernig fyrirlögn námsefnis, orðfæri og námsgögn hafa áhrif
á skilning og viðhorf nemendanna til námsins. Niðurstaðan hefur orðið
sú, að ég hef í auknum mæli leitast við að færa kennslu í raungreinum út á
vettvang eða gera hana eins myndræna og kostur er. Í rannsókn þessari er
leitast við að beita myndmálinu og draga fram þau atriði sem líkleg eru til
að vekja vilja til náms í aflfræði. Samhliða hefur verið reynt að varpa ljósi
á þau atriði sem geta verkað letjandi á námsvilja nemendanna. Nýting
niðurstaðnanna gæti komið að notum í kennslu í aflfræði, skipulagningu
kennslunnar fyrir stærri og minni hópa og einstaklingsmiðað nám. Þær
opna möguleika á mótun mismunandi leiða til náms og þróun námsefnis í
aflfræði. Aðferðin sem hér er notuð þarf ekki að binda við aflfræði heldur
mætti yfirfæra hana á aðra hluta eðlisfræðinnar, rafmagnsfræði og
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varmafræði til dæmis og ekki síður aðrar raungreinar til að mynda
líffræði og jarðfræði ef mönnum líst þannig á.
Leiðsagnarkennarar mínir þeir Hafþór Guðjónsson og Þorsteinn Helgason
fá mínar bestu þakkir fyrir leiðbeiningar og gagnrýni. Þá vil ég þakka
þeim Allyson Macdonald og Ingvari Sigurgeirssyni fyrir yfirlestur og
ráðgjöf.

Einnig

vil

ég

þakka

þeim

Ragnari

Óskarssyni,

framhaldsskólakennara og Sólrúnu Bergþórsdóttur, grunnskólakennara
fyrir yfirlestur og ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginkonu
minni Gíslínu Magnúsdóttur fyrir alla þá þolinmæði sem hún sýndi mér
meðan á verkefninu stóð.
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1. Inngangur
Eins og drepið var á í formálanum hefur mér virst sem eðlisfræði eigi
erfitt uppdráttar sem námsgrein og þá ekki síst sú grein hennar sem
kallast aflfræði. Þá hafa nemendur mínir sagt mér oftar en hitt að þeim
þyki námsefnið þungt og torskilið. Ástæðu þess að þeim finnist erfitt að
tileinka sér fræðin segja þeir vera þá hvernig efnið er sett fram. Mikið er
um framandi hugtök og erfitt er að tengja námsefnið við daglegt líf að
mati nemendanna. Þeir sjái til að mynda ekki hvernig eðlisfræðin verkar í
rafmagnstækjum, farartækjum af alls konar gerðum og þungavinnuvélum
svo dæmi séu tekin. Ég tel að vöntun á tengingum milli eðlisfræðinnar og
raunveruleika daglegs lífs auki líkur á því að nám nemenda í greininni
misfarist. Þau ár sem ég hef kennt aflfræði í 9. bekk grunnskólans hef ég
leitast við að tengja veruleikann utan skólastofunnar við aflfræðina og
meðal annars notað vettvangsheimsóknir, netið og heimagert myndefni
og á þann hátt reynt að gæða námsefnið lífi. Í kjölfarið hef ég leitað eftir
viðbrögðum nemenda í því skyni að kanna hvernig til hefur tekist og hvað
megi færa til betri vegar.
Í framhaldinu hef ég lagt út í ýmis konar verkefni og rannsóknir með
það að markmiði að örva nemendur í námi og vekja upp vilja til náms
með þeim. Nokkur verkefnanna sem má nefna í þessu sambandi er
rannsókn á hrygningaratferli loðnunnar, rannsókn á því hvaða tilgangi
hljóð í fiskum þjóna og loks rannsókn á atferli lundans (F. arctica).
Markmið allra þessara rannsókna var að leita að verkefnum í raungreinum
sem væri á færi allra nemenda. Markmiðið með þessum verkefnum var að
auka skilning nemendanna á raungreinum og vísindalæsi þeirra. Það að
auka skilning nemenda á raungreinum og vísindalæsi þeirra er ástæða
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þess að lagt er upp með þessa rannsókn sem felst í því að skoða hvaða
áhrif það hefur á sýn og skilning nemenda á aflfræði þegar þeir fá að velja
úr myndskeiðum sem sýna hugtök aflfræðinnar eins og þau eru kynnt í
bókinni Krafti og hreyfingu (Hurd, Snyder, Matthias, Wright og Johnson,
2002) sem lögð er til grundvallar kennslu í aflfræði í 9. bekk
grunnskólans. Rannsóknin fór fram síðla vetrar í einum 9. bekk í
grunnskóla Vestmannaeyja. Ég kenndi aflfræði í þessum bekk og í stað
þess að binda kennsluna við námsbókina fann ég til stutt kvikmyndabrot
úr fórum mínum og bað nemendurna um að velja úr þeim þau myndskeið
sem þeim fannst lýsa hugtökum aflfræðinnar best. Þetta val fór fram í
eðlisfræðitímum hjá mér og var valið úr myndskeiðum sem sýndu átta til
tíu hugtök úr aflfræði í hvert skipti. Hverju hugtaki fylgdu sjö myndskeið
eða svo og áttu nemendurnir að velja tvö og í mesta lagi fjögur
myndskeið af þessum sjö sem þeim fannst lýsa viðkomandi hugtaki best.
Bekknum var skipt upp í hópa og völdu hóparnir myndskeið sem voru
tölusett á sérstakt valblað. Markmiðið með hópaskiptingunni var það að
örva umræðu um myndefnið meðal nemendanna. Að loknu vali á
myndunum fóru fram umræður milli mín og nemendanna í bekknum þar
sem skoðaðar voru ástæður þess að viðkomandi myndskeið voru valin.
Einnig svöruðu nemendurnir könnunum þar sem leitast var við að skoða
hvernig skilningi þeirra á hugtökunum væri farið, hvert viðhorfið væri
gagnvart aflfræði og hver sýn þeirra væri á umhverfið. Niðurstöðurnar
sýndu að nemendurnir fóru að tengja aflfræðileg hugtök við atburði
daglegs lífs. Þeir fengu nýja sýn á umhverfi sitt og viðhorf þeirra til
aflfræði og náms í greininni varð jákvætt.
Niðurstöður þessarar rannsóknar má nýta við námsefnisgerð í
formi kvikmynda sem eru ætlaðar til notkunar í kennslu í raungreinum.
Markhópur rannsóknarinnar er unglingastig grunnskólans, en ekki er
sjáanleg fyrirstaða gagnvart því að myndefnið komi að notum annars
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staðar í íslenska skólakerfinu og jafnvel víðar. Þá er hugsanlegt að
niðurstöðurnar komi að notum í verkefnaleit og í útikennslu. Nýting
rannsóknarniðurstaðnanna væri æskileg í kennslu, skipulagningu hennar
og samningu námsefnis í eðlisfræði. Þá mætti íhuga kosti þess að færa
hluta kennslu í aflfræði út fyrir skólastofuna á vettvang í anda
niðurstaðnanna. Hugsanlega gæti það verið í formi námskeiða haust og
vor eða jafnvel í sumarskóla þar sem vettvangsvinna sæti í fyrirrúmi.
Einnig mætti láta nemendur sjálfa umbreyta texta námsbóka í myndrænt
námsefni með þeim aðferðum sem drepið er á í umræðukaflanum.
1.1. Forsaga
Fyrri hluta tíunda áratugar liðinnar aldar velti ég því fyrir mér af fullri
alvöru hvernig tengja mætti raungreinar við reynslu nemenda. Með þeim
vann ég ýmis verkefni í þeim tilgangi að veita þeim dýpri sýn inn í fræði
raunvísinda og gildi þeirra. Hugmyndin sem lá að baki þessu var sú að
verkefnin og afrakstur þeirra gætu reynst skólastarfi til framdráttar og
verkað sem leiðarljós og hvatning fyrir nemendur og kennara. Ég vænti
þess að væri rannsóknarvinna við hæfi nemenda tengd við útikennslu gæti
útkoman orðið fyrirmynd að útfærslu vísindalegrar aðferðar eins og henni
er lýst í námsbókum nemenda í raungreinum unglingadeilda (Hurd ofl.,
1998). Tilfærsla þessarar aðferðar út í náttúruna gæti haft örvandi áhrif á
nám nemenda og dýpkað sýn þeirra á náttúruferla. Þessu til viðbótar lá að
baki hugmynd sem gekk út á það að leita að og finna áhugaverð verkefni
sem tengdust raungreinum og flestir aldurhópar gætu tekið þátt í þegar
upp væri staðið.
Í eftirfarandi frásögn er greint frá verkefni sem fólst í rannsókn
sem ég sá um og stýrði og unnin var í anda þessarar hugmyndar minnar.
Rannsóknin gekk út á það að kanna ýmsa atferlisþætti hjá lundanum (F.
arctica). Í hluta rannsóknarinnar tóku fimm nemendur í grunnskóla
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Vestmannaeyja þátt, þrír piltar og tvær stúlkur sem voru nemendur í 9. og
10. bekk grunnskólans. Kvikmynd var framleidd um verkefnið og er hún
til

á

myndbandi

í

bókasafni

Kennaraháskóla

Íslands

og

hjá

Námsgagnastofnun. Myndbandið ber heitið Vísindaleg aðferð (Gísli J.
Óskarsson, 2004). Hluti myndarinnar segir frá leit að raunverulegum
vísindaverkefnum í tengslum við líffræðikennslu á unglingastigi.
Markmiðið var að yfirfæra þessi verkefni á skólastarf í fyllingu tímans.
Þessi verkefnavinna var í samræmi við það sem þeir Haney, Lumpe og
Czerniak (2003) hafa bent á, en það er að raungreinakennsla virðist ná
bestum árangri þegar nemendum gefst færi á að vinna að raunverulegum
vísindaverkefnum. Verkefnaleitin bar þann árangur að tekið var upp á því
að vigta lundapysjur sem fundust á götum Vestmannaeyjabæjar þegar
lundapysjutíminn stóð yfir í ágúst og september ár hvert. Í dag taka
nemendur í Grunnskóla Vestmannaeyja og fullorðnir, heimamenn sem og
aðkomnir þátt í að safna saman lundapysjum og vigta þær.
Þekkingarsetur Vestmannaeyja og Náttúrugripasafn Vestmannaeyja halda
utan um verkefnið þegar þetta er ritað.
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2. Fræðilegur bakgrunnur
Í þessum hluta verður fjallað um kvikmyndir, drepið á sögu kvikmyndagerðar og áhrif kvikmynda á kennslu og á nemendur og hvernig upplifun
þeirra fer fram. Þá verður fjallað um áhrif tilfinningalegra þátta á nám og
viðhorf. Loks fjalla ég um eigin kennslureynslu þar sem ég legg áherslu á
tengsl við veruleikann utan skólastofunnar.

2.1. Kvikmyndir og hugtakatengdar myndir
Það mun hafa verið eftir miðja 20. öld að kvikmyndir fóru að verða
viðráðanlegar kennurum sem kennslutæki. Meðal þeirra kennslumynda
sem þá komu fram voru stuttmyndir sem byggðu á einu hugtaki. Margar
þeirra voru í kassettum sem stungið var beint inn í sýningarvél. Þær
mynduðu lokaðar lykkjur sem hægt var að sýna án afláts. Fram til þessa,
allar götur frá árinu 1902 þegar fyrsta kennslukvikmyndin var sýnd
(King, 1999), hafði flókin sýningartækni verið kennurum fjötur um fót.
Þrátt fyrir tæknilega agnúa framan af var gróska í framleiðslu kennslukvikmynda sem hófst fyrir alvöru á fjórða áratug 20. aldar. Þá höfðu
menn gert sér grein fyrir því að kvikmyndin gæti víkkaði út veggi skólastofunnar með því að færa atburði daglegs lífs inn fyrir veggi hennar.
Samhliða opnuðust möguleikar til þess að skoða atburði óháða tíma og
rúmi, frá örverum til fyrirbrigða í óravíddum himingeimsins. Á áttunda
áratugnum var kennslukvikmyndin samtvinnuð vísindalæsi sem fólst í því
að auka skilning nemenda á vísindum (King, 1999). Fleiri möguleikar á
notkun kvikmynda komu í ljós á níunda áratugnum þegar myndbandið
hélt innreið sína. Þá varð ódýrara að framleiða kvikmyndir og dreifa þeim
og enn auðveldara fyrir kennarann að stýra og stjórna sýningartækjum.
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Nú varð lítið mál að hægja á náttúruferlum eða hraða þeim fyrir tilstilli
myndbandsins og hægt var að nota einstök myndskeið til þess að
tímasetja atburðarás eins og loðnuhrygningu til dæmis (Gísli J.
Óskarsson, 1996). Helstu kostir þess að nota kennslukvikmyndir voru
þeir að nemendur urðu víðsýnni, auðveldara var að útskýra flókin
fyrirbrigði fyrir tilstilli þeirra og kennslumyndbönd gátu tengt saman
kennslu og bók (Karl Jeppesen, 1989). Til viðbótar því sem hér hefur
verið ritað um kennslukvikmyndir og myndbönd má nefna til sögunnar
svokallaðar

hugtakatengdar

teikningar.

Hugtakatengdar

teikningar

byggjast á því að nemendur horfa á aðstæður á nýstárlegan hátt og skapa
umræður og ígrundun. Þær búa ekki endilega yfir eina rétta svarinu segja
þeir Neylor og Keogh (2000) um teikningar sínar sem tengjast
raungreinum. Teikningarnar eru einfaldar í sniðum með léttum og skýrum
textum í textahólfum. Þær eiga að vera sýnileg framsetning á
vísindalegum hugmyndum við kunnuglegar aðstæður. Mynd 1 er dæmi
um þessar teikningar (Neilor og Keogh, 2000).

Mynd 1. Fallandi hlutir
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Einstakar myndir úr myndskeiðum kvikmynda mætti meðhöndla á sama
hátt og þeir Naylor og Keogh (2000) gera í teikningum sínum. Dæmi um
það er mynd 33 bls. 108. Grunnmyndin er tekin út úr nemendavöldu
myndskeiði. Í myndina eru sett textahólf líkt og gert er í mynd 1.
2.2. Áhrif mynda
Niðurstöður rannsókna hafa rennt stoðum undir það, að tungumál
raungreinakennslunnar er hvortveggja í senn heyrnrænt og sjónrænt
(Bennett, 2003, bls. 148).
Í kvikmyndagerð eru hinir heyrnrænu og sjónrænu þættir taldir
vera grundvallaratriði þegar kemur að því að framleiða myndefni sem á
að höfða til áhorfendahóps. Mynd og hljóð kvikmyndarinnar þarf að
haldast í hendur við úrvinnslu heilastöðva á áreitum augna og eyrna ef
myndin á að falla áhorfendum vel í geð. Til þess að svo megi verða þarf
kvikmyndagerðarmaðurinn að hafa haldgóða þekkingu á starfsemi
skynfæra sjónar og heyrnar og úrvinnslu heilastöðva á áreitum þessara
skynfæra sem og þeim aðferðum sem notaðar eru við samsetningu
myndskeiða og hljóðsetningu þeirra. Í kvikmyndagerð eru þrjár leiðir eða
aðferðir að þessu marki (Kindem, 1987). Fyrstu leiðina mætti kalla virku
leiðina (functionalism). Þar er lögð áhersla á að virknin (function) og
markmiðin komi fyrst og efnisuppbyggingin styðji við hana. Áherslan er
lögð á það að boðskapur komist skilmerkilega til skila. Samræmi er milli
sviðs og sviðsbúninga. Sviðslýsing er í jafnvægi og lýsir allt sviðið jafnt.
Hljóð þular er skýrt og skiljanlegt. Mismæli eru fjarlægð í klippingu.
Hljóðnemar mega sjást í myndinni. Þessi framsetning er notuð þegar
fréttir eru fluttar í sjónvarpi svo dæmi sé tekið. Leið tvö er raunsæisleiðin
(realism). Sú leið setur inntak ofar efnisuppbyggingu. Mikilvægt er að
rennsli hljóðs og myndar fylgist að í tíma og rúmi líkt og verið sé að sýna
frá raunverulegum atburðum á vettvangi. Áhersla er lögð á myndskeiðin
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hafi á sér yfirbragð raunveruleika. Lýsing á að virðast koma frá
náttúrlegum ljósgjafa, sólinni til dæmis. Hljóðnemar eiga ekki að sjást í
mynd. Myndskeið sem sýna hljóðgjafa í nálægð hafi sterkara hljóð en
myndir sem sýna sama hljóðgjafa í fjarlægð. Dæmi um myndir sem falla
undir þessa aðferð eru heimildarmyndir. Þriðju leiðina mætti kalla
mótunarleiðina (formativism). Hér er efnisuppbyggingin sett ofar inntaki.
Markmiðið er að höfða til áhorfenda með hljóðbrellum og myndbrellum
og myndsamsetningu sem kemur ímyndunaraflinu á flug. Sviðið hvort
heldur er úti við eða leiksvið fær á sig óraunverulegt yfirbragð. Leitast er
við að ná sterkum hughrifum með samspili ljóss og skugga.
Umhverfishljóð þarf ekki að fylgja mynd. Hljóðin eru margbreytileg og í
öllum tilbrigðum og koma frá margvíslegum hljóðgjöfum. Hljóð í
klarinetti getur verið látið tákna hlátur svo dæmi sé tekið. Myndir Alfreds
Hitchcocks eru til dæmis um þessa aðferð. Annað sígilt dæmi upp á þessa
leið er áróðursmynd sem sýndi Adolf Hitler dansa þegar hann fékk í
hendur uppgjafarskjal vegna falls Frakklands í heimstyrjöldinni síðari.
Hitler dansaði ekki við þetta tækifæri, heldur heilsaði hann að
hermannasið og var kveðjan kvikmynduð. Bandamenn komust yfir þetta
myndskeið og var þessi kveðja Hitlers tilklippt og síendurtekin þar til
myndskeið varð til sem sýndi Hitler dansa. Myndskeiðið var sýnt
almenningi í löndum Bandamanna undir þeim formerkjum að Hitler hafi
dansað af fögnuði við uppgjöf Frakklands (Wernick, 1977).
Einkenni hóps (oftast nefndur markhópur í kvikmyndagerð) svo
sem aldur, kynferði, búseta og stærð skiptir máli þegar mat á virkni og
áhorfi myndar á sér stað eða þegar framleiða skal kvikmynd. Áhugasvið
einstaklinga er mikilvægt að þekkja fyrir framleiðendur kvikmynda og
sjónvarpsefnis. Markhópar geta verið margvíslegir að gerð. Markhópur
getur verið hópur fólks sem horfir á náttúrulífsmyndir eða hasarmyndir
umfram annað efni. Skólar og stofnanir geta líka talist til markhópa ekki
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síður en nemendurnir. Könnun á áhorfi og rannsóknir á markhópum gefur
kvikmyndaframleiðendum möguleika á að skilgreina takmark og
markmið verkefnisins, hvernig ná skuli til markhópsins og ígrunda sjálft
verkefnið (Kindem, 1987, bls. 37). Þekking á markhópum og þáttum sem
einkenna markhóp gefur framleiðendum kvikmynda færi á að höfða til
hópsins í heild, en líka til einstaklinga innan hópsins á þann hátt að þeir
lifi sig inn í atburðarás tiltekinnar myndar og tileinki sér boðskap hennar.
Höfðað er til hópsins með myndinni, en hver einstaklingur í hópnum
upplifir sig sem þátttakanda í myndinni á sérstakan og persónulegan hátt.
Úrvinnsla áreitanna sem myndin framkallar fer fram í mörgum
heilastöðvum og birtist sem persónubundin upplifun. Birtingarmynd
þessarar upplifunar einstaklingsins virðist honum ekki vera í heilanum, þó
öll úrvinnsla hennar fari þar fram, ekki heldur á hvíta tjaldinu né í
veruleika augnabliksins. Þessi upplifun virðist vera hafin yfir stund og
stað, í nokkurs konar sýndarveruleika sem verður til í óskilgreindu rými
einhvers staðar milli myndmiðilsins og áhorfandans (Zettl, 1984).

Sýndarveruleiki
Mynd

Upplifun

Áhorfandi

Mynd 2. Sýndarveruleiki myndmiðilsins

Myndin sýnir á táknrænan hátt hvar upplifunin gæti verið staðsett í rými
sýndarveruleikans. Staðsetning hennar virðist hvorki vera í myndinni né
inni í höfði áhorfandans, heldur utan við hvortveggja. Við slík skilyrði
kemur oft ný merking fram. Til þess að útskýra við hvað er átt með þessu
má taka til dæmis tvö myndskeið sem sýnd eru hvert á fætur öðru. Fyrra
myndskeiðið sýnir tómt glas með mjólkurslikju á, en seinna myndskeiðið
sýnir mann sem er að kyngja. Líkur eru á því að áhorfandinn dragi þá
18

ályktun að maðurinn hafi drukkið mjólk úr glasinu. Uppröðun
myndskeiðanna hefur kallað fram merkingu. Þessi merking þarf ekki
endilega að vera sönn vegna þess að áhorfandinn sá hvorki manninn
drekka mjólk úr glasinu né heldur mjólk í glasinu.

2.3. Tvær rannsóknir
Þessa merkingarmótun myndmiðilsins virðast þeir Banham og Russell
(2003) staðfesta í rannsókn. Sú rannsókn beindist að því hvernig nota
mætti kvikmyndina JFK í sögukennslu og hvað nemendur gætu lesið út úr
henni. Í inngangi rannsóknarinnar benda þeir á það, að stutt myndbrot
sem sýnd eru í upphafi kennslustundar geti virkað sem kveikja á
nemendur. Þau örvi ímyndunaraflið og ýti undir forvitni þeirra. Þetta mat
þeirra Banhams og Russels er ekki nýtt af nálinni því kannanir meðal
kennara á fjórða áratug 20. aldar sýndu að mat kennara á kvikmyndum
þeirra tíma var það að kennslumyndir vektu áhuga hjá nemendum. Þær
örvuðu lestur og ritun (hér verða menn að hafa í huga að um þöglar
myndir var að ræða) og nemendur náðu námsefninu betur (King, 1999).
Niðurstaða rannsóknar þeirra Banhams og Russels var sú að skoðun
kvikmyndar, úrlestur hennar og gerð myndar hvort heldur hún var sett
fram í kvikmynd eða með hjálp glærusýninga, víkkaði út sjóndeildarhring
nemendanna og ýtti undir skapandi hugsun hjá þeim.
Í annarri rannsókn (McManus, Dunn og Denig, 2003) voru
prófuð áhrif hefðbundinnar kennslu á námsframfarir og viðhorf nemenda
í raungreinum í samanburði við hefðbundna kennslu og kennarasamið og
nemendasamið efni til sjálfsnáms. Rannsóknin fór fram í Rockland sýslu í
New York í Bandaríkjunum. Í sýslunni er að finna grunnskóla og fyrstu
tvo bekki framhaldsskólastigs. Í þessum skólum voru 8.300 nemendur af
ýmsum kynþáttum, flestir af evrópskum uppruna (Caucasians, 84,6%).
Úrtakið sem var tekið samanstóð af 32 drengjum og 30 stúlkum úr þrem
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10. bekkjum í einum og sama skólanum. Þessir bekkir sýndu
kynþáttahlutfall skólaumdæmisins auk þess hafði nemendum verið raðað
í bekkina samkvæmt námsárangri í raungreinum í 9. bekk. Úrtakinu var
skipt upp í þrjá hópa, hóp A, hóp B og hóp C. Hópur A fékk hefðbundna
kennslu í raungreinum í eina viku. Hefðbundna kennslan fólst í
fyrirlestrum, lestri námsefnisins, þátttöku í umræðum og verkefnavinnu.
Hópur B fékk kennslu með kennarasömdu efni til sjálfsnáms í eina viku
meðan hópur C fékk kennslu með nemendasömdu efni til sjálfsnáms þá
sömu viku. Kennarasamda og nemendasamda námsefnið byggðist á því
að nemendur fengu að snerta og þreifa á verkefnum (tactual) eða ganga
um kring og útbúa verkefni og framkvæma þau á eigin vegum
(kinesthetic) í rannsóknarstofu skólans. Að viku liðinni var skipt yfir
þannig að hópur A fékk kennslu í kennarasamda efninu til sjálfsnáms
meðan hópur C fékk hefðbundna kennslu sem fólst í því að kennari fór
yfir og útskýrði námsefnið. Þannig var haldið áfram uns hóparnir þrír
höfðu fengið kennslu á þessa þrjá vegu á þrem vikum. Hver kennslustund
stóð yfir í 40 mínútur og fékk hver hópur sjö kennslustundir á viku. Hver
þessara þriggja námsefnisþátta hafði sérstakan kennara. Við lok hvers
þáttar tóku nemendurnir próf og svöruðu spurningalistum sem byggðu á
fimm þrepa Likert kvarða og tóku síðan annað próf mánuði síðar.
Tölfræðileg greining gagnanna byggðist á ANCOVA og í lokin á t-prófi
eins úrtaks sem var framkvæmt þegar hóparnir höfðu lokið öllum
þáttunum þrem á þrem vikum. Niðurstaða t-prófsins leiddi í ljós að
námsefni sem nemendur sömdu sjálfir kom þeim marktækt (p < .001) að
betri notum til skilnings heldur en hefðbundin kennsla gerði. Greining
gagnanna leiddi einnig í ljós að beiting nemendasamda námsefnisins í
kennslu leiddi til marktækt jákvæðari viðhorfa heldur en þegar
hefðbundinni kennslu var beitt (p < .001).
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Þá greindu nemendurnir sem þátt tóku í rannsóknini sjálfir frá því, að
þeim þætti nemendasamda námsefnið hafa orðið sér að betra liði í náminu
heldur en kennarasamda námsefnið, en hinsvegar hefði kennarasamda
námsefnið hjálpað þeim betur í náminu heldur en hefðbundin kennsla.
Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem Rose, Meyer, Strangman og
Rappolt (2002) halda fram sem er, að viðeigandi námsefni verður til við
það að nemendum gefist kostur á því að velja sjálfir það námsefni sem
hentar þeim og vekur áhuga þeirra. Slíkt hið sama gildir um
námsumhverfi og námsleiðir.

2.4. Frá tilfinningum til náms
Rannsóknir og athuganir sem framkvæmdar hafa verið hin síðari ár renna
stoðum undir mikilvægi þess að nemendum þyki námsefnið og tengd
verkefni skemmtilegt, áhugavert og raunveruleikatengt (Eischinger, 1997,
Walsh, Jenkins, Powell og Rusch, 2005).
Viðhorf eiga rætur sínar að rekja til tilfinninga. Þessvegna er vart
hægt að líta framhjá niðurstöðum heilarannsókna og sálfræðirannsókna
þegar viðhorf eru skoðuð, hvort heldur ein sér eða í tengslum við annað
að mati þeirra Rose o.fl. (2002) og undir þetta sjónarmið þeirra tekur
Bennett (2003, bls. 179 – 180). Erfitt hefur reynst að skilgreina viðhorf.
Það er flókið fyrirbrigði og getur birst á margvíslegan hátt. Hugtakið er
víðfeðmt og skilgreiningar á því eru margvíslegar. Menn eru sammála um
það að viðhorf séu tilfinningatengd (Gardner, 1975, bls. 1 – 2) og
upplifunin einstaklingsbundin líkt og á sér stað varðandi ástina, hatrið og
sorgina svo dæmi sé tekið. Þekking einstaklingsins og tilfinningar hans
gagnvart þekkingunni og áhrif þessara tilfinninga á hegðun hans og atferli
skiptir máli í mótun viðhorfa. Í rammagrein 1 má sjá hvernig Bennett
(2003) skilgreinir hugtakið viðhorf (attitude). Þessi skilgreining gæti
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hentað vel þegar viðhorf nemenda til náms eru rannsökuð því
tilfinningalegt ástand nemandans virðist skipta máli við nám hvort heldur
er við upphaf námsins eða á síðari stigum þess þegar lengra er komið.
Þessi skilgreining Bennett kemur heim og saman við kennslureynslu mína
í unglingadeildum. Sú reynsla hefur leitt í ljós að tilfinningalegt ástand
unglinga virðist skipta sköpum um það hvort nám fari fram eða ekki.
Unglingur sem er í tilfinningalegu jafnvægi virðist eiga auðveldara með
að einbeita sér að námi heldur en unglingur sem er í tilfinningalegu
ójafnvægi. Gott tilfinningalegt jafnvægi skapar jákvæðni og í kjölfarið
kemur áhugi, einbeiting kviknar og nám hefst (Rose o.fl., 2002).
Skilgreining Bennetts (sjá rammagrein 1) á viðhorfi virðist því falla vel
að framanrituðu þegar viðhorf til náms er skoðað hjá nemendum í
unglingadeildum.

Rammagrein 1. Viðhorf
Viðhorf byggir á því sem manneskjan veit, hvaða tilfinningar vitneskjan
vekur með henni og hver áhrifin verða á atferli hennar (Bennett, 2003,
bls. 180)

Í heilastarfsemi mannsins er að finna sérstakan feril sem gefa mætti
nafnið: „Heili sem lærir” (Rose o.fl., 2002). Það merkir að nám fer fram í
sérhæfðum, hliðtengdum heilastöðvum þar sem úrvinnsla, tenging og
skilgreining áreita fer fram í stigveldum. Orðið stigveldi merkir stigskipt
kerfi og er íslenskun á enska orðinu hierarchy. Það er Andri Ísaksson
(1983) sem notar orðið stigveldi í merkingunni stigskipt kerfi þegar hann
lýsir flokkun námsmarkmiða samkvæmt Bloom, en þar segir hann meðal
annars að nám á lægri stigum sé forsenda náms á efri stigum. Orðið
stigveldi er notað hér í þeirri merkingu að úrvinnsla heilastöðva á lægri
stigum er forsenda þess að úrvinnsla hefjist í heilastöðvum sem eiga að
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taka við boðum frá þeim og vinna frekar úr þeim. Boð frá neðri stigum
eða þrepum berast til efri þrepa. Dæmi um þetta er áreiti og viðbragð.
Áreiti berast frá skynfærum til heilastöðva þar sem úrvinnsla áreitanna fer
fram og í lokin berast viðbragðsboð frá heilastöðvum í heilaberki til
vöðva. Eins og þessi viðbragðsferill er stigskiptur þannig eru
heilastöðvarnar stigskiptar í námi á þann hátt að ein heilastöðin tekur við
af annarri uns úrvinnslu er lokið. Í þessu sambandi nefna höfundarnir
(Rose o.fl., 2002) þrjá sérhæfða hópa heilastöðva og kalla þá móttökustöðvar, skipulagningar- og framkvæmdastöðvar og tilfinningalægar
stöðvar. Í námi skipta viðhorf og tilfinningar nemenda máli. Það að vera í
tilfinningalegu jafnvægi virðist vera forsenda þess að geta virkjað
greindirnar (Armstrong, 2001) og lært sér til gagns. Tilfinningalegt jafnvægi og nám helst í hendur á svipaðan hátt og sést á mynd 3.
Tilfinningarnar eru aflvaki viðhorfa. Námslega séð eru viðhorf lík
tvíeggjuðu sverði. Jákvæð viðhorf geta verkað örvandi á nám en neikvæð
viðhorf verkað letjandi á námið. Eftirfarandi mynd sýnir á einfaldaðan
hátt samfellu tilfinninga til náms áður en eiginlegt nám hefst.

Nám
Einbeiting
Tilfinningar
1.

Athygli

2.

3.

4.___

1. Höfðað til tilfinninga. 2. Athygli náð. 3. Einbeitingu náð. 4. Nám hefst.
Mynd 3. Frá tilfinningum til náms
(Mynd. Gísli J. Óskarsson, 2002. Byggt á Rose o.fl., 2002 og Byrnes, 2001).

Það að færa raunveruleg verkefni úr daglegu lífi inn í skólastofuna gæti
reynst heppileg leið til þess að vekja upp jákvæð viðhorf til náms og á
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þann hátt gert nemendum auðveldara með að ná námslegum markmiðum.
Jákvæðar tilfinningar eru líklegar til að örva athygli. Það ætti að leiða til
þess að nemendur hafi betra úthald til þess að einbeita sér og fylgjast með
því sem fer fram í kennslu. Þegar nám er hafið er líklegra en hitt að
auðveldara verði að halda uppi aga vegna þess að athygli og einbeiting er
til staðar. Þessi nálgun mín er byggð á skilgreiningu Bennetts (2003) á
viðhorfi sem dregin er saman í rammagrein 1 og eigin reynslu af kennslu.
Loks langar mig að drepa stuttlega á fyrirbæri sem tengist tilfinningum og
kennt er við Pierre Bourdieu undir nafninu habitus (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Habitus er formgerð af félagslegum toga og er samofin
hugsun okkar og skynjun. Það að formgera felst í því að hver
einstaklingur sér veruleikann á grundvelli flokkunarkerfis sem byggir á
andstæðupörum. Dæmi um andstæðupör er heitt/kalt, sterkur/veikur,
stór/lítill og kraftakarl/aumingi. Formgerðin er sögð móta það sem við
gerum. Hún er mengi vensla eða tengsla sem hver og einn tileinkar sér
óafvitandi. Samanlögð mynda þessi tengsl flokkunarkerfi eða formgerðir
skynjunar, athafna og mats sem stýra atferli manna og gildismati þeirra á
lífinu og tilverunni.

2.5. Eigin reynsla
Á kennsluferli mínum sem nær aftur til ársins 1971 hefur safnast upp
nokkur kennslureynsla. Á þessari kennslureynslu minni hefi ég byggt
þegar ég leitast við að tengja veruleikann utan skólastofunnar við þá
aflfræði sem ég hef kennt í 9. bekk hin síðari ár. Ég hef notað vettvangsferðir, tilraunir, rannsóknir, netið og myndir, jafnt heimagert myndefni og
kvikmyndir sem ég hef dregið víðsvegar að. Þessu er beitt í þeim tilgangi
að glæða með nemendum jákvæð viðhorf og áhuga og gæða námsefnið
lífi. Þessi vinnubrögð mín virðast falla vel að því sem segir um
grenndarfræði Braga Guðmundssonar og grenndarkennslu.
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Markmið grenndarkennslu eru þau, að gera nemendur læsa á
nánasta umhverfi sitt bæði landfræðilega, náttúrufræðilega og
menningarlega Að því búnu verði litið til fjarlægari landa og
stranda. (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 51)
Áherslur mínar hvað kennsluna í eðlisfræði varðar og þar með talið
aflfræði, virðast falla vel að hinum náttúrufræðilega hluta markmiðanna
þ.e. að gera nemendur læsa á umhverfi sitt.
Við lok yfirferðar námsefnisins hef ég leitað eftir viðbrögðum
nemenda í því skyni að kanna hvernig til hefur tekist og hvað færa mætti
til betri vegar í kennslunni. Neðangreindar tilvitnanir eru fengnar úr
ferilmöppum tveggja nemenda og eru þær dæmi um jákvæð viðbrögð.
Nemandi A:
Ég er búin að læra alveg helling í eðlisfræðinni í vetur um þyngd og
massa og alls konar hröðun og fleira og skemmtilegast fannst mér
þegar það var verið að tala um byssukúluna sem skotið var í eplið.
Það var mjög skemmtilegt.
Nemandi B :
Mér fannst líka athyglisvert hvernig flugvélar sem eru svo stórar og
þungar gætu flogið og á svo miklum hraða.
Og mér fannst jafn skrítið það hvernig skip geta flotið en það
skýrðist svo í vetur þegar ég lærði um það. En mér finnst ég læra
mest þegar mér eru sýnd dæmi úr raunveruleikanum tengt því sem
við erum að læra.

Þessir nemendur virðast eiga það viðhorf sameiginlegt að aflfræði geti
verið

athyglisverð

og

skemmtileg
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og

tenging

við

dæmi

úr

raunveruleikanum virðist örva nám þeirra á einhvern hátt. Þessi orð
nemendanna virkuðu sem kveikja á mig hvað varðar þessa rannsókn.

2.6. Samantekt
Kvikmyndir hafa sannað sig sem kennslutæki. Þær hafa gert nemendum
kleift að sjá fyrirbrigði sem ekki er auðvelt að greina með berum augum,
allt frá óravíddum himingeimsins niður í smæstu örverur. Þær geta sýnt
alls konar ferla hraðar eða hægar eftir atvikum og þær má nota sem
mælitæki ef svo ber undir. Kvikmyndin býður upp á möguleika að upplifa
atburði í nokkurs konar sýndarveruleika. Fyrir tilstilli hennar getur ný
merking orðið til. Kennslukvikmyndir auka áhuga hjá nemendum og
víkka út sjóndeildarhring þeirra. Þær tengja saman kennslu og námsbók.
Hugtakatengdar teiknimyndir með textahólfum geta verið fyrirmynd að
því hvernig taka má einstakar myndir út úr myndskeiðum og setja á þær
texta í því skyni að örva umræðu og ígrundun. Sjónrænir og heyrnrænir
þættir eru grundvallaratriði í kvikmyndagerð. Kvikmyndagerð tekur mið
af markhópum eins og nemendum til dæmis. Rannsóknir benda til þess að
nemendasamið efni geti orðið að betra liði í námi en efni sem nemendur
hafa ekki komið að og er æskilegt að nemendum sé gefinn kostur á því að
velja námsefni, námsumhverfi og námsleiðir. Viðhorf til náms skipta
máli. Jákvætt viðhorf styður við nám. Þá skiptir það máli að nemendur
séu í tilfinningalegu jafnvægi í námi sínu. Það tengist tilfinningum að
menn virðast sjá veruleikann í andstæðupörum eða formgerðum sem
mótar sýn þeirra á lífið og tilveruna. Veruleikann sem er að finna utan við
skólastofuna hef ég leitast við að tengja við kennslu í aflfræði og hagnýtt
mér langa kennslureynslu í því skyni. Það vinnulag sem ég hef notað
virðist falla vel að markmiðum grenndarkennslu. Viðbrögð nemenda við
þessum kennsluháttum hafa verið jákvæð þegar á heildina er litið.
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3. Verkefnið
Þessi kafli segir frá rannsóknarspurningum og því hvernig val á
myndskeiðunum fór fram, við hvaða aðstæður og hvernig fyrirlögn
myndskeiðanna var. Þá er nemendahópnum lýst. Rannsóknarsniðið er
útskýrandi (explanatory) tilviksrannsókn (Hitchcock og Huges, 1995 bls.
321). Í rannsókninni er verið að rannsaka áhrif af vali myndskeiða á
nemendur í einum 9. bekk. Myndskeiðin sem valið er úr tengjast daglegu
lífi utan skólastofunnar og byggja á afmörkuðum hugtökum úr aflfræði.
Haft er að leiðarljósi mikilvægi þess að nemendur fái sjálfir að velja sér
námsefni. Tilhögun rannsóknarinnar var borin undir þátttakendur,
foreldra og skólastjórn og var hún samþykkt af þessum aðilum. Þá var
tilhögun hennar borin undir Persónuvernd og fengust þau svör að þar sem
ekki væri unnið með persónuupplýsingar félli upplýsingavinnsla
rannsóknarinnar utan starfssviðs Persónuverndar.
3.1. Rannsóknarspurningar
Þessi rannsókn beindist að tveim þáttum. Fyrri þátturinn snéri að því að
kanna hver áhrifin urðu þegar nemendur fengu að velja myndefni sem
tengdist hugtökum í aflfræði.
Í síðari þættinum var leitað svara við því hvað réði vali nemenda á
myndefni. Spurningar sem leitað var svara við eru eftirfarandi:
Rannsóknarspurning: Hver eru áhrif á viðhorf, sýn og skilning
nemenda í einum 9. bekk þegar þeir fá að velja námsefni á formi
myndskeiða sem eru hugtakatengd við aflfræði og tekin úr daglegu lífi?
Rannsóknarspurningunni tengjast eftirtaldar undirspurningar:
I. Hver eru áhrif þess að myndefnið tengist hugtökum
aflfræðinnar?
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a) á yfirfærslu aflfræðihugtaka á atburði í daglegu lífi?
b) á sýn nemendanna á umhverfi sitt?
II. Hvað ræður vali nemenda á myndefni?
III. Hver er sýn nemendanna á það hvernig kenna skuli aflfræði?
IV. Hver eru áhrifi á viðhorf og skilning nemenda til aflfræði?

3.2. Aðferð
Sú bók sem lögð var til grundvallar eðlisfræðikennslu hjá mér í 9. bekk er
Kraftur og hreyfing (Hurd o.fl., 1998) og eru myndskeiðin sem ég valdi
og lagði fyrir nemendur, grundvölluð á hugtökum og myndefni þeirrar
bókar. Í bókinni eru námsmarkmiðin sett fram í upphafi hvers kafla. Við
lok kaflans er samantekt efnisins í kaflanum sem og hugtakalisti á einni
og sömu blaðsíðunni. Þessa blaðsíðu mætti kalla lykilblaðsíðu
viðkomandi kafla vegna þess að þar eru öll aðalatriði námsefnisins dregin
fram. Köflunum sjálfum er skipt upp í efnisþætti eða efnishluta, þrjá til
fimm hluta eftir atvikum og endar hver efnishluti á upprifjun sem
samanstendur af þremur til fimm spurningum. Í upprifjunum er spurt út í
megin atriði efnishlutans. Hver kafli endar síðan á verkefnum sem eru á
tveimur blaðsíðum. Verkefnin eru fjölvalsspurningar, eyðufyllingar,
sannar og ósannar yrðingar og stuttar ritgerðir svo dæmi séu tekin. Fyrsta
kaflann af þremur í námsbókinni kenndi ég þannig að kennslan byggðist á
yfirferð námsefnisins, framkvæmd tilrauna sem boðið er upp á í kaflanum
og verkefnavinnu sem felst í því að svara fjölvalsspurningum og skrifa
stuttar ritgerðir svo dæmi sé tekið. Þetta gerði ég til þess að brúa bilið
milli aflfræði og líffræði vegna þess að fyrsti kafli kennslubóka í
eðlisfræði og líffræði (Hurd o.fl., 1998) er settur fram með áþekkum
hætti. Ætlunin var að nota efni annars og þriðja kafla Krafts og hreyfingar
til þessa verkefnis. Bókartexti og hugtök aflfræðinnar ásamt myndum og
teiknuðum skýringarmyndum í bókinni voru höfð til hliðsjónar þegar ég
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tók myndskeiðin saman. Öll myndskeiðin sem hóparnir í bekknum völdu
úr, tilheyra safni mynda sem ég hefi full umráð yfir og allan höfundarrétt.
Úr þessu myndasafni mínu valdi ég 300 myndskeið sem áttu að
vera lýsandi fyrir 38 hugtök úr aflfræðinni eins og þau er að finna í
námsbókinni Krafti og hreyfingu. Í myndavalinu átti leiðarljós
nemendanna að vera það að þeir vildu sjálfir horfa á þessar myndir og
velta fyrir sér efni þeirra ef aðrir jafnaldrar þeirra veldu sams konar
myndir fyrir þá.
Töflur 1 og 2 eru settar hér inn til skýringar á því hvernig myndir
og hugtök tengjast saman. Þau hugtök sem tekin eru til dæmis í töflunum
eru lögmál Bernoulli og hraði. Í fyrsta dálki taflanna er hugtakið sett inn
sem var kynnt fyrir nemendunum. Í öðrum dálki má sjá myndskeiðin sem
nemendum gafst kostur á að velja úr. Þriðji dálkurinn sýnir það myndefni
sem fylgir viðkomandi hugtaki í námsbókinni.

Tafla 1. Lögmál Bernoullis. Hugtak nr. 16 af 38
Hugtök

Samsvarandi myndskeið frá mér
sem nemendur völdu úr

Lyftikraftur. C-17 flugvél lendir og tekur á loft.
Lögmál
Bernoulli
Dornier tekur á loft - stutt flugtak.
bls. 41.
Chinook þyrla tekur á loft.
Lundi svífur.
Lundapysja tekur flugið.
(Fýlar svífa nálægt manni MS og
XCU.)

Myndefni í
námsbók
Tilraun. Blásið yfir
blað sem lyftist við
það - teikning.
Loftstreymi yfir
væng - teikning.
Flugvél á flugi.
Flugdreki á lofti.
Þyrla á flugi.

Myndskeiðunum sem nemendurnir völdu úr er raðað þannig upp að þau
fylgi svipaðri uppröðun mynda og er að finna í bókinni, Krafti og
hreyfingu. Þá hafði ég raunsæisleiðina (realism) til hliðsjónar í
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uppsetningunni á þann veg að þegar ég tók efni saman í önnur myndskeið
lét ég viðeigandi hugtak ráða vali myndanna, en reyndi að láta samhengi
og rennsli myndskeiðanna vera í samræmi við raunsæisleiðina. Meiningin
er sú að tafla 2 sýni þennan valferil í hnotskurn.

Tafla 2. Hraði. Hugtak nr. 35 af 38
Hugtök

Samsvarandi myndskeið frá mér
sem nemendur völdu úr

Fjárhópur hleypur að rétt.
Hraði

Smáflugvél flýgur meðfram fjalli.

bls. 62

Hraðbátur siglir fram úr togbáti.
Maður rennir sér niður strengdan
vír.
Tuðra siglir þvert yfir myndramma.
Tveir hundar elta lamb.
Bíll keyrir út í sjó.

Myndefni í
námsbók
Myndaröð:
Barn skríður,
blettatígur hleypur,
Concorde þota
flýgur.
Umferð í stórborg teikning.
Eldflaug skotið frá
jörðu - teikning.

Í þessum myndskeiðum er viðleitnin sú að tengja hugtök aflfræðinnar við
raunveruleika daglegs lífs.
Bekknum skipti ég upp í sjö hópa. Í hverjum hópi voru þrír eða
fjórir nemendur eftir atvikum. Hver hópur valdi tvö til fjögur myndskeið
sem voru sameiginleg sýn hópsins og hópnum fannst vera lýsandi fyrir
hugtök aflfræðinnar. Rýmið þar sem valið fór fram í var skólastofan þar
sem aflfræðin var kennd. Kennslan var frábrugðin hefðbundinni kennslu
að því leytinu til að myndirnar voru uppistaðan í kennslunni. Val
myndanna fór fram í eðlisfræðitímum hjá þessari einu bekkjardeild sem
og hópumræður og voru umræðurnar teknar upp á segulband. Svörun
skriflegra kannanna fór einnig fram í þessari sömu kennslustofu.
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Umhverfishljóð myndanna voru höfð í lágmarki. Tilgangurinn var sá að
myndmálið sjálft fengi að njóta sín og nemendurnir heyrðu betur þegar ég
nefndi röð og númer myndskeiðanna. Myndunum var varpað upp á tjald
með skjávarpa í stærðinni 100 sm x 75 sm.
Áður en hóparnir völdu myndirnar var viðkomandi hugtak úr námsefninu
skýrt út og eftir það voru myndirnar sýndar. Myndskeiðin voru sýnd aftur
að lokinni fyrri sýningu. Þá völdu hóparnir tvö til fjögur myndskeið af
þeim sjö myndskeiðum eða svo sem tengd voru viðkomandi hugtaki.
Mynd 4 er dæmi um slík myndskeið og uppröðun þeirra.

Mynd 4. Lögmál Bernoulli. Sjö myndskeið sem hóparnir völdu úr
Hugtak nr. 16 af 38

Kynning

Myndskeið 1

Myndskeið 2

Myndskeið 3

Myndskeið 4

Myndskeið 5

Myndskeið 6

Myndskeið 7

Kynning á myndskeiðunum fór fram á eftirfarandi hátt: Fyrst var
hugtakið kynnt. Það birtist í hvítu letri á svörtum grunni. Það var sýnt í 20
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sekúndur eða svo. Kynning hugtaksins fór fram munnlega. Kynning á
Lögmáli Bernoulli og tilheyrandi myndskeið er tekin til dæmis hér:

Lögmál Bernoulli segir frá því hvernig lyftikraftur verkar á væng
flugvélar eða fugla. Loft streymir hratt yfir efra yfirborð vængsins
sem er kúpt, en hægar undir neðra yfirborð vængsins sem er flatt.
Þessi lögun vængsins leiðir til þess að nokkurs konar loftpúði
myndast undir vængnum og þannig skapast lyftikraftur. Nú skulum
við líta á nokkur myndskeið. Hér kemur myndskeið númer eitt. Hér
er C-17 vél að taka á loft.
Nú sjáum við myndskeið tvö sem sýnir Dornier flugvél í flugtaki.....

og áfram var haldið...

og nú kemur myndskeið númer fjögur. Myndskeiðið sýnir hvernig
lundi svífur í uppstreymi. Takið eftir því hvernig vængfjaðrirnar
ofan á vængnum lyftast upp vegna loftstreymisins yfir vænginn.

Á svipaðan hátt voru hin myndskeiðin fyrir þetta hugtak kynnt þar til öll
sjö myndskeiðin höfðu verið sýnd. Að lokinni þessari fyrstu sýningu var
sagt á þessa leið:

Nú skulum við horfa aftur á þessi myndskeið. Ég nefni númer
þeirra og hóparnir velja myndskeiðin sem þeim finnst passa best
við hugtakið jafnóðum og þau eru sýnd í annað skipti.

Mynd 5 sýnir þau myndskeið sem tengd eru hugtakinu hraða og nemendunum gafst kostur á að velja úr.
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Mynd 5. Hraði. Hugtak nr. 35 af 38. Sjö myndskeið sem hóparnir
völdu úr

Kynning

Myndskeið 1

Myndskeið 2

Myndskeið 3

Myndskeið 4

Myndskeið 5

Myndskeið 6

Myndskeið 7

Hugtakið hraði var sýnt með hvítu letri á svörtum grunni í einar 20
sekúndur. Samtímis fór munnleg kynning fram og var hún á þessa leið:

Hraði er flutningur milli staða A og B á tilteknum tíma. Hann er
ferð sem hefur tiltekna stefnu. Hraði er mældur í metrum á
sekúndu eða kílómetrum á klukkustund. Almenna reiknireglan er
þessi: Vegalengd er jafnt og hraði sinnum tími. Nú sjáum við
myndskeið númer eitt: Hlaupandi kindur.
Hér kemur myndskeið númer tvö: Ferð og stefna flugvélar
meðfram fjalli. Þetta kallast hraði.....
Þannig voru myndskeiðin kynnt þar til öll myndskeiðin sjö höfðu verið
sýnd.
33

Að þessari fyrri sýningu lokinni sagði ég á þessa leið:

Nú skulum við horfa aftur á þessi myndskeið. Ég nefni númer
þeirra og hóparnir velja þau myndskeið sem þeim finnst passa
best við hugtakið hraða.

Á svipaðan hátt og hér hefur verið lýst var haldið áfram þar til yfirferð
þessara 38 hugtaka og vali tilheyrandi myndskeiða var lokið.

3.3. Kvikmyndavalshópur
Valhópurinn var 25 nemendur í einni bekkjardeild 9. bekkjar Grunnskólans í Vestmannaeyjum. Bekkjardeildin samanstóð af 20 piltum og 5
stúlkum. Nemendunum var skipt upp í þriggja til fjögurra manna hópa
þannig að úr urðu sjö hópar í bekkjardeildinni. Ástæða fyrir þessum
fjölda hópa var sú að tryggja sem best þátttöku einstakra nemenda og svo
hitt að taka tilllit til forfalla hjá nemendum vegna ýmissa atvika, svo sem
veikinda, leyfa eða annarra ástæðna.
Námsleg breidd bekkjarins var talsverð. Segja má að bekkurinn
hafi skipst upp í þrjá meginhópa. Í fyrsta hópnum, á að giska helmingur
bekkjardeildarinnar, voru nemendur sem stunduðu námið og unnu
verkefni sín. Annar hópur lagði sig lítið fram í náminu. Sá hópur var um
þriðjungur bekkjardeildarinnar. Þriðja hópinn skipuðu einstaklingar sem
áttu í erfiðleikum með námið ýmissa orsaka vegna.

3. 4. Gagnaöflun og gagnagreining
Úr gögnunum var leitast við að ná fram heildstæðri og skýrri mynd í ljósi
orða nemendanna sjálfra. Þessvegna var aflað fjölbreytilegra gagna.
Gagnaöflun og gagnagreining fór fram með eftirtöldum hætti:
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1. Dagbók kennarans. Í henni var framgangi rannsóknarinnar lýst,
skráðar hugmyndir að breytingum og úrbótum, hvernig til tókst í
tímunum, hvað gekk vel og hvað gekk illa og reynt að brjóta þá þætti til
mergjar. Greining dagbókarinnar fólst í því að greint var milli hugmynda,
hugtaka, merkingar og umræðuefna
2. Valblöð nemenda. Hugtök aflfræðinnar voru skráð á valblað ásamt
leiðbeiningum um það hversu mörg myndskeið mátti velja fyrir hvert
hugtak. Á valblaðið voru hóparnir beðnir um að skrifa númer valinna
myndskeiða og hversvegna þeir völdu myndirnar.
Valblöðin voru hinn tölfræðilegi hluti rannsóknarinnar. Beitt var
lýsandi tölfræði á þann hátt að atkvæðamagn myndskeiðanna var sett upp
í töflu og tilheyrandi súlurit. Þetta var gert til þess að sjá skýrar hvernig
vali einstakra myndskeiða var háttað (sjá myndrit 1, bls. 56).
3. Matsblöð nemenda. Valin myndskeið voru klippt gróflega saman í
tvær stuttar kvikmyndir. Fyrri myndin ber nafnið Kraftur, en síðari
myndin heitir Vinna, orka og afl. Að sýningu lokinni voru nemendurnir,
hver um sig beðnir um að svara matsblaði (sjá fylgiskjal 3). Matsblöðin
voru greind með það að markmiði að skilja þá hugsun og hugsanaferla
sem liggja að baki myndavalinu (Silverman, 2000) og birta heildstæða
mynd. Leitað var að mynstrum og þáttum sem virtust vera sameiginleg
valhópnum, en ekki síður að þeim atriðum sem skáru sig úr á einn eða
annan hátt (Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 296). Leitast var við að
greina þau atriði í myndskeiðunum sem höfðuðu til unglinganna, en ekki
síður að skoða myndirnar í ljósi þeirra niðurstaðna sem fást með greiningu matsblaða og umræðna og finna þá þætti sem réðu vali myndskeiðanna.
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4. Umræður nemendahópa. Í þessum hluta voru notaðar segulbandsupptökur af umræðu hópanna í kennslustundum meðan á myndavalinu
stóð og af umræðum sem urðu að lokinni sýningu stuttu kvikmyndanna
tveggja. Markmið umræðnanna var að ræða um myndskeiðin og
hversvegna þau voru valin. Leita eftir því sem nemendunum féll vel í geð
og því sem þeim féll miður og orsökum þess. Reynt var að draga fram
heildstæða mynd af sýn hópsins og viðhorfum á aflfræðinni og hver áhrif
myndskeiðanna voru á þessa sýn og þessi viðhorf.
5. Viðtöl við þrjá nemendur. Hér hljóðritaði ég viðtöl við þrjá
nemendur. Viðtölin voru einstaklingsviðtöl og úrtakið var tilgangsmiðað.
Valið fór þannig fram að piltur og stúlka voru valin úr hópi nemenda sem
skiluðu ferilmöppum og piltur úr hópi þeirra nemenda sem nær allur er
drengir sem skilaði ekki ferilmöppu. Þessi viðtöl voru hugsuð sem tæki til
þess að öðlast dýpri skilning á hugsanaferlum. Þessir nemendur munu
bera nöfnin Guðjón, Daði og Ína þegar vitnað verður í viðtölin við þá. Í
þessum viðtölum var leitað eftir því hvað réði vali þessara þriggja
nemenda á myndskeiðunum og hvernig sýn þeirra, viðhorf og skilningur
mótaðist í kjölfarið. Greining viðtalanna gekk út á það að öðlast skilning
á því sem gerist í hugarheimi þeirra og leita að straumhvörfum hjá þeim.
6. Ferilmöppur nemenda. Ferilmappa nemendanna er lýsing þeirra á
námi sínu í viðkomandi námsgrein. Lengd ferilmappanna er breytileg
eftir námsgreinum. Í aflfræðinni er lengd ferilmöppunnar á bilinu 15 til
30 vélritaðar blaðsíður. Ferilmappan í aflfræði skiptist upp í fjóra kafla
auks inngangs og lokaorða. Kaflarnir eru ég, orðaforði, verkefni, og
rannsóknir. Inngangurinn lýsir innihaldi ferilmöppunnar. Ég er sá hluti
hennar sem geymir efni sem nemandinn hefur fundið á netinu, í bókum
eða tímaritum og honum þykir merkilegur. Orðaforðinn geymir hugtök
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eins og vinnu, orku og afl og skilgreiningar á þeim. Kaflinn um verkefni
geymir spurnngar sem er að finna í námsbókinni og svör við þeim.
Í rannsóknarkaflanum er að finna rannsóknarskýrslur, greinargerðir um
vettvangsferðir og aðra vinnu sem unnin er til að mynda um myndavalið í
þessu tilfelli hér. Loks koma lokaorð. Í þeim gerir nemandinn önnina upp.
Segir frá því sem gekk vel og hvað gekk illa í náminu. Hvernig kennslan
féll honum í geð og hvaða atriði hann hefði viljað leggja meiri áherslu á
svo nokkuð sé tínt til.
Eftirfarandi kaflar ferilmöppunnar voru skoðaðir sérstaklega í
tengslum við þessa rannsókn.:
• Rannsóknir: Hér kom meðal annars fram frásögn nemendanna af
ferli myndavalsins.
• Lokaorð: Þar var eðlisfræðinámi vetrarins lýst. Hvað var gott og
heppnaðist vel að mati nemandans og hvað gekk miður.
Í þessum köflum var leitað að þeim þáttum sem sýndu hvernig vali
myndskeiðanna var háttað af hálfu nemendanna. Nemendurnir greindu frá
breytingu á sýn sinni gagnvart umhverfi og námi og ástæðum þeirra
breytinga
7. Spurningalistar úr tveimur 9. bekkjum. Til samanburðar myndavalshópnum hef ég nemendur úr tveimur 9. bekkjum skólaárið 2007 2008. Ég kenndi ekki þessum nemendum eðlisfræði, en viðkomandi
eðlisfræðikennarar sýndu þessum nemendum kvikmyndaefnið sem
myndavalshópurinn hafði valið og lögðu spurningalista fyrir þá að lokinni
sýningu. Við samanburð á myndavalshópnum og þessum 9. bekkjum mun
ég auðkenna myndavalshópinn með bókstafnum A, en
samanburðarhópinn með bókstafnum B þegar svo ber undir.
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4. Niðurstöður
Í niðurstöðunum verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum með
því að draga fram raddir nemendanna sjálfra með beinum tilvitnunum í
þeirra eigin orð. Þó þannig, að málfar og stafsetning verða færð til betri
vegar gerist þess þörf. Þegar svo ber undir að ég sem rannsakandi varpa
fram beinni spurningu verður spurningin auðkennd með bókstafnum R og
svar nemandans verður auðkennt með bókstafnum N. Komi fleiri
nemendur við sögu verða þeir auðkenndir með viðeigandi númerum á
þennan hátt (N1, N2, N3,.....Nn). Fyrst verður leitast við að svara
spurningunum sem heild og að því loknu farið nánar í einstaka þætti og
niðurstöður settar fram.
4.1. Áhrif þess að myndefnið tengist hugtökum aflfræðinnar
Í þessum hluta verður leitast við að svara meginspurningunni út frá
þremur sjónarhornum eða undirspurningum. Þessi sjónarhorn eru sýn
nemendanna á umhverfið í ljósi hugtaka aflfræðinnar, sýn nemendanna á
atburði í daglegu lífi í sama ljósi og loks sýn þeirra á það hvernig kenna
skuli aflfræði að fenginni reynslu af myndavalinu.
4.1.1. Sýn nemenda gagnvart yfirfærslu aflfræði hugtaka á atburði í
daglegu lífi.
Nemandi úr rannsóknarhópnum, Daði, var á gangi niðri í bæ og þá sá
hann krana hífa byrði. Í einstaklingsviðtali lýsti Daði áhrifum þess sem
hann sá á eftirfarandi hátt.
Daði: Það er eins og með kranann niðri í bæ. Hann er að lyfta upp
og svona. Þá fór maður að hugsa um lyftikraft.
Já, maður fór að taka eftir því með kranann niðri í bæ.
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Tilefnið er að Daði sér krana vera að lyfta upp einhverjum hlut. Athygli
hans vaknar og tenging verður í huga hans milli myndskeiðanna og
kranans sem er að lyfta upp byrði. Hugtakið lyftikraftur sem myndskeiðin
áttu að sýna hefur tengst atburði í daglegu lífi. Svipað þessu kemur fram í
frásögn stúlkunnar Ínu þegar hún segir frá veltinúningi.
Ína: Til dæmis allir bílarnir og öll brettin og hjólin og
línuskautarnir og allt. Þetta er allt með svona renninúning eða
svona veltinúning.
Fimm aðrir nemendur lýstu veltinúningi hver með sínum hætti og allir
tóku þeir dæmi úr daglegu lífi eins og sjá má á eftirfarandi lýsingum
þeirra.
N1: Það er dekk á bíl sem keyrir.
N2: Kringlóttir hlutir að renna.
N3: Hjólin á trukknum.
N4: Hvað dekkið er sniðug uppfinning.
N5: Hvernig smá hjól geta fært stóran
hlut með veltum.

Mynd 6. Veltinúningur

Enginn þessara fimm nemenda ( N1 – N5) notar orðið veltinúningur. Þeir
tengja hugtakið veltinúning við hjól sem eru alls staðar að velta hvar sem
litið er og lýsa hugtakinu með eigin orðum. Orð þeirra benda til að þeir
átta sig á því samspili sem felst í aflfræðihugtakinu veltinúningur
annarsvegar og hjóls eða hjóla hinsvegar. Útlistun þessara fimm nemenda
er skáletruð hægra meginn við mynd 6. Fleiri myndskeið má tína til sem
virðast staðfesta að hugtakatengd myndskeið opna augu nemenda fyrir
atburðum daglegs lífs. Fyrsta myndskeiðið sýnir hvalinn Keikó stökkva.
Þetta myndskeið verkaði sterkt á nemendur.
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Það virðist kalla fram skýra tengingu í huga eins nemanda milli hugtaksins hröðunar og stökksins. Á mynd 6 sést Keiko taka stökkið upp úr
sjónum, svífa áfram í boga í lausu lofti og stingast loks á bólakaf í sjóinn.
Skáletraði textinn undir myndinni er lýsing nemandans á stökkinu.

Mynd 7. Keiko stekkur
Í þessu sérð þú plúshröðun, mínushröðun og hringhreyfingu.
Allt í einu stuttu myndskeiði. Það er flott!

Orð nemandans sýna hvernig hin þrjú form hröðunar birtast í einni andrá í
hugskoti hans við það eitt að horfa á hvalinn stökkva. Annað myndskeið,
mynd 7, sýnir hóp manna rúlla út teppi.

Mynd 8. Stefnukraftar. Teppi lagt á göngustíg í Herjólfsdal
N1: Þegar margir menn sameinast og hjálpast að við að mynda kraft.
N2: Að slást við vissa þyngd og beita mörgum litlum kröftum.
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Myndskeiðið var úr myndasyrpu sem átti að útskýra hugtakið stefnukraft. Lýsing tveggja nemenda á hugtakinu er skáletruð undir myndinni.
Þriðja myndskeiðið sem ég tek til dæmis sýnir þyrlu vera að lyfta upp
þungri byrði, fullum gámi af vörum, mynd 9.

Mynd 9. Chinook þyrla lyftir gámi
N1: Hvernig þyrlan og jörðin takast á, margir sameinast í eitt.
N2: Hvernig hægt er að tosast á við jörðina.

Undir myndina er rituð orð tveggja nemenda um þetta myndskeið.
Svo er að sjá sem hin Newtonska hugsun eðlisfræðinnar sé að birtast í
lýsingu þessara tveggja nemenda á því kraftasamspili sem á sér stað milli
þyrlunnar og jarðarinnar. Þeir virðast átta sig á þyngdaraflsáhrifum milli
tveggja massa og tengja þau áhrif við þriðja lögmál Newtons. Umræða
milli mín og bekkjarins benti til þess að aðrir nemendur höfðu svipaða
sýn.
N1: Þyrlan vann. N2: Þyrlan vann
R: Já! Hún vann.
N1: Gaman í þessu! Mamma er þannig.
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R: Gámurinn togar í jörðina –
N1: Þetta er jörðin.
N2. Jörðin togar í gáminn.
Það að N1 skyldi segja: Gaman í þessu! Mamma er þannig vakti athygli
mína. Ég tengi þessi orð við áhrif formgerða. Kem ég betur að þessum
þætti í umræðukaflanum.
Frekari sýn á það hvernig yfirfærslu aflfræðihugtaka á atburði í
daglegu lífi er háttað má sjá í umræðu sem átti sér stað eftir að hugtökin
stöðuorka og hreyfiorka höfðu verið kynnt í myndskeiðum. Myndskeið af
skriðjöklum, Gígjökli Eyjafjallajökuls og Morsárjökuls, voru sýnd sem
dæmi fyrir hugtakið stöðuorku, mynd 10 og mynd 11.

Mynd 10. Gígjökull í Eyjafjallajökli

Mynd 11. Morsárjökull

Seljalandsfoss, kveikt í bálkesti og traktor að garða heyi, voru tekin til
dæmis um hreyfiorku.

Mynd 12.

Mynd 13.

Mynd 14

Seljalandsfoss

Olíu hellt á eld

Traktor garðar heyi
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Sama aðferð var notuð við val þessara myndskeiða og var notuð við val á
öðrum myndskeiðum. Fyrst voru myndskeiðin sýnd og þau kynnt. Eftir
það voru þau sýnd öðru sinni og þá fór valið fram. Ég tók umræðuna upp
á segulband sem var í bekknum þegar val myndskeiðanna átti sér stað.
Þegar heim var komið ritaði ég eftirfarandi hjá mér í dagbók kennarans:
Allir nemendur gera sér vel grein fyrir því að skriðjökull hefur í sér
fólgna stöðuorku og sumir benda á að hreyfiorka er líka til staðar í
jöklinum.
Síðar þegar ég skriftaði umræðuna af segulbandinu og tók að lesa hana
yfir vakti eftirfarandi hluti hennar athygli mína. Þar koma fram raddir
fjögurra nemenda sem ég kalla: Na, Nb, Nc, Nd.
N (margir):Na: Þetta breytist ekki. Nb: Nei! Þetta breytist ekki.
Nc: Stöðuorka.
Nd: Hann breytist í hreyfiorku!
Na: Þetta breytist ekki í hreyfiorku!
R: Þetta hérna er Eyjafjallajökull. Þið eruð á leiðinni inn í
Þórsmörk. Þið sjáið Eyjafjallajökul hérna. Ef þið komið norðan
megin þá rennur hann svona niður úr jöklinum.
Nd: Þá er þetta hreyfiorka.
Nd: Gísli, það svona gríðarlegur svona skriðjökull.
R: Já.
Nd: Það er hreyfiorka er það ekki?
R: Ha?
Nd: Út af því að hann er að hreyfast!
R: Hann hreyfist.
Nd: Þá er það ekki stöðuorka.
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Hér verður tenging milli hugtakanna hreyfiorku og stöðuorku í huga
þessa nemanda. Hann gerir sér grein fyrir því að stöðuorkan er fólgin í
kyrrstæðum ísnum, en hreyfiorkan í skriði jökulsins. Skilningur
nemandans hefur dýpkað og ekki er annað að sjá en hann átti sig á
samspili því sem felst í hugtökunum stöðuorku og hreyfiorku og tengi það
við veruleikann á rökréttan hátt.
4.1.2. Sýn nemenda á umhverfi sitt eftir að hafa valið myndefni sem
tengist hugtökum aflfræðinnar
Áður en nám í aflfræði hófst virtist sýn nemendanna á umhverfi sitt vera
á svipuðum nótum og hér kemur fram í einstaklingsviðtali við stúlkuna
sem ég kalla Ínu.
R: Áður en þú byrjaðir að læra eðlisfræði. Hvað hugsaðir þú þá um
eðlisfræði?
Ína: Ekki neitt. Þá var ég bara að spá í eitthvað - loftinu eða
eitthvað. Ég var ekki að spá í neinu þá. Það var bara svona!

Að spá í loftinu eða eitthvað vísar til þess að Ína hafi ekki verið að tengja
atburði daglegs lífs við eðlisfræði. Atburðirnir áttu sér stað og liðu hjá og
vöktu litla umhugsun.
Þegar vali á myndskeiðunum var lokið lagði ég könnun fyrir
nemendurna. Könnunin bar heitið Spurningar og svör að loknu vali á
myndefni í myndirnar: Kraftur, Vinna orka og afl og Lögmál Newtons.
Í könnuninni spurði ég nemendur í rannsóknarhópnum um myndskeið,
sem þeir myndu örugglega setja inn í myndina. Þessa spurningu setti ég
inn vegna þess að mér fannst koma fram hjá nemendunum að þeir hafi
lítið hugsað um eðlisfræði. Viðtalsbrotið hér að ofan staðfesti grun minn.
Í viðtalinu segir Ína að hún hafi bara verið að spá í eitthvað. Ég taldi, að
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svörin við spurningunni gætu gefið vísbendingar um hver sýn
nemendanna væri á umhverfið að loknu myndavalinu og hvort einhver
atriði vektu athygli þeirra umfram önnur. Svör nemendanna við
spurningunni voru flokkuð í fjóra flokka: Atvinnugreinar, náttúru, óhöpp
og afreksmenn. Tafla 3 sýnir nokkur svör þeirra í máli og myndum.
Tafla 3. Ég myndi örugglega setja þessi atriði inn í myndina
Atvinnugreinar

Náttúra

Óhöpp

Afreksmenn__

Sprengingar við
hafnarframkvæmdir.

Þrumur
eldingar.

Maður dettur
á hálum þara.

Bjargsig á
þjóðhátíð.

Skip siglir inn
með fullfermi.

Fýll á flugi
ber í Skógafoss

Hákarl slitnar
úr stroffu.

Kínverskir
fjöllistamenn.

Báti sökkt, prófun
á Sigmundsbúnaði.

Hvalir og Keiko.

Bolta er sparkað Fullorðinn maður
í leikmann ÍBV. sprangar.

Af töflu 3 má ráða að nemendur virðast sjá samhengi milli myndskeiðanna og atburða í daglegu lífi. Suma atburðina kannast nemendurnir við
af eigin raun eins og þegar bátur siglir inn með fullfermi af fiski eða
þegar fótboltaleikur fer fram. Þeir atburðir eru að endurtaka sig á
svipaðan hátt aftur og aftur. Aðra atburði kannast þeir ekki við af eigin
raun eins og þegar hákarl slitnar úr stroffu eða þegar báti er sökkt. Þessir
atburðir gerðust á einum stað á einum tíma. Hvort sem nemendurnir
kannast við atburðina af eigin raun eða ekki þá virðast myndskeiðin eiga
það sameiginlegt að þau höfða til nemendanna. Myndskeiðin virðast virka
sem kveikja sem gæðir hugtökin lífi. Afleiðingin er sú að nemendurnir sjá
umhverfið í nýju ljósi, á líkan hátt og hér kemur fram í viðtali við Ínu.
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Ína: Nei. Ég bara tek miklu meira eftir henni núna. Þú veist. Alltaf
þegar ég labba úti í bæ þá sé ég það, en ekki eins og áður. Þá vissi
ég ekkert hvað það var.
R: Hvað sérðu?
Ína: Þú veist. Eins og það er verið að gera, laga Kirkjuveginn.
R: Mm.
Ína: Að þá svona eins konar grafa, þá sér maður svona hringhreyfinguna. En ég bara Vaaaá! Þetta sýndi sig hvað það bara var
og ég tók eftir því. Mér fannst þetta cool, að ég vissi hvað það væri.
Mér fannst ég vera klár þarna.
Augu Ínu hafa opnast fyrir umhverfinu. Hún sér það ekki eins og áður.
Hún tengir saman aflfræðilegt hugtak og atburð á vettvangi. Aflfræðilegt
hugtak, eins og hringhreyfing eitt form hröðunar, fær merkingu í huga
hennar þegar hún sér hvernig þungavinnuvélum er beitt á vettvangi. Ína
hefur séð þessar vélar vinna í myndskeiðunum. Þegar hún síðan er stödd
úti við, á stað þar sem verið er að beita slíkum tækjum þá sér hún
svipaðan atburð ljóslifandi fyrir augum sér og hún hafði séð í myndunum.
Hún er orðin meðvitaðri um það sem fyrir augu ber í umhverfinu.
Annar nemandi, Guðjón, hafði svipaða sögu að segja. Í viðtali sem
ég átti við hann tók hann til dæmis myndskeið af olíutönkum sem voru
dregnir á pramma og yfirfærði það á eigin reynslu.
Guðjón: Bara – kannast betur við
þetta. Þekkir mikið meira hvað er í
gangi

til

dæmis

þetta

með

olíutankana, þegar þeir fóru næstum
því á bryggjuna.

Mynd 15. Olíutankar á pramma
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Myndskeiðið virðist fá á sig yfirbragð persónulegrar upplifunar. Líkt og
Guðjón hafi sjálfur verið á vettvangi og séð atburðinn eiga sér stað eða
eins og hann segir sjálfur: bara þekkir mikið meira hvað er í gangi.
Skýringin á þessu kann að vera sú að Guðjón þekkir staðinn af eigin raun,
bryggjuna þar sem atburðurinn átti sér stað. Atburðarás myndarinnar og
raunveruleiki bryggjunnar blandast saman í raunveruleikatengdan atburð í
huga hans. Atburðurinn yfirfærist síðan á umhverfið sem Guðjón þekkir
og hann hefur sjálfur reynslu af.
Það að geta tengt myndskeið við stað og stund og rætt um það
virðist skerpa sýn nemenda á umhverfið. Þetta kom fram í hópumræðu
þegar verið var að velja myndskeið sem áttu að lýsa hugtakinu
hreyfiorku.
N1: Segðu svo að ég viti ekki um Stöð tvö. (Eldgos í Heklu, innsk. R.)
N2: Eldingin – eldingin var flott. (Elding í gosmekki frá Heklu, innsk. R.)
R: Var hún flott?
N2: Já.
R: En gosið?
N1: Jú, það var líka flott.
R: Er hægt að beisla eldgos,
haldið þið það?
N1: Nei.
N2: Ábyggilega- ég held það.
N1: Nei! Það er ekki hægt!
N3: Flekarnir eru að rekast saman

Mynd 16. Heklugos árið 2000

(Fjörugar umræður urðu í bekknum en ekki var hægt að greina orðaskil.)

R: Getum við notað eldgos til þess að framleiða rafmagn?
N: (margir). Já! – N4: Nei! N5: Beisla eldgos? Nei! N6: Ekki þetta
eldgos!
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R: En jarðhita?
N (margir): Já, já!
N7: Við erum nú þegar byrjaðir á því!
Í umræðunni virðast nemendurnir tengja Heklugosið árið 2000 við
sjónvarpsstöð, Stöð 2. Þetta vekur eftirtekt vegna þess að sex ár eru liðin
frá því eldgosið í Heklu var sýnt á skjánum þar til ofangreind umræða fór
fram. Þá er það vert athygli hvernig nemendurnir tengja eldgos í Heklu
við jarðflekakenninguna og það hvort hægt sé að virkja eldgos. Skiptar
skoðanir eru meðal nemenda um hvort slíkt sé gerlegt en allir eru þeir
vissir um að hægt er að virkja jarðvarma. Sú sýn sem nemendur hafa á
umhverfi sitt virðist nokkuð yfirgripsmikil því að í umræðunni er farið
víða, allt frá Heklugosi og virkjun jarðhita að jarðskorpuflekum sem
rekast saman. Svo er að sjá að tilfinning nemenda fyrir því sem er að
gerast í umhverfinu geti styrkst í myndavalinu á svipaðan hátt og viðtal
við Guðjón vísar til.
Guðjón: Jú. Maður sér það oft þegar verið er að
byggja hús eða eitthvað - sér fullt af svona dæmum.
R:

Sérðu þetta öðruvísi?

Guðjón: Já.
R:

Hvernig?

Guðjón: Bara - kannast betur við þetta - bara þekkir mikið meira
hvað er í gangi.
Guðjón virðist átta sig betur á samhengi atburða að loknu myndavalinu en
hann gerði áður. Myndskeiðin virðast hafa ýtt við honum og opnað augu
hans. Þetta að kannast betur við og velta hlutum fyrir sér kom líka fram í
svörum annarra nemenda í könnunum sem lagðar voru fyrir þá.
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Hér koma myndræn dæmi um svör þeirra þar sem þrjú aflfræðileg
hugtök, flotkraftur, þrýsingur og smurefni koma við sögu. Orð
nemendanna eru skáletruð við myndirnar .
Mynd 17. Flotkraftur

Hvernig járnskip geta flotið
þegar smá járnbútur sekkur

Mynd 18. Þrýstingur

Hvernig valtarinn pressar malbikið niður.

Mynd 19.
Smurefni
Af hverju maður
rennur á söl. Ha! Ha!

Í viðtölum mínum við einstaka nemendur og í umræðum milli mín og
bekkjarins kom fram, að samtöl milli
félaga og vina fóru oft fram að
loknum tímum í eðlisfræði.
Þar áttu bæði piltar og stúlkur hlut að máli. Nemendurnir gátu til að
mynda verið á leið heim frá skóla að loknum tíma í eðlisfræði. Þá ræddu
þeir oft saman um það sem þeir höfðu séð á myndskeiðunum og tengdu
þau við atburði sem fyrir augu bar utan dyra. Nemendurnir (NP = piltur,
NS = stúlka) lýstu þessu samtölum sínum og áhrifum þeirra á eftirfarandi
hátt í bekkjarumræðu.
Np: Jaa, maður er ekkert endilega að fara og skoða þetta eitthvað
spes svona, maður tekur samt eftir þessu.
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NS: Eftir á og spjallar um það.
Np: Já! (Samþykkir það sem NS segir.)
Np: Þá tekur maður eftir því. Þá pælir maður í þessu þegar maður
sér þetta svona, þú veist hvað ég á við.
Myndskeiðin vekja athygli og samtal á sér stað um það sem fyrir augu ber
og ígrundun fer fram. Breytt sýn á umhverfið hefur litið dagsins ljós. Ína
tók það fram við mig í viðtali, að áhrif myndskeiðanna hafi verið þessi á
hana:
Ína: Æi! Af því að við vorum að horfa á myndirnar og þetta var
allt svo skýrt fyrir mér. Mér fannst það ofsalega þægilegt af því þá
get ég borið það saman við allt í náttúrunni og umhverfinu.
Kostum þessarar nýju sýnar lýsti Ína þannig:
Já, vera meðvitaður um hvað er að gerast í kringum þig, þú veist,
þannig!
Viðtalið bendir til þess að sýn Ínu á náttúru og umhverfi hefur mótast
fyrir tilstilli myndskeiðanna. Hún eru meira meðvituð um umhverfi sitt og
tekur í auknum mæli eftir atburðum daglegs lífs.

4.1.3. Samantekt
Nemendurnir fara að taka eftir því sem fer fram í kringum þá. Þeir sjá
lyftikraft að verki þegar krani hífir byrði. Þeir tengja hugtök myndskeiðanna við atburði daglegs lífs til að mynda hjól sem velta tengjast
veltinúningi. Þeir sjá að margir menn geta sameinað krafta sína í einn
stóran lokakraft og gera sér grein fyrir tilvist átaks og gagntaks milli þyrlu
sem lyftir gámi og jarðarinnar. Þá kemur fram að skriðjökull hefur
samtímis í sér fólgna hreyfiorku og stöðuorku. Við upphaf náms í aflfræði
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voru nemendurnir ekki að velta atburðum daglegs lífs sérstaklega fyrir
sér. Eftir að hafa séð og valið myndskeiðin fóru þeir að tengja það sem
þeir sáu á vettvangi við myndskeiðin og myndskeiðin við vettvang. Þeir
eru farnir að velta atburðum fyrir sér og ræða saman sín á milli um það
sem fyrir augu ber. Þeir segjast þekkja betur hvað er í gangi og átta sig á
samhengi atburða eins og því hversvegna járnklumpur sekkur en járnskip
flýtur. Þeim finnst þeir vera orðnir meðvitaðri um umhverfi sitt sem og
fyrir atburðum daglegs lífs.

4.2. Atriði sem ráða vali nemenda á myndefni
Það kom í ljós þegar nemendurnir voru að velja myndskeiðin að þau nutu
mismunandi vinsælda. Ýmsar ástæður lágu þar að baki og verður leitast
við að gera grein fyrir þeim hér. Eftirfarandi frásögn nemanda af því hvað
réði myndavali hans bendir til þess að margir þættir komi við sögu áður
en endanlegt val myndskeiða liggur fyrir: Þessi frásögn er tekin úr
ferimöppu hans.
Þegar ég var að velja myndirnar sem ég valdi í myndina var ég
að hugsa út í það hvað flestir unglingar hér í Eyjum helst hafa
gaman af og ég er nokkuð viss um að hafa valið það rétta. Því
er ekki hægt að neita að Vestmannaeyingar hafa mikið gaman
af íþróttum og þess vegna valdi ég mikið um íþróttir. Einnig hef
ég tekið eftir því að við erum oft mjög listræn hér í Eyjum svo
að ég reyndi að velja myndir sem mér fannst fallegar og
listrænar. Einnig finnst öllum gaman að hlæja svo að ég valdi
að sjálfsögðu einhverja fyndnar myndir, þá í sérflokki þegar
maðurinn rennur í smurefnakaflanum. Það er klassískt.
Að lokum hugsaði ég út í það hvort myndirnar væru flottar eða
ekki. Maður tekur nú ekki bara einhverjar leiðinlegar myndir,
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er það nokkuð? En eitt var þó sameiginlegt þegar ég valdi allar
myndirnar. Myndirnar þurftu alltaf á mikinn hátt að tengjast
viðfangsefninu. Maður velur að sjálfsögðu ekki eitthvað sem
tengist kannske t.d. sjónvarpi en tengist á engan hátt eðlisfræði.
Nemandinn byrjar á því að velta því fyrir sér hvað það er sem flestir
unglingar hafa gaman af. Hér blandast saman ytri þáttur, unglingar og
tilfinningalegur innri þáttur sem felst í persónulegu mati á því að hafa
gaman af einhverju. Næst tekur nemandinn fyrir ytri þætti eins og íþróttir
og listir og tengir þetta saman við innri þætti, skemmtun, hlátur og fegurð
svo dæmi sé tekið. Þegar nemandinn hefur lokið við að velta því fyrir sér
hvers konar myndefni fellur öðrum manneskjum vel í geð beinir hann
sjónum að sjálfum sér og leggur mat á það hvaða myndir voru flottar í
þeirri merkingu að þær hafi höfðað til hans á einhvern hátt og verið
skemmtilegar. Drifkrafturinn í myndavalinu er mat nemandans á því að
allar myndirnar sem hann valdi urðu að tengjast viðfangsefninu rækilega
sem í þessu tilfelli var hugtök aflfræðinnar.
Mér lék forvitni á að skoða þau atriði sem verkuðu örvandi eða
letjandi á myndavalið hjá öðrum nemendum. Ég spurði því viðmælendur
mína hvað þeir hefðu verið að hugsa um þegar þeir völdu myndirnar.
Eftirfarandi tilvitnanir eru teknar upp úr einstaklingsviðtölum. Þær eru
dæmigerðar fyrir þau svör sem birtust í hópumræðum, en einstaklingsviðtölin voru heppilegri til þess að greina betur þá þætti sem komu fram
vegna þess að þau gáfu dýpri innsýn í þankagang viðmælandans líkt og
kemur fram hjá þeim Guðjóni og Daða:
Guðjón: Ég valdi mér myndirnar sem ég skildi sem ég fattaði. Ég
tók bara það sem ég skildi best, þú veist, þarna mér finnst ég læri
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það bara af því ég skildi það, ekki eitthvað svona til þess að flækja
málin.
Daði: Ég hugsaði alltaf miðað við það hvað var skemmtilegast að
læra. Ég bara valdi það svona sem mér fannst skemmtilegast og
svo í lokin tók ég alltaf tvö svona erfið og langaði að sjá svona
aftur ef mér fannst eitthvað svona sem ég skildi bara ekki alveg. Þá
bara valdi ég það upp á það að við myndum sjá það svo aftur.
Það vekur athygli að skilningur á efni myndanna skiptir máli hjá þessum
nemendum. Báðir velja myndskeið sem þeir átta sig á og eru skemmtileg.
Það að skilja virðist merkja að átta sig á því sem myndskeiðin sýna vegna
þess að Guðjón notar sögnina að skilja og fatta í sömu merkingu. Daði
velur auk þess myndir sem lýsa hugtökum, en hann tengir ekki efni
myndskeiðana við þau. Daði vekur athygli mína vegna þess að hann
virðist gera sér grein fyrir því að þarna er eitthvað mikilvægt á seyði og
vill sjá myndskeiðin aftur í þeim tilgangi að átta sig betur á efni þeirra.
Það að Daði sýnir vilja til að kafa dýpra í efnið bendir til þess að með
honum hafi vaknað löngun til þess að læra meira. Svo virðist sem
myndskeiðin hafi virkað sem kveikja í huga hans og nú sé lagður grunnur
að því að greina merkingu hugtaka aflfræðinnar.

4.2.1. Vinsælt efni og eigin reynsla
Myndirnar sem voru valdar höfðuðu til nemendanna á margvíslegan hátt.
Það skipti máli að myndefnið skírskotaði til reynslu nemandans og ekki
spillti það fyrir að það nyti vinsælda líkt og þjóðhátíðin í Eyjum.
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Mynd 20.

Mynd 21.

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Föstudagskvöld

Kveikt í bálkestinum á Fjósakletti

Eftirfarandi tilvitnun er brot úr hópumræðu þegar myndaval fór fram. Í
umræðunni kemur fram að myndskeið sem sýnir vinsælt efni á upp á
pallborðið hjá nemendunum.
N1: Þetta er vinsælt.
N2: Þetta líka er þjóðhátíð.
N3: Þetta líka.
N4: Þetta er ljóst maður.
R: Já! En þarna völduð þið aftur þjóðhátíðina.
N1: Nei af því að.
N2: Hún er flott.
Það eru fleiri þættir en vinsældir sem skipta máli þegar myndskeið eru
valin. Persónuleg reynsla virðist skipta máli þegar kemur að því að velja
myndskeið.
Myndskeið sem fellur inn í reynsluheim nemanda höfðar til hans.
Eitt myndskeiðið sýndi Seljalandsfoss við Hamragarða undir Eyjafjöllum.
Gönguleiðin bak við fossinn sést vel á myndinni. Einn nemandinn tengdi
sína eigin reynslu af fossinum við myndina og sagði:
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N. Ég hef labbað þarna
undir
(þ.e. Seljalandsfoss. Innsk. R:).

Mynd 22. Seljalandsfoss

Nemandinn virðist tengja sína eigin upplifun við myndskeiðið. Þetta
virðist koma heim og saman við lýsingu Zettl (1984) á því hver áhrif
mynda geta orðið. Nemandinn sér myndskeiðið af Seljalandsfossi og
rifjar upp atvikið þegar hann gekk sjálfur undir fossinn forðum. Síðan
virðist hann setja sig inn í atburðarrás myndarinnar og ganga á ný undir
Seljalandsfoss í huganum. Þá lýsir hann reynslu sinni upphátt og segir
bekknum. Það að hann skyldi lýsa reynslu sinni upphátt yfir bekkinn
virðist eiga sinn þátt í því að myndskeiðið vekur athygli og er valið af
mörgum. Reyndar hlaut þetta reynslumyndskeið sem ég kalla svo jafn
mörg atkvæði (5 atkv.) og vinsældamyndskeiðið sem sýndi þegar kveikt
var í bálkesti á þjóðhátíð í Eyjum. Þetta voru þau myndskeið sem fengu
áberandi flest atkvæði þegar nemendurnir völdu úr myndskeiðum í
tengslum við hugtakið hreyfiorku.
Eftirfarandi myndrit sýnir þau myndskeið sem stóðu til boða og
hvernig atkvæðin féllu.
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Myndrit 1. Öll myndskeiðin sem valið var úr í tengslum við hreyfiorku

Hreyfiorka
Atkvæði
6

5

4

3

2

1

0
Seljalandsfoss

Kveikt í bálkesti

Skvett á bálið

Sól

Hekla

Elding

Kindur á flá

Traktor rakar

Myndskeið

Á myndritinu sést að myndskeiðin Seljalandsfoss og Kveikt í bálkesti fá
jafn mörg atkvæði. Þar má sjá tvær súlur sem tengjast þjóðhátíðinni.
Annars vegar er súla sem stendur fyrir myndskeið af því þegar kveikt er í
bálkesti og hins vegar er súla sem táknar myndskeið þegar olíu er skvett á
bálið. Samanlagt fá þessi tvö þjóðhátíðarmyndskeið átta atkvæði.
Ástæðan er sú, að sögn nemendanna, að þjóðhátíðin er vinsæl og flott.
4.2.2. Fjölmiðlar og umfjöllun
Hvers vegna er þjóðhátíðin vinsæl og flott? Ein ástæða þessa gæti verið
umfjöllun. Sú umfjöllun getur farið fram í fjölmiðlum, birst í reynslusögum eða umræðu manna á meðal.
Áhrif reynslusögunnar komu fram í eftirfarandi umræðu sem átti
sér stað milli mín og nemendanna þegar verið var að velja myndskeið í
tengslum við hugtakið hreyfiorku.

N1: Já. Það er þjóðhátíðarbálið - þetta var fínt.
N2: Eldurinn?
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N3: Hann kveikir bara í því.
N-margir: Þú getur ekki labbað niður í bæ. Nei. Kviknaði í einum
niðri í bæ þegar þeir voru að þessu.
R: Hann slökkti í sér í Tjörninni.
Mynd af logandi bálkestinum inni í Herjófsdal vakti upp sögu af liðnum
atburði sem atvikaðist þannig að bálkösturinn uppi á Fjósakletti sprakk í
bensínsprengingu þegar kveikt var í honum. Eldhnötturinn sem myndaðist við sprenginguna, læstist í nærstaddan unglingspilt og brenndist hann
illa (munnleg heimild: Sigurður Jónsson). Annað dæmi um áhrif umfjöllunar í fjölmiðlum og manna á meðal er Árni Johnsen. Hann er þekktur
maður meðal annars vegna umræðunnar. Að vera þekkt persóna virðist
skipta máli þegar kemur að því að velja myndir. Í myndskeiðum þar sem
hugtakið lyftikraftur var kynnt kom fyrir myndskeið sem sýndi Árna
Johnsen. Í umræðunni sem varð meðal nemenda um myndskeiðið kom í
ljós hver það var sem lék aðalhlutverkið.

N1: Árni Johnsen.
N2: Nákvæmlega.
N3: Júh!
N1: Þetta er lyftikrafturinn.
N2. Johnsen.
N3. Þetta er Johnsen. Bjarki og Gústi.
Mynd 22. Johnseninn
Mynd 23. Árni Johnsen ofl.
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4.2.3. Fyrirmyndir og formgerðir
Í niðurstöðunum virðast fyrirmyndir og formgerðir birtast í áhrifum sem
skapa velþóknun eða vanþóknun hjá nemendum gagnvart myndskeiðunum. Val og höfnun í tengslum við þrjú myndskeið verða tekin til
dæmis um hvernig þessu er háttað.
Fyrsta myndskeiðið sýnir mann bera kind á mjöðmum sér upp stiga sem
liggur upp á Efri-Kleifar í Heimakletti. Viðbrögð nemendanna við myndskeiðinu urðu þessi:

N: Auuh! (Upphrópun í hrifningarog undrunartóni kind borin upp
stiga).
N: Ha! Hvað heitir hann?
R: (óskiljanlegt).
N: Þetta er kraftur!

Mynd 24. Kind borin upp stiga í Heimakletti

Þetta atriði að bera kind upp stiga, kom fyrir í tvígang í myndavalinu og
þá sem sitt hvort myndskeiðið. Í fyrra skiptið hlaut atriðið 6 atkvæði en í
síðara skiptið 4 atkvæði. Samtals hlutu þessi tvö myndskeið 10 atkvæði.
Það að kind er borin upp stiga virtist höfða til nemendanna. Hugtakið
kraftur gæti átt hlut að máli, en það er líka spurt eftir nafni mannsins sem
ber kindina upp stigann. Hér virðist maðurinn sjálfur skipta máli. Þessi
maður er sterkur og hefur krafta í kögglum - „þetta er kraftur”, segir
nemandinn. Það sem virðist gera myndskeiðið vinsælt er sú fyrirmynd
sem felst í kröftugum manni, frekar en hin eðlisfræðilegu hugtök kraftur
og vinna, þó svo hugtökin séu bersýnileg í myndskeiðinu.
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Að þessu sögðu um fyrirmyndir má rifja upp orð nemandans (sjá bls. 51)
í sambandi við myndaval hans. Í orðum hans kemur fram að íþróttir
skipta máli fyrir Vestmannaeyinga það birtist í myndavali hans.

N: Því er ekki hægt að neita að
Vestmannaeyingar

hafa

mikið

gaman af íþróttum og þess vegna
valdi ég mikið um íþróttir (bls.
51).

Mynd 25. Kylfingur í Herjólfsdal

Í orðum nemandans birtast áhrif íþróttaiðkunar í Vestmannaeyjum þegar
hann segir: Vestmannaeyingar hafa mikið gaman af íþróttum. Þessi orð
nemandans virðast merkja að íþróttir skipti máli fyrir Vestmannaeyinga
og þess vegna velur hann myndskeið fyrir þá sem hafa gaman af
íþróttum. Íþróttir hafa líkamlega færni sem yfirskrift. Í íþróttum skara
menn fram úr og keppa að því að ná árangri og að sigurlaunum. Þeir eru
sterkir og hraustir. Það að ná árangri veitir umbun og hylli. Þetta virðist
koma heim og saman við áhrif karlmennsku í skólum (Berglind Rós
Magnúsdóttir, 2004 og 2005). Svo virðist sem karlmennskuímyndin hafi
haft áhrif á myndaval nemandans og áhrifum hennar á myndavalið lýsir
hann á þennan hátt og þess vegna valdi ég mikið um íþróttir. Andstæðu
við það sem nú hefur verið sagt mátti finna í myndskeiði sem
nemendunum stóð til boða að velja úr en það sýndi mann í
björgunarvesti. Hann var að reyna að kafa í vestinu. Sjálfum fannst mér
þetta afbragðs gott dæmi um flotkraft og þá ekki síður um kný (spyrnu).
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Kynning

myndskeiðsins

var

þessi:
R: Ja – hann er að reyna að kafa
í björgunarvesti – sjáiði.
N(margir):

Hann

er

bara

aumingi!

Mynd 26. Kafar, klæddur í björgunarvesti

Vegna þess að manninum tókst ekki að kafa var hann bara aumingi.
Myndskeiðinu var hafnað á svo afgerandi hátt í valinu að það fékk ekki
eitt einasta atkvæði. Ástæðan virðist vera þessi: Maðurinn reyndi að kafa
en gat það ekki. Samanburður á mynd 24 og mynd 26 sýnir andstæður.
Andstæðurnar eru kraftur/aumingi. Hér virðast birtast áhrif þess sem
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) kallar að formgera. Það merkir að
einstaklingurinn sér veruleikann í andstæðupörum. Þessi flokkun myndskeiða í andstæðuparið kraftur (mynd 23)/aumingi (mynd 26) virðist hafa
skipt máli þega kom til þess að velja myndskeið. Nánar verður fjallað um
formgerðir fyrir tilstilli andstæðupara í umræðukaflanum.
4.2.4. Áhrif heimahaganna
Áhrif heimahaganna virðast vera nokkur því fimm af þeim myndskeiðum
sem nemendurnir völdu tengjast þjóðhátíð og Herjólfsdal. Það virðist
skipta máli að myndefnið skírskoti til nemendanna og reynslu þeirra og sé
flott og vinsælt. Þetta þýðir að heimahagarnir höfða til nemendanna. Þar
fór fram mótun þeirra í uppvextinum. Efni frá heimahögunum leiðir til
upplifunar og opnar möguleika til náms eins og eftirfarandi lýsing ber
með sér í viðtali við Daða.
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R: Lifir þú þig þá inn í efnið?
Daði: Já, ég geri það.
R: En nú ertu ekki á staðnum.
Daði: Nei, ég meina þú veist, svo fer maður út og sér staðinn.
Hér lýsir nemandinn áhrifum myndanna á hann sjálfan. Fyrst upplifir
hann myndina í huganum. Síðan fer hann á vettvang og skoðar það sem
þar er að finna. Sá möguleiki getur líka verið fyrir hendi að nemandinn
horfi á myndskeið sem sýnir atburð eða verklag án þess að það tengist
heimahögum hans. Þá er líklegt að athöfnin sjálf skipti máli. Athöfnin
gæti brúað bilið milli myndskeiðanna og vettvangs vegna þess að hana
hefur borið fyrir augu áður, á mynd eða úti við. Væri vettvangurinn sá
staður þar sem ákveðin athöfn ætti sér stað og tengdist heimahögum
nemandans að auki má ætla að líkur aukist á því að áhrif myndanna verði
sterkari en ella hefði orðið. Þessi sterkari áhrif virðast birtast í eftirfarandi
orðum þriggja nemenda (N1, N2, N3) eins og þau birtust á matsblaði (N1
og N2) og í ferilmöppu (N3)
N1: Þetta er allt úr Eyjum.
N2: Að mig langaði að prófa mikið sem ég sá þarna
N3: Það er gaman að horfa á bíómyndir, svo gleymir maður mörgum hlutum sem maður les fyrir próf, en maður man oftast einhverja
þá atburði sem maður er búinn að horfa á, sérstaklega ef það er
gaman að þeim.
Fyrsti nemandinn (N1) sér Eyjarnar sem heimahagann. Það sem hinn
nemandinn (N2) sér er athöfnin. Myndirnar virðast hafa vakið upp löngun
hjá nemandanum (N2) til að prófa það sem þær sýndu. Orð þriðja
nemandans (N3) má skilja sem svo, að það að hafa gaman af einhverju
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geti allt eins átt við um heimahagana vegna þess að líklegt er að mönnum
þyki myndir skemmtilegri ef þær tengjast einhverju því sem þeir hafa
gaman af og menn muni efni þeirra betur.

4.2.5. Samantekt.
Svo virðist sem margir þættir hafi áhrif þegar myndskeiðin eru valin. Þeir
geta byggst á áliti nemandans á því hvað falli öðrum manneskjum vel í
geð og því sem fellur nemandanum sjálfum vel í geð. Máli skiptir að
myndirnar veki athygli, séu skemmtilegar og efni þeirra sé skiljanlegt. Þá
njóta myndskeið vinsælda meðal nemendanna sem sýna atburði eins og
þjóðhátíð eða eitthvað sem tengist persónulegri reynslu og eykur það
líkur á vali þeirra. Áhrif frá fjölmiðlum birtust í tengslum við persónur
sem eru eða hafa verið til umfjöllunar í þeim. Áhrif andstæðupara eins og
kraftur/aumingi virtust líka hafa áhrif. Þá virtust íþróttir skipta máli í
tengslum við myndavalið, einnig myndskeið sem sýndu heimahagana eða
athafnasemi sem nemendurnir könnuðust við. Slík myndskeið voru
líklegri til að vera valin umfram önnur myndskeið.
4.3. Sýn nemendanna á það hvernig kenna skuli aflfræði
Í þessum hluta verður leitað svara við því hvernig nemendurnir sem tóku
þátt í myndavalinu telja að eigi að kenna aflfræði. Hver sýn þeirra var á
eðlisfræði og kennslu eðlisfræðinnar fyrir myndavalið og hver sýn þeirra
var að loknu myndavalinu.

4.3.1. Staðan við upphaf náms í aflfræði
Við upphaf námsins í aflfræði var staða hópsins áþekk því og hér kemur
fram í lokaorðum ferilmöppu eins nemandans.
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Í vetur þegar við vorum að klára líffræðina sem sagt áður en ég
hafði farið almennilega í eðlisfræð,i vissi ég varla neitt um hana.
Ég vissi kannski hvað sum orð voru, en ég vissi ekki alveg allt um
þau t.d. Watt. Sum orðin eða næstum öll orðin þekkti ég ekki neitt
og hafði aldrei heyrt um þau áður t.d. Joule, kný og öll lögmálin
hans Newtons. Í myndinni eru næstum öll orð og hugtök í bókinni
útskýrð sem hjálpar manni mjög mikið að skilja hvað orðin þýða.
Það er gaman að horfa á bíómyndir, svo gleymir maður mörgum
hlutum sem maður les fyrir próf, en maður man oftast einhverja þá
atburði sem maður er búinn að horfa á, sérstaklega ef það er
gaman að þeim.
Hér kemur fram að myndskeiðin hafi opnað hugtök námsbókarinnar og
hjálpað nemandanum að átta sig á þeim og festa sér þau í minni. Menn
muna oftast atburði sem þeir eru búnir að horfa á segir hann. Það að muna
námsefnið og fá útskýringur á orðum og hugtökum námsbókarinnar
virðist skipta máli þegar nemandinn leggur mat á það hvort honum finnist
námsefnið skemmtilegt.

4.3.2. Leiðinlegt námsefni
Leggi nemandi það mat á námsefni að það sé leiðinlegt má reikna með
því að hann gefi það frá sér og taki ákvörðun um að hafna námsefninu á
svipaðan hátt og hér er sagt.
Ina: Já. Ekki svona leiðinlegt af því maður lærir ekkert ef það er
leiðinlegt þá viltu ekki að vera að spá í því.
Það að vilja ekki spá í námsefni er letjandi þáttur. Hér er komin höfnun.
Fari slík höfnun fram er líklegt að nemandinn vilji hvorki skoða bók né
annað námsefni að neinu marki. Fari svo að honum finnist námsbókin
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einhæf og torskilin fer gamanið að kárna eins og kemur fram í viðtali við
þann nemanda sem ég kalla Guðjón.
R:

Hvers vegna finnst þér bækurnar verri?

Guðjón: Ég veit það ekki - þetta er svo einhæft eitthvað bara les
allan tímann og eitthvað - það er ekkert gaman.
Nemandinn virðist hafa þá hugmynd að námsbækur séu einhæfar og þar
með verði nám ekki skemmtilegt. Þessi orð nemandans geta skýrt það
hvers vegna bókin er mörgum erfið og þeir fyllist minnimáttarkennd og
verði fastir í námi. Ég spurði sérstaklega út í þessi atriði í viðtali við tvo
nemendur, piltinn Daða og stúlkuna Ínu.
R:

Veistu hvað það er sem nær ekki til þín?

Daði: Það er bara það að vera að hugsa svona mikið
og bara að þurfa að vera að grafa allt upp úr bókinni.
R:

Finnst þér vont að vera í bókum?

Ína: Já. Maður verður eitthvað svo fastur í þeim. Óþægilegt!
Daði: Ég veit það ekki. Þær bara tala ekki til mín. Auðvitað er
náttúrulega hægt að skilja textann í þeim af því að þú veist
það er náttúrulega ekki málið þannig bara að segja það. Jú,
jú. Mér finnst betra að fá þetta heyrt í eyrun og fá þetta í
augun. Sjá og heyra í stað þess að lesa og, ég veit það ekki,
festast ekki í manni.
R:

Hvernig fannst þér að læra á formi svona kvikmynda?

Ína: Það er mjög þægilegt. Þá er maður ekki að hanga í bókum.
Júh! Hagkvæmt!
Það er sammerkt með þessum nemendum að þeim virðist námsbókin vera
þung og torskilin og erfið yfirferðar. Galli við bækurnar er sá að þeim
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finnst þeir festast í efninu og komast ekki úr sporunum. Það að verða að
hugsa mikið og kafa í bókina og grafa allt upp úr henni virðist verka
letjandi á nemendur.
4.3.3. Skemmtilegt námsefni
Fram kemur að myndskeiðin hafi verið talin skemmtilegt námsefni,
andstætt námsbókinni. Myndskeiðin vöktu upp áhuga og einbeitingu og
ný sýn varð til. Þau eru önnur leið að sama marki námslega séð.
Velgengni þeirra virðist fyrst og fremst felast í því, að með þeim tókst að
losa einstaklinga í valhópnum úr námslegu hafti og koma þeim af stað.
Þetta má lesa úr eftirfarandi einstaklingsviðtölum við Daða og Ínu.
Daði: Bara, bara þetta var þægilegra heldur en að vera í bókum.
Maður skildi þetta betur svona heldur en að vera lesa þetta,
horfa á þetta. Sjá hvernig þetta er. Það er bara eins og þetta
er í lífinu þá sá maður þá hvað var verið að meina, hvað var
í gangi, þá sá maður miklu meira..
R:

Fannst þér efnið skila sér betur í mynd og útskýringum,
heldur en að lesa textann í bókinni?

Daði: Já. Það var það.
R:

Hvers vegna?

Daði: Bara ég skildi þetta miklu betur svona. Ég held ég bara
lærði miklu betur svona fannst mér. Fékk betri skilning á
eðlisfræði og svona.
Ína: Mér fannst það ofsalega þægilegt af því þá get ég borið það
saman við allt í náttúrunni og umhverfinu. Æi! Af því að við
vorum að horfa á myndirnar og þetta var allt svona skýrt
fyrir mér.Já, af því ég mundi hvernig myndirnar voru og svo
get ég líka, þú veist, breytt þeim í annað uppi í hausnum á
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mér. Það er alla vegana þægilegri leið til þess að læra það,
heldur en að lesa það. Þá sér maður hvernig það virkar í
stað þess að fá bara orðin til þess að lýsa því.
Viðtalið ber með sér að nám hafi átt sér stað. Nemendurnir eru farnir að
velta vöngum yfir námsefninu tengja það við atburði daglegs lífs. Þetta er
þáttur í námi þeirra. Þeir telja þessa myndrænu leið þægilegri,
áreynsluminni og skemmtilegri aðferð til þess að læra. Myndirnar höfða
til sjónar og heyrnar. Nemendurnir sjá samhengi milli myndskeiða og
atburða. Myndskeiðin auðvelda samanburð og tengingu milli hugtaka og
tengdra atburða í umhverfinu og opna nýja sýn. Á þennan hátt virðast
myndskeiðin undirbúa jarðveginn fyrir nám í aflfræði.
4.3.4. Hvernig kenna skal aflfræði
Þegar komið er að því að kenna aflfræði er æskilegt að kennslan höfði til
reynslu nemenda og þess sem þeir þekkja í umhverfi sínu. Náist það er
líkegt að námsefnið höfði til nemandans, verði skemmtilegt, fræðandi og
auðvelt að skilja. Nemendurnir telja að námsefnið verði að vera „COOL”.
Þeir skilja „COOL” námsefni og finnst það skemmtilegt eins og kemur
fram í eftirfarandi umræðu milli mín og bekkjarins.
R: Finnst - þegar þið segið að eitthvað sé cool eða eitthvað
svoleiðis eru þið þá að meina það að myndirnar passi við efnið
eða að þetta sé einhvernveginn öðruvísi?
N1: Eða bara nái til okkar. Okkur finnst þær cool þá hlýtur það að
vera af því að þær ná til okkar.
R: Það nær til ykkar?
N1: Ekki bara. Mér finnst það bara.
N2: Já. Mér finnst það vera námsefni.
R: Já.
66

N1: Þá er þetta svalt sem maður segir.
R: Heyrðu þá er það ekki orðið lengur námsefni?
N1: Jú! Það er auðvitað námsefni, en ég er bara að segja - þú veist.
Það er ekki leiðinlegt námsefni.
R: Já.
N1: Sjá þráð í þessu og nær til þín. Honum finnst skemmtilegast við
efnið. Að hafa áhuga á að læra.
R: Já?
N1: Ekki að hafa áhuga á að læra það af því að fá pening fyrir það.
Bara mjög skemmtilegt.
Samkvæmt þessu er það námsefni sem er skemmtilegt og höfðar til
nemenda námsefni í orðsins fyllstu merkingu. Námsefni sem færist í
jákvæðan búning í huga þeirra. Þeir virðast fá áhuga á að læra meira. Það
kemur á óvart að sjá peningaleg sjónarmið birtast í umræðunni, að því er
virðist í þeirri merkingu að nám hafi fjárhagslegt gildi, en slíkt sjónarmið
víkur þegar námsefni verður skemmtilegt að mati nemendanna.
Meginsjónarmið þeirra virðist þá vera það að námsefni sé skemmtilegt og
áhugi sé til staðar að læra það vegna innihalds þess. Slíkt námsefni er
áhugavert námsefni í augum þeirra.

4.3.5. Samantekt.
Við upphaf náms í aflfræði töldu nemendur sig lítið þekkja til eðlisfræði
og hugtök greinarinnar voru þeim framandi. Það að læra eðlisfræði fyrir
tilstuðlan bókar fannst þeim ekki vera tilhlökkunarefni. Þeim fannst þau
festast í bókinni og hún væri erfið yfirferðar. Þessi atriði löttu þá til
bóknámsins. Námsefnið á formi myndskeiða var allt annars eðlis. Það var
þægilegra heldur en að vera í bókum vegna þess að þá sáu nemendurnir
miklu meira. Þeir sáu samhengi milli hugtakanna sem myndskeiðin sýndu
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og atburða á vettvangi. Þessi breytta sýn virtist eiga þátt í því að
námsefnið færðist í búning sem höfðaði til nemendanna. Það að námsefni
sé skemmtilegt og höfði til þeirra er raunverulegt námsefni að mati
nemendanna. Þá fá þeir áhuga á að læra námsefnið.
4.4. Áhrif á skilning og viðhorf nemenda
Í þessum hluta verður fjallað um það hver áhrifin eru á viðhorf og
skilning nemenda í einum 9. bekk til aflfræði þegar þeir fá að velja
hugtakatengd myndskeið sem tekin eru úr daglegu lífi. Fyrst verða áhrifin
á viðhorf skoðuð, síðan áhrifin á skilninginn. Orðið eðlisfræði verður
notað í þessum kafla í stað orðsins aflfræði vegna þess að nemendum í 9.
bekk er tamari notkun á orðinu eðlisfræði.

4.4.1. Viðhorf til eðlisfræði
Greining gagnanna leiddi fram þætti sem virðast forsenda þess að viðhorf
breytist. Viðhorf flestra nemendanna varð jákvætt sem leiddi til þess að
námsefni og kennsla varð skemmtilegt. Eftirfarandi er dæmi upp á þetta
er tekið úr einstaklingsviðtali við Guðjón:
Guðjón: Ég fékk nýtt viðhorf á eðlisfræðinni. Mér finnst það
skemmtilegt námsefni og mjög skemmtileg kennsla á því sem fór
fram.
Í hópviðtölum kom fram að mikilvægt væri að eðlisfræðin væri
skemmtileg og áhugaverð.
N1: Eðlisfræðin á að vera svona, skemmtileg og áhugaverð.
R: Hún á að vera svona?
N2: Mér finnst þetta allt eins og eðlisfræðin á að vera.
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Það að námsefni í eðlisfræði sé skemmtilegt og áhugavert skiptir máli að
mati nemendanna. Það kom fram í umræðum í bekknum, skriflegum
könnunum og í viðtölum við einstaka nemendur á svipaðan hátt og
Guðjón lýsir í viðtali.
Guðjón: Mér finnst þetta bara áhugavert núna, miklu skemmtilegra.
R:

Og hverju þakkarðu mest svona að það sé svoleiðis?

Guðjón: Þetta var kennt það skemmtilegt svona. Skemmtilegt
að fara í tíma og horfa á þetta. Það var léttara, þá sá
maður hvað var verið að meina, hvað var í gangi, þá
sá maður miklu meira. Já, tengdi þetta betur saman
svoleiðis
Myndskeiðin virtust örva eftirtekt og áhuga hjá nemendum, jafnt piltum
(NP) sem stúlkum (NS) og opna augun þeirra gagnvart fyrirbrigðum sem
þau sáu í umhverfi sínu og daglegu lífi. Ástæðan er sú að myndirnar skýra
og skerpa þau atvik sem fyrir augu ber. Þetta áréttar stúlkan Ína úr
rannsóknarhópnum er hún segir:
Ína: Ég hefði viljað læra hana (þ.e. eðlisfræði innsk. R) og vita það í
stað þess að vera að sleppa því og vita ekki neitt.
R:

Af hverju?

Ína: Af því að nú get ég spáð í öllu þegar ég er að labba úti í bæ,
þú veist. Spáð í öllu sem ég sé af því að við vorum að horfa á
myndirnar og þetta var allt svona skýrt fyrir mér.
Stúlkan segist nú geta spáð í öllu sem hún sjái og myndirnar hafi skerpt
sýn hennar. Myndskeiðin leiddu til þess, að hún fór að velta fyrir sér alls
konar hlutum sem fyrir augu bar á annan hátt en áður. Það að efnið sé
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skemmtilegt skiptir máli. En hvað merkir það að efni sé skemmtilegt?
Eftirfarandi viðtalsbrot við Daða gefur vísbendingu um hvað felst í því.
Daði: Skemmtilegast af efninu þá er það örugglega bara massi. En
svo var það líka skemmtilegast bara að geta komið inn í tíma og
setjast bara. Horft bara á.
Skemmtun og þægindi virðast samofin. Þægindin felast í þeim möguleka
að geta komið í tíma, sest niður og lært með því að horfa á skemmtilegar
myndir. Þessi námsleið virðist fela í sér að nám með hjálp mynda sé
skemmtilegri og þægilegri heldur en nám á bók. Þessi þægilega leið ýtir
við nemendunum.
N1: Skemmtilegt að horfa á .
N2: Eða bara gaman að horfa á.
N (margir í einu): Gaman að horfa á þetta.
Ns (stúlka): Það er.
N3: Flott mynd.
N4: Áhugaverð mynd.
N5: Skemmtileg mynd.
N6: Skemmtilegur og húmor.
N(margir): Alveg, alveg einstaklega áhugavert. Horfa á af athygli.
Nemendurnir eru jákvæðir og þeim finnst námsefnið skemmtilegt, flott og
áhugavert. Áhugi fyrir efninu vaknar. Þetta gerist vegna þess að
myndefnið virðist höfða til nemendanna og ná athygli þeirra.
Skrifleg könnun var lögð fyrir nemendurnar að loknu myndavalinu.
Meðal spurninganna var að finna tvær setningar sem beint var til
nemendanna og spurt um álit þeirra á aflfræðinni fyrir og eftir
myndavalið. Nemendurnir áttu að svara skriflega með heilli setningu.
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Fyrri setningin hljóðaði svona: Mitt álit á eðlisfræði í dag er. Nítján
nemendanna svöruðu. Svör þeirra voru flokkuð í (1) jákvætt, (2) hlutlaust
og (3) neikvætt álit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flokkun
Svör nítján nemenda________
(1) Gott því þetta er sýnt í myndum. Þá fylgist maður betur
með.
(3) Mér finnst það tilgangslaust því ég ætla að verða
lögfræðingur.
(1) Eðlisfræði er öðruvísi og skemmtilegri en ég hélt.
(1) Gott.
(1) Hún er ágæt.
(1) Mjög gott. Mér finnst þetta skemmtilegasta fagið í
skólanum.
(1) Of lítið af rannsóknum. Tilraunum á sprengjum og þannig.
(1) Að það er mikilvægt að mörgu leyti fyrir þá sem eru að
læra eitthvað.
(1) Flókin, fróðleg og skemmtileg fyrir þá sem hafa áhuga.
(2) Hmmm.
(3) Hún er leiðinleg.
(1) Að eðlisfræði sé tól sem ætti að vera notuð til góðs fyrir
mannkyn.
(3) Mjög lítið.
(1) Mjög gott. Eðlisfræðin er mjög áhugaverð og skemmtileg.
(2) Ekkert mikið.
(2) Ekkert sérstakt.
(2) Það er fínt stundum.
(3) Ekki gott.
(1) Að hún breytist með hverju árinu og hún verður
skemmtilegri.

Niðurstaða flokkunarinnar er birt í töflu 4.
Tafla 4. Mitt álit á eðlisfræði í dag
Álit
Jákvætt

Fjöldi
11

Svörun (%)
58

Hlutlaust

4

21

Neikvætt

4

21

Samtals

19

100
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Á sama hátt voru nemendurnir beðnir um að svara því hvert álit þeirra á
eðlisfræði hafi verið fyrir myndavalið. Síðari setningin var þessi: Áður en
ég byrjaði að læra eðlisfræði hafði ég þetta álit á henni. Tuttugu nemendur svöruðu. Svör þeirra voru flokkuð niður í (1) jákvætt, (2) hlutlaust og
(3) neikvætt álit.
Flokkun
•
•
•
•
•
•
•

(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)

(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
(3)
(3)
(3)
• (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svör tuttugu nemenda_________________

Enga.
Ömurlega.
Ágæt.
Sama og núna ( Á öðrum stað í könnuninni: ekki gott).
Að hún yrði erfið.
Ég kunni bara ekki neitt.
Spennandi. Ég ætlaði að verða vísindakall þegar ég var
yngri.
Að hún væri leiðinleg.
Hafði ekki sérstakt álit á henni.
Ég hef alltaf haft gott álit á henni.
Nei
Leiðinleg.
Voða lítið.
Lítið álit.
Að hún yrði að vera skemmtileg.
Að eðlisfræði væri áhugaverð.
Ekki neitt.
Ekkert spennandi.
Engin.
Ömurlegt.

Niðurstaða flokkunarinnar er birt í töflu 5.
Tafla 5. Álit áður en við byrjuðum að læra eðlisfræði
Álit
Jákvætt

Fjöldi
4

Svörun (%)
20

Hlutlaust

2

10

Neikvætt

14
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Samtals

20

100
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Samanburður taflna 4 og 5 sýnir að jákvætt viðhorf til eðlisfræðinnar
hefur aukist. Jákvæði hópurinn er orðin tæplega þrefalt stærri eftir
myndavalið en hann var fyrir það. Hlutlausum nemendum hefur fjölgað,
hópurinn hefur tvöfaldast. Mikil fækkun hefur orðið í þeim hópi nemenda
sem hafði neikvætt viðhorf til eðlisfræðinnar fyrir myndavalið. Sá hópur
er þriðjungur af því sem hann var áður. Sú fækkun sem verður í neikvæða
hópnum kemur fram sem fjölgun í tveim hópum, í jákvæða hópnum og í
hlutlausa hópnum. Af viðtölum við nemendur má ráða, að hlutlausi
hópurinn hafi, áður en myndavalið fór fram, verið frekar jákvæður en
neikvæður í garð eðlisfræðinnar. Eftirfarandi viðtalsbrot við Ínu rennir
stoðum undir þetta.
R: Áður en þú byrjaðir að læra eðlisfræði. Hvað hugsaðir þú þá um
eðlisfræði?
Ína: Ekki neitt. Þá var ég bara að spá í eitthvað, loftinu eða
eitthvað. Ég var ekki að spá í neinu þá. Það var bara svona.
R: Þú vissir að eðlisfræði væri til er það ekki?
Ína: Jú-ú! Ég er ekki alveg moðhaus, en ég var bara ekki að spá í
henni.
Viðtalsbrotið lýsir frekar jákvæðri afsstöðu heldur en neikvæðri afstöðu
þó hún sé hlutlaus í sjálfu sér. Ég tel því að flestir úr hlutlausa hópnum
sem hafa haft svipaða afstöðu til eðlisfræðinnar og viðtalið lýsir, hafi
færst upp í jákvæða hópinn meðan á meðhöndlun stóð.
Neikvæði hópurinn virðist hafa verið harðari í afstöðu sinni til
eðlisfræðinar og ástæður neikvæðs viðhorfs í garð greinarinnar voru
fjölmargar, en þar urðu líka breytingar á viðhorfinu eins og fram kemur í
eftirfarandi viðtali við Daða.
Daði: Ég hélt að þetta yrði alveg hundleiðinlegt! Mér fannst
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þetta vera alveg svona ooohX! En svo bara var það ekki
þannig. Ég vissi ekki að þetta væri eðlisfræði. Ég hélt að
eðlisfræði væri bara, ég veit það ekki, ég hélt það væri bara
allt annað.
R:

En þú sagðir hundleiðinlegt. Af hverju?

Daði: Æi. Ég veit það ekki! Maður var bara svona búinn að spá í
henni. Ohhh! Meira námsefni eða eitthvað.
R:

Já, eða það sem þú hélst að yrði?

Daði: Hélt? Ja, ég hélt að það yrði nú bara skyndipróf og ég veit
það ekki. Ég vissi ekki einu sinni hvað eðlisfræði var og
svona sko eftir að maður var búinn að horfa á myndina og
svona. Annars finnst mér alveg drepleiðinlegt að vinna í
verkefnum finnst mér.
Viðhorf nemandans var neikvætt áður en námið hófst þó svo að hann hafi
ekki kynnst eðlisfræðinni sem námsgrein að neinu ráði. Ástæður sem
liggja að baki þessu neikvæða viðhorfi er leiðinlegt námsefni. Það sem
gerir námsefni leiðinlegt er verkefnavinna, skyndipróf og meira námsefni.

4.4.2. Skilningur á aflfræði
Fyrst verður litið til umræðu sem fór fram að loknu myndavalinu. Einn
nemandinn hafði skrifað á valblaðið, að hann hafi valið myndskeið fyrir
hugtakið kraft vegna þess að hann skildi það. Bekkurinn var spurður út í
það hvað fælist í því að skilja myndskeiðin. Í umræðunni kom eftirfarandi
fram:
N1: Hann skilur hvað myndin er að segja og vantaði að taka (velja)
myndina.
N2: Skildi um hvað myndin er.
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N3: Hann skilur.
N4: Maður skilur hugtakið kraftur.
N5: Ef einhver myndi skilja hana þá gæti hann alveg útskýrt hana.
Í umræðu þessara fimm nemenda virðist brydda á tvennslags skilningi.
Annars vegar er um að ræða skilning sem felst í því að þekkja. Þeir
kannast við efni og atburðarás myndskeiðsins og það fellur að eigin
reynslu. Einn nemandinn tekur það sérstaklega fram að skilji einhver
myndskeiðið þá geti hann líka útskýrt það. Þessi skilningur virðist felast í
getu til að segja frá efni myndskeiðsins.
Hugtakatengdu myndskeiðin virðast gera að minnsta kosti sumum
nemendum kleift að lifa sig inn í hversdagslega atburði og nálgast á þann
hátt aflfræðileg hugtök námsbókarinnar í líkingu við það sem hér kemur
fram í viðtali við Daða.
Daði: Þetta er bara eins og að fara í bíó. Þú horfir á
myndina þá festist hún í hausnum á þér. Ef þú lest
bíómyndina getur hún ekki fest í hausnum á þér. Það er
nú málið.
R:

Lifir þú þig þá inn í efnið?

Daði: Já, ég geri það.
R:

En nú ertu ekki á staðnum.

Daði: Nei, ég meina þú veist! Svo fer maður út og sér staðinn.
R:

Já.

Daði: Þá náttúrulega, það er nú málið.
R:

Já. Þegar þú ert að horfa á svona mynd. Finnst þér þá
staðurinn færast til þín eða hvað? Hvað finnst þér gerast?

Daði: Mér finnst það samt svona. Náttúrulega ég veit það, að ég
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er í stofunni. Manni finnst samt eins og maður sé þú veist á
staðnum og sjái þetta ske. Ekki eins og maður sé eitthvað að
ímynda sér þetta að lifa sig inn í þetta. Manni finnst eins og maður
sé að horfa á einhverja aðra leið sem sýnir það, þú veist, af því að
þetta er bara umhverfið. Þetta er það sem maður sér daglega. Til
dæmis þegar maður er úti að labba og sér skip koma inn höfnina.
Þetta er voðalega þægilegt af því þetta er daglegur hlutur.
Myndskeiðin virðast skapa sterka upplifun hjá nemandanum og gera hann
móttækilegan og þá kviknar áhugi og einbeiting. Áhuginn kviknar þegar
horft er á myndskeiðin. Einbeiting leiðir til þess að nemandinn lifir sig
inn í efni þess og loks festist myndskeiðið í minni hans. Þessi ferill virðist
endurtaka sig í óslitinni hringrás svo lengi sem myndskeiðið varir. Það
vekur athygli að lestur texta um sama efni virkar öðruvísi að mati
nemandans. Hann talar um það að lesa bíómyndina samtímis því að lesa
texta um sama efni og bíómyndin fjallar um. Lesturinn leiðir ekki til þess
að efnið festist í minninu hjá nemandanum að hans mati. Myndskeið
virðast skapa sterkari upplifun á atburði sem því er ætlað að sýna, heldur
en samsvarandi texti. Myndskeiðin geta því vakið upp löngun hjá
nemendum til þess að prófa eða sannreyna ýmislegt sem þau sýna. Á
þetta er bent sérstaklega vegna þess að annar nemandi skrifaði á matsblað
sitt að áhrif þessara hugtakatengdu myndskeiða á hann hafi verið þessi:
N: Að mig langaði að prófa mikið sem ég sá þarna.
Leiðir til að efla skilning felast meðal annars í því að menn fara að spyrja
spurninga, ræða við aðra um viðfangsefni sín, framkvæma tilraunir eða
prófanir og koma með tillögur til úrbóta. Hugtakatengdu myndskeiðin
virðast virka sem hvati í þessa átt. Það kom í ljós í umræðum um
myndskeið sem verið var að velja úr og tengdust flotkrafti. Eitt þessara
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myndskeiða var tekið í Vestmannaeyjum á sjómannadegi og sýndi
fólksbíl fljótandi á tunnum í höfninni.

Mynd 27. Bíll siglir á fjórum sléttum olíutunnum

Sá sem sat undir stýri í bílnum lét vélina knýja bílinn áfram af afli, en í
stað þess að ná upp ferð að einhverju ráði kom mikill gusugangur og
gusugangurinn varð þeim mun meiri sem meira var gefið í. Eftirfarandi
umræða varð um þetta myndskeið þegar myndavalið fór fram:
N1: Hvað er þetta númer? (Hér er verið að spyrja um númer á
myndskeiðinu. Innsk. R).
N2: Þessi bíll er hálfur ónýtur.
R: Þessi hérna, hún er númer 7. (Umræða hefst meðal nemendanna).
N3: Já! Jess! Hann fær þó alltaf að vera með..
R: Þetta voru gæjar sem voru að prófa eðlisfræðina. Hvað
finnst ykkur um þetta?
N1: Er hann með tunnu að aftan (R: Já.)
sem er að snúast (R:Já.) N1: það er náttúrulega engin mótspyrna
í því.
R: Það er spurning hvort hann hefði átt að breyta þessu?
N4 (Mikil umræða bakvið): Hann hefði átt að setja svona tennur á!
N5: Hafa átt að.
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Umræðan um tunnufólksbílinn leiddi til niðurstöðu: Til þess að auka
spyrnuna og koma bílnum áfram verður að setja tennur á tunnurnar.
Nemendurnir nota eðlisfræðileg hugtök eins og mótspyrnu í umræðunni
og koma með tillögu til úrbóta tillögu sem felst í því að auka spyrnuna
með því að setja tennur á tunnuna. Hér mætti segja að lausn nemendanna
byggðist á heilbrigðri skynsemi, en heilbrigð skynsemi dugar skammt
nema einhvers konar skilningur á orsakasamhengi sé til staðar.
Hugtakatengdu myndskeiðin eru þannig gerð að í einu og sama
myndskeiðinu getur verið um fleiri en eitt hugtak að ræða. En óhægt er
um vik að skilja hugtökin að í myndskeiðunum þannig að vel fari. Það er
vegna þess að myndskeiðin eru tekin af atburðum daglegs lífs eins og þeir
koma fyrir á hverjum tíma. Í einum og sama atburðinum geta mörg
eðlisfræðileg lögmál verið að verki samtímis. Slíkt getur leitt til þess að
nemendunum getur þótt hugtökin vera of mörg í sama myndskeiðinu þó
ætlunin sé sú, að það eigi frekar að sýna eitt afmarkað hugtak umfram
önnur. Þá reynir á það að nemendurnir geti flokkað hugtökin eða hólfað
þau niður í smærri og viðráðanlegri einingar í upphafi og síðan tengt þau
saman í öðru samhengi (sjá mynd 28 bls. 88). Það að geta tengt eitt
aflfræðilegt hugtak við annað aflfræðilegt hugtak skerpir sýn á aflfræði.
Þetta kom fram í viðtali við Ínu.
R:

Tregðan?

Ína: Já og allt það. Þessu var öllu blandað saman í stað þess að
vera bara eitt í einu. Það var það sem var lang erfiðast.
R:

Já. Fannst þér það erfiðast?

Ína: Já.
R:

Og af hverju var það?

Ína: Af því að þau eru svo mörg saman. Þess vegna varð maður að
vita hver voru saman. Í stað þess að læra eitt í einu til dæmis
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bara renninúningur en ekki átak og gagntak og veltinúningur
eða hringhreyfing og eitthvað annað. Þá var bara eitt.
R: Viltu hafa þetta sem sagt eins og þetta sé bara: Þetta er bara
núningur og það er bara núningur og þetta er lögmál Newtons
og það er bara lögmálið og ekkert meira. Svona ekkert sem
truflar.
Ína: Já, Það er miklu þægilegra. Það er auðveldara að læra það.
R: En í náttúrunni er þessu öllu blandað saman.
Ína: Já, en maður getur náttúrulega hólfað það niður ef þú spáir í
því.
R: Já, gast þú hólfað niður hjá þér núna?
Ína: Jaá. Eins og þegar ég var að skoða hringhreyfinguna á
gröfunni.
R: Já.
Ína: Það var samt renninúningur í leiðinni. Já!? (hrifning og undrun í
jáinu, hækkar róminn) þetta er mjög skrítið! Af því þegar skurð-

grafan hellir úr skóflunni.
R: Já.
Ína: Já. það er líka renninúningur. Hey! Auðvitað er þetta að
starfa saman. Ég var að fatta þetta núna hm!
R: Sniðugt. En þú gast samt hólfað það niður?
Ína: Já mér tókst samt að taka þetta í sundur.
R: Jaaá! Snjallt!
Ína: Já.
R: Já. Þú ert farin að kveikja á perunni?
Ína: Já núna.
Hér veitir Ína innsýn í það hvernig hugsmíði fer fram. Hugtök eru tengd
saman fyrir tilstilli umræðu og ný sýn verður til. Henni lánast að hólfa
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hugtökin niður í smærri einingar eins og hún lýsir sjálf. Í samtalinu tengir
hún tvö hugtök saman, núning og hröðun og yfirfærir þau á vinnutæki og
smíðar nýja þekkingu sem gefur henni víðtækari sýn. Ína tengir saman
það sem hún kallar hólf. Hún hefur látið hvert hólf rúma eitt hugtak fram
að þessu. Nú tengir hún að minnsta kosti tvö eins hugtaks hólf saman og
myndar stærra hólf, smíðar nokkurs konar byggingu sem rúmar fleiri en
eitt hugtak. Þessi tenging leiðir til víðtækari sýnar. Þessi sýn og geta til að
tengja saman þekkingarbrot laðar fram fögnuð og undrun í senn hjá
henni.
Ég reyndi sérstaklega að leita eftir því hver þessi ferill er sem Ína
kallar að hólfa niður. Hún lýsti honum á eftirfarandi hátt:
Ína: Já, af því ég mundi hvernig myndirnar voru og svo get ég líka,
þú veist, breytt þeim í annað uppi í hausnum á mér.

Þau viðtalsbrot sem hafa verið dregin fram í þessum hluta benda til þess,
að tenging myndskeiðanna og hugtaka þeirra samfara eftirfylgd gæti
reynst vænleg leið til þess að dýpka skilning nemenda á aflfræði.

4.4.3. Áhrif á viðhorf og skilning
Þegar litið er til þess hluta spurningarinnar sem snýr að viðhorfi kemur
fram að jákvætt viðhorf fer saman við það að eðlisfræðin verði létt og
skemmtileg á svipaðan hátt og þessi nemandi skrifaði í ferilmöppu sína.
N: Ég var í eðlisfræði í vetur og mér hefur aldrei fundist hún jafn
létt og skemmtileg og nú.
Annar nemandi, Daði, tengir í viðtali við mig viðhorf sitt nýrri sýn á
umhverfið og betri hugsun.
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Daði: Bara eins og maður hugsar um þetta núna skilurðu. Þetta
kemur svona; þetta er eins og þegar maður er að labba úti og
maður segir svona: Jaá! Maður bara hugsar þarna. Miklu betri
hugsun.

Daði sér umhverfi sitt á annan hátt en hann gerði áður. Þessi breytta sýn
veldur því að honum finnst hann vera kominn með miklu betri hugsun.
Námið hefur fengið tilgang og áhrifin eru þessi á Daða.
Daði: Mér finnst bara helling tilgangur samt í þessu. Mér finnst
það skrítið, þú veist, þegar maður er búinn að læra þetta að hafa
ekki lært þetta. Mér finnst það skrítið ef ég væri ekki búinn að læra
þetta núna. Þá væri ég með allt öðruvísi viðhorf.
R: Hvernig myndi það vera?
Daði: Ég veit það ekki. Mér finnst þetta eitthvað svo tómlegt að
vita þetta ekki.
Ofangreind orð endurspegla almennt viðhorf nemendanna sem tóku þátt í
rannsókninni. Þeir voru ánægðir með það að hafa öðlast þekkingu á
eðlisfræði og vildu ekki vera án þessarar þekkingar. Það að vita ekki
skapar tómleika. Þegar litið var á skilning nemendanna kom í ljós að
þróun skilningsins og upplifunar tengdum honum virtist vera persónuleg
og einstaklingsbundin eins og eftirfarandi lýsing í ferilmöppu ber með
sér.
N: Mér fannst ég læra eðlisfræðina miklu betur með þessari
kennsluaðferð. Það sem ég lærði í eðlisfræði í þetta skipti er: Margt
um tregðu, kyrrstöðu, hringhreyfingu, ferð, hraða, vegalengd,
bremsu, lögmál Newtons, 2. lögmál Newtons, 3. lögmál Newtons og
svo margt, margt, margt fleira. Bara endalaust mikið og
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skemmtilegt. En skilningur minn á eðlisfræði er orðinn svo mun
betri, að það er varla skiljanlegt. Svo eðlisfræði er bara málið.
Hér kemur fram að nemandinn sjálfur virðist ekki skilja í því hvað hann
hefur lært mikið í eðlisfræði. Skilningur hans er orðin svo mun betri að
það er varla skiljanlegt að hans sögn. Námið hefur farið fram úr
væntingum hans og verið létt. Það að skilja eðlisfræði virðist merkja að
námið sé skemmtilegt og létt. Námsefnið höfði til nemendanna og að
tenging milli þess og daglegs lífs eigi sér stað hjá þeim.

4.4.4. Samantekt.
Myndavalið skapaði jákvæð viðhorf til aflfræði. Nemendunum fannst
eðlisfræðin verða áhugaverðari og myndirnar skerpa sýn þeirra á
umhverfið. Í upphafi myndavalsins var þorri nemenda í bekknum
neikvæður gagnvart eðlisfræði, en í lokin hafði orðið umsnúningur og
hafði meirihluti bekkjarins fengið jákvæð viðhorf gagnvart eðlisfræði og
eðlisfræðinámi. Myndskeiðin gerðu nemendur móttækilega og sköpuðu
áhuga. Þetta leiddi til þess að þeim fannst skilningur sinn aukast og þá
langaði jafnvel að fara að prófa ýmislegt sem þeir sáu á myndskeiðunum.
Umræður urðu í bekknum um myndskeiðin og nemendurnir komu fram
með tillögur til úrbóta á tækjum sem myndirnar sýndu ef þeim fannst
eitthvað vera ábótavant við þau. Það opnaðist fyrir þeim að mörg hugtök
(eðlisfræðileg lögmál) gátu verið að verki samtímis í einu myndskeiði og
þeir fóru að sjá tilgang í þessu sem fyrir augu bar. Tenging milli
eðlisfræði og daglegs lífs átti sér stað og þeim fannst lífið myndi hafa
orðið tómlegra hefðu þau farið á mis við það sem þau höfðu lært fyrir
tilstilli myndskeiðanna.
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5. Umræða
5.1. Rannsóknarniðurstöður
Þessi rannsókn byggðist á þeirri spurningu hver yrðu áhrif á viðhorf, sýn
og skilning nemenda í einum 9. bekk þegar þeir fengju að velja námsefni
á formi myndskeiða sem eru hugtakatengd við aflfræði og tekin úr
daglegu lífi.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðhorf nemenda til aflfræði urðu
jákvæðari í lokin en þau voru í byrjun. Þá fengu nemendurnir skarpari sýn
á umhverfi sitt og sáu það í nýju ljósi. Þessi nýja sýn fólst í því að þeir
fóru að tengja hugtök aflfræðinnar við atburði sem fyrir augu bar úti á
vettvangi. Það að sjá eitthvað gerast á vettvangi leiddi til samtals milli
nemendanna innbyrðis og þeir tengdu myndskeiðin og hugtök þeirra við
atburði daglegs lífs. Skilningur þeirra á aflfræði og hugtökum hennar
birtist einkum í því að þeir skildu efni myndskeiðanna og þau atriði sem
þær sýndu. Samhliða þessu tengdu þeir þessi atriði við námsefni
bókarinnar og töldu þennan feril vera hagkvæma og þægilega námsaðferð.
Myndskeiðin, efni þeirra og tenging við námsbókina leiddi til þess
að áhugi nemendanna jókst og þeim fannst þægilegt að læra samkvæmt
þessari námsleið. Þessi niðurstaða kom heim og saman við þau áhrif sem
kom í ljós hjá nemendum þegar farið var að nota kennslukvikmyndir í
skólum á fyrrihluta 20. aldar (King 1999). Ýmislegt varð þess valdandi
hvaða myndskeið voru valin og hver voru ekki valin. Í þessu sambandi
má nefna áhrif þess þegar myndskeiðin tengdust heimahögum
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nemendanna. Slík tenging jók líkurnar á því að myndskeiðin voru valin.
Svipuðu máli gegndi ef efni myndskeiðanna tengdist fjölmiðlum á
einhvern hátt. Svo virtist sem nemendurnir sæju fyrir sér andstæðupör í
myndavalinu og formgerðu myndirnar ósjálfrátt. Þetta var atriði sem kom
mér á óvart, en koma vel heim og saman við þær hugmyndir og
rannsóknir sem þegar liggja fyrir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004).
Styrkleiki þessarar rannsóknar virðist felast í þeim möguleika að efla
vísindalæsi nemenda og lesskilning í gegnum nemendavalið myndefni og
úrvinnslu þess. Aðferðin gæti falist í því að velja myndskeið sem tengjast
hugtökum námsbókarinnar, á líkan hátt og hér var gert í tengslum við
námsbókina í aflfræði, Krafti og hreyfingu. Setja þau fram á þann hátt að
nemendum þyki námsefnið þægilegt og skemmtilegt og gefa þeim svo
kost á því að velja myndskeið sem eru þeim að skapi og lýsa viðkomandi
hugtaki að þeirra mati. Eftir það má taka mynd úr því myndskeiði sem
hlýtur besta kosningu fyrir hvert hugtak og meðhöndla hana í líkingu við
það sem gert er við mynd 33 á bls. 108. Leggja myndina fyrir
nemendurna í því skyni skapa umræður og ígrundun og með það í huga
að gera texta námsbókarinnar skiljanlegri. Þessu næst mætti fara í efni
námsbókarinnar og kafa dýpra í texta hennar og skerpa enn frekar á þeim
atriðum sem máli skipta.
Veikleikar þessarar rannsóknar felast meðal annars í því að sú
hugmynd kvikni að myndavalið hafi byggst á því að nemendur hafi
eingöngu átt að horfa á hugtakatengd myndskeið og tengja þau við
aflfræði og þau hafi átt að koma í stað námsbókar og texta og lesturs
hans. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita leiða og aðferða til
þess að efla jákvæð viðhorf til eðlisfræði á þann hátt að nám nemendanna færi fram á líkan hátt og sjá má á mynd 3 á bls. 23. Annar veikleiki
rannsóknarinnar felst í því að rannsóknir sem styðja við þá rannsókn sem
hér var gerð eru af skornum skammti, enda er líklega fágætt að
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rannsakendur hafi annað eins úrval af kvikmyndaefni í fórum sínum og
ég hef. Þessvegna gætu höfundarréttarákvæði og kostnaður vegna kaupa á
kvikmyndaefni til notkunar í rannsóknum í líkingu við þá sem ég hef gert
verið til trafala. Loks má nefna það að rannsóknin fór fram á einni
bekkjardeild í 9. bekk þannig að það kallar á frekari rannsóknir á stærra
úrtaki þegar kemur að því að kanna hvert alhæfingargildi niðurstaðnanna
er.
5.2. Nokkrir möguleikar á notkun myndefnisins
Markmiðið með þessu verkefni var að kanna hvort myndavalið og
myndskeiðin sköpuðu jákvæð viðhorf og vektu vilja til náms hjá nemendunum.
Svo virðist sem myndskeiðin falli vel að hugmyndum um
hugtakatengdar teikningar (Naylor og Keogh, 2000). Myndskeiðin gætu
líka stutt við ýmsa verkþætti í raungreinakennslu sem og skerpt sýn
nemenda á það hvernig raungreinar nýtast í daglegu lífi (Parkinson,
Hendley, Tanner og Stables 1998, bls. 175). Þá virðast myndskeiðin falla
vel að markmiðum nýrrar námskrár þegar kemur að því að gera eða velja
námsgögn til notkunar í grunnskólum, en þar segir:
Námsgögn, sem sérstaklega eru gerð eða valin til notkunar í
grunnskólum, verða að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og
áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega fram sett og taka
mið af því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað sér.
Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu
nemenda, dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum.
(Aðalnámsskrá, almennur hluti 2006, bls. 17).
Myndskeiðin vekja áhuga nemenda og forvitni og ýta undir umræðu hjá
þeim og opna nýja sýn á umheiminum. Eftirfylgd með myndskeiðunum
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er létt og auðvelt er að tengja þau við athafnir daglegs lífs. Hér á eftir
verða settar fram nokkrar hugmyndir um notkun og gagnsemi
myndskeiðanna í kennslu. Byggt verður á hugmyndum þeirra Naylors og
Keoghs (2000) á notkun hugtakatengdra teikninga í raungreinum.

I. Myndskeiðin má nota til að útskýra hugtök aflfræðinnar á
myndrænan hátt
Við lok fyrsta áfanga myndavalsins þar sem hugtakatengt myndefni um
kraft og hreyfingu var valið, voru nemendurnir beðnir um að svara
matsblaði ( sjá fylgiskjal 3) og nefna fjögur hugtök eða atriði sem þeir
skildu best og ástæður þess að þeir skildu þau. Nemendurnir í
myndavalshópunum gátu valið úr eftirfarandi hugtökum:
Kraftur, hröðun, Newton, stefnukraftar, lokakraftur, núningur, renninúningur, veltinúningur, straumviðnám, smurefni, þrýstingur, flotkraftur
og lyftikraftur.
Tíu svör bárust við spurningunni og þau þrjú hugtök sem fengu flestar
tilnefningar (þrjú til fimm atkvæði) voru: Kraftur, stefnukraftur og
hröðun. Ástæðurnar fyrir bættum skilningi á þessum hugtökunum að
sögn nemendanna voru eftirfarandi:
1. Gísli er góður kennari.
2. Kennarinn útskýrir vel.
3. Þetta bara skýrist betur.
4. Mér líkar allar myndirnar, en mættu vera fleiri.
5. Ég skemmti mér best og var einfaldast.
6. Bestu útskýringarnar.
7. Myndirnar skýrðu út fyrir mér.
8. Þær höfða til mín og eru auðveldar að skilja.
9. Mest vegna útskýringa.
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10. Ég hef kynnst þeim.
Þessi tíu svör flokkaði ég í eftirfarandi flokka: Kennarann, myndefni,
útskýringar og eigin reynslu. Tafla 6 sýnir niðurstöðurnar.

Tafla 6. Ástæður fyrir bættum skilningi á hugtökum að sögn
nemenda
Flokkar
Svörun (%)
Kennarinn
20

Fjöldi
2

Númer svaranna
1, 2.

Myndefni

50

5

3, 4, 5, 7, 8,

Útskýringar

20

2

6, 9

Eigin reynsla 10

1

10,

Samtals

100

10

Samkvæmt töflu 6 er að sjá sem myndskeiðin skipti mestu máli þegar
kemur að því að útskýra hugtök aflfræðinnar að mati nemendanna.
Útskýringar og kennarinn koma þar á eftir. Þetta þrennt myndskeiðin,
kennarinn og útskýringar hans eru öflug tæki til þess að móta skilning
nemenda á hugtökum aflfræðinnar.
II. Myndskeiðin skapa umræðugrundvöll
Nota má myndskeiðin sem upphafskynningu á því hugtaki aflfræðinnar
sem verið er að kynna á hverjum tíma. Samhliða sýningu myndskeiðanna
mætti spyrja einfaldra spurninga til þess að leiða fram samtal og jafnframt
kanna forskilning nemenda á hugtakinu sem er til umfjöllunar. Einnig
mætti nota myndskeiðin til upprifjunar að lokinni yfirferð ákveðins kafla
eða kaflahluta í því skyni að festa námsefnið betur í minni eða skerpa á
atriðum sem eru óljós. Í þessu sambandi mætti nefna 5E kennslukerfið
sem byggir á því að: 1. Taka þátt (engage). 2. Rannsaka (explore).
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3. Útskýra (explain). 4. Vanda til verka (elaborate). 5. Meta (evaluate)
(Stamp og O´Brien, 2005).
Í niðurstöðukaflanum er að finna samtal milli mín og eins
nemanda, stúlku. Viðtalið veitti mér innsýn í það hvernig hugsmíði
stúlkunnar fór fram og mikilvægi samtalsins í hugsmíðaferli þess
nemanda sem lærir. Í samtalinu kemur fram að stúlkan gerir sér grein
fyrir því hvernig aflfræðin birtist í athöfnum daglegs lífs. Hún tengir
hringhreyfingu, eitt form hröðunnar, við vinnutæki sem hringsnýst á
vinnusvæði. Hún sér að samtímis getur renninúningur átt sér stað eins og
þegar er verið að losa efni úr skóflu. Stúlkan fékk nýja sýn á hugtök í
aflfræðinni og það hreif hana og skapaði kæti og undrun hjá henni.

Mynd 28. Myndin sýnir hvernig dæmigerð hólfun getur litið út. Stóra myndin er
hólf sem sýnir hröðun á formi hringhreyfingar. Innfellda myndin er hólf tvö og
sýnir renninúning. Það að renninúningsmyndin er innfelld í hringhreyfingarmyndina merkir að þannig geta hólf runnið saman og myndað stærra hólf sem
inniheldur tvö hugtök eða fleiri.

Í samtalinu virtist mér sem stúlkan upplifði myndskeiðin á ný, sæi þau
fyrir hugskotssjónum sínum og tengdi þau saman á nýjan hátt. Hún fékk
skilning á því að hringhreyfing og renninúningur getur verið að verki
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samtímis. Hluti af þessum ferli til skilnings fólst í því sem stúlkan kallaði
að hólfa niður. Hólfunin byggðist á því að hvert myndskeið virtist standa
eitt og sér í huga hennar. Síðan fór hugsmíði af stað sem fólst í því að
myndskeiðið sem hafði verið sett í hólf var tengt við annað myndskeið
sem hafði líka verið afmarkað í huga hennar og þessi tenging leiddi til
nýrrar sýnar. Þannig virtust myndskeiðin hjálpa til við að dýpka skilning
hennar á umheiminum, tengja saman þekkingarbrot og smíða nýja
þekkingu. Í kennslu mætti fylgja þessu eftir með því að tenging umhverfis
og myndskeiðs fari fram í útikennslu, verkefnavinnu og tilheyrandi
umræðu (Aðalnámsskrá grunnskóla. Náttúrufræði, 1999, bls. 12).
III. Myndskeiðin yfirfærð á kunnuglegar aðstæður
Vænlegt væri að velja myndirnar með það að markmiði að þær séu
lýsandi fyrir það hugtak sem þeim er ætlað að útskýra og geti samtímis átt
við stað og stund. Raungreinakennari gæti nýtt sér þetta með því að
heimfæra myndskeið upp á atburði eða velja hliðstætt efni úr
heimahögunum. Taka mætti efnið upp á myndband og nota það sem
undanfara útikennslu eða til upprifjunar að henni lokinni. Dæmi um
heppilegt efni er þota á flugi. Hátt uppi í himinblámanum gýs útblástur
hreyflanna frá henni og umbreytist í hvítan strók á augabragði. Þetta
kannast flestir við og hvíti strókurinn virðist vera ein þekktasta mynd af
kný sem fólk veitir athygli í dag. Notkun myndskeiðanna og efnis frá
heimahögum væri líklegt til að hljóta vinsældir hjá nemendum, opna augu
þeirra og glæða jákvæð viðhorf hjá þeim til náms og námsgreinar.
IV. Myndskeiðin brúa bilið milli raungreina
Myndskeiðin opna möguleika á því að sýna tengsl lífvísinda, jarðvísinda
og eðlisvísinda á lifandi hátt. Á þetta er bent vegna þess að myndskeiðin
sýna meðal annars eldgos, hveravirkni, tæki og tól og lífverur undir
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ýmsum kringumstæðum. Á tengsl þessara greina vísinda er drepið
lauslega á í fyrsta kafla bókanna, Orku, Einkenna lífvera og Krafts og
hreyfingar (Hurd o.fl., 1996 og 1998).

V. Myndskeiðin geta hjálpað nemendum að mynda ný sjónarhorn
Í umræðu um myndskeið sem sýndi Gígjökul Eyjafjallajökuls kom fram
hjá einum nemanda í myndavalshópnum, að skriðjökull hefur í sér fólgna
hreyfiorku og stöðuorku. Það sjónarhorn nemandans að stöðuorkan væri
fólgin í ísnum, en hreyfiorkan í skriði jökulsins er eftirtektarvert.
Myndskeiðin geta auðveldað nemendum að mynda ný sjónarhorn og
spyrja spurninga á líkan hátt og ofangreint dæmi sýnir. Í ljósi þessa væri
æskilegt að nemendur fengju aðgang að myndskeiðunum og notuðu þau
sér til aðstoðar heimanámi. Í heimanámi opnast möguleikar fyrir nemendur að vinna á eigin hraða og æfa sig í vinnubrögðum og lærdómi í næði
(Parkinson, 1994, bls. 98). Einnig mætti nota myndskeiðin til hjálpar
nemendum í vefleiðöngrum (Gísli J. Óskarsson, 2005), í gagnvirkum
verkefnum, við aðra námsþjálfun og jafnvel við námsmat í aflfræði.
VI. Myndskeiðin undirbúa áframhaldandi nám
Einn nemandanna gerði myndavalið upp á eftirfarandi hátt í ferilmöppu
sinni:
Að lokum ætla ég að segja annað sem ég hef lært sem er, að
eðlisfræðin er í öllu.
Þessi nemandi sér eðlisfræðina í verki, í atburðum daglegs lífs hvert sem
litið er og hvar sem drepið er niður fæti. Eftirfarandi frásaga er tekin til
dæmis vegna þessara orða nemandans.
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Verið var að sýna myndskeið sem áttu að kynna þriðja lögmál Newtons
og sýna áhrif átaks og gagntaks. Eitt myndskeiðanna sýndi þegar hluti úr
9. symfóníu Beethovens var spilaður á steinspil (mynd 29).
Listamaðurinn
Páll Guðmundsson Húsafelli II
spilar á steinspil
sem hann vann
sjálfur og
hannaði .
Steinspilið er úr
sérvöldu líparíti.
Myndin er tekin
þegar verkefnið
Hraun og menn
var unnið í
Vestmannaeyjum árið 1999.

Mynd 29. Spilað á steinspil

Hljóðfærið var steinar úr líparíti sem lágu flestir á ullarpeysu. Á þá var
spilað með trékjuðum. Nemendurnir hlustuðu á lagið af athygli. Einn
valhópurinn skrifaði á valblaðið um leið og myndavalið fór fram.
Þetta er listræn mynd.
Til þess að átta mig betur á því hvað hér lægi að baki ákvað ég að ræða
við nemendurna um listræna mynd. Þegar samtalið fór fram sátum við
saman i hálfhring, ég í miðið. Ég spurði hvers vegna einum hópnum hafi
fundist þessi mynd vera listræn og hvort list passaði inn í eðlisfræði.
Svarið var þetta:
N1: Nei, nei. Þú getur búið til list úr eðlisfræði en þú getur ekki sett
list inn í eðlisfræði.
N2: Hann getur búið til list úr eðlisfræði.
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R: Já?
N3: Hann gerði það. En hann getur ekki búið eðlisfræði úr listinni.
Orð nemendanna benda til þess að þeir sjái áhrif frá eðlisfræði í list. Þeir
eru enn ekki farnir að læra um bylgjur, hljóð og ljós, en samt virðast þeir
vera tilbúnir fyrir þann hluta eðlisfræðinámsins. Ástæðan virðist vera sú
að í myndskeiðinu sjá þeir að átaki og gagntaki er beitt í slagverki og
þannig verður til lag sem þeir heyra og ásláttur sem þeir sjá. Þetta tvennt,
lag og áslátt, tengja þeir við eðlisfræðina, en lagið við listina. Vel mætti
nota þetta myndskeið í kennslu um hljóð í 10. bekk grunnskólans undir
þessum formerkjum nemendanna.

VII. Myndskeiðin má nota til þess að bæta lesskilning
Í niðurstöðunum kemur fram að flestum nemendum sem tóku þátt í vali
myndskeiðanna finnist sem þeir hafi skilið efni myndanna, fengið nýja
sýn á umhverfið og öðlast jákvæð viðhorf til eðlisfræði. Eðlisfræðin
verður skemmtilegri þegar sýndar eru viðeigandi myndir til útskýringar á
hugtökum. Myndskeiðin glæða áhuga á námi í aflfræði og efla sjálfstraust
nemendanna. Þá virðast myndirnar opna umheiminn á nemendavænni
hátt heldur en samsvarandi texti í bók að sögn þeirra Daða og Ínu.
Daði: Þær útskýrðu heilan helling af því að það er svo óþarft að,
þú veist, það leggur svo miklu meira á minnið að sjá þetta svona
fyrir augað, heldur en að lesa upp úr bók, þú veist. Annars þarf
maður að lesa tvisvar þrisvar svo að það festist inni í kollinum sko.
Ína: Ég veit það ekki. Það er alla vegana þægilegri leið til þess að
læra það, heldur en að lesa það. Þá sér maður hvernig það virkar í
stað þess að fá bara orðin til þess að lýsa því.
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Þessi orð nemendanna benda á leið til þess að bæta lesskilning. Það að sjá
með augunum hvernig eitthvað virkar festist betur í minni að þeirra mati.
Myndskeið sem fjallar um sömu atriði og ritaður texti gerir gæti reynst
heppilegt tæki til þess að útskýra merkingu texta á sjónrænan hátt áður en
textinn er lesinn. Kennarinn gæti beitt myndskeiðunum sem tæki til þess
að hjálpa upp á lesskilning nemenda og örvað þá til lesturs. Dæmi um
hvernig slíkt tæki gæti litið út er mynd 33, bls, 108. Myndin er tekin út úr
hugtakatengdu myndskeiði. Inn í myndina eru sett textahólf sem ætlunin
er að skapi umræður og vangaveltur meðal nemendanna. Samfara þessum
umræðum sínum og vangaveltum gætu nemendur leitað til námsbókarinnar og lesið sér til í henni í því skyni að öðlast skilning. Þessi
aðferð gæti dýpkað skilning á námsefninu með því að gera nemendum
kleift að tileinka sér það sem Hafþór Guðjónsson (2008) kallar
djúpnálgun sem felst í því að fara dýpra í texta í leit að merkingu og
skilningsvöktun sem merkir hæfileikann til að meta hvort maður skilur
það sem maður er að lesa eða ekki og hvort maður er fær um að leiðrétta
misskilning sinn ef svo ber undir.
Í einni könnuninni reyndi ég meðal annars að átta mig betur á þeim
atriðum sem gerði valhópnum erfitt með að skilja eðlisfræði. Yrðingin
sem hópurinn svaraði var eftirfarandi:
Sumt í eðlisfræðinni er flókið vegna þess að:
Flokkun
Svör átján nemenda
_______
• (1) Ég hef erfitt að skilja.
• (1) Það skýrist bara ekki allt.
• (2) Það er búið að gera það svo flókið með öllum þessum
skammstöfunum
• (2) Erfitt er að flokka.
• (2) Sumt er bara flóknara en annað.
• (2) Það eru svo mörg hugtök.
• (1) Því ég skil það ekki.
• (3) Sumir hafa engan áhuga á eðlisfræði.
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• (4) Þar er mikil stærðfræði og sumir ráða ekki við hana.
• (1,3) . Ég skil ekki (1) eðlisfræði vegna þess að ég hef lítinn
áhuga (3), en ætla að bæta mig mikið.
• (3) Hún er leiðinleg og ég nenni henni ekki.
• (2) Orðin eru oft of mörg.
• (4) Maður kann ekki á öll tæki sem unnið er með.
• (2) Vegna þess að sumt er bara flóknara en annað.
• (1) Þeim finnst það gaman.
• (2) Það ruglar mann.
• (3) Það er leiðinlegt.
• (1,4) Vegna þess að sumt er svo flókið (1), því það er út af
formúlum. (4).
Ég flokkaði svörin í fjóra flokka sem ég kallaði: (1) Flókin hugtök,
(2) erfitt að hólfa, (3) áhugaleysi og (4) ónóg undirstaða. Niðurstaðan er
sýnd í töflu 7.
Tafla 7. Hömlur á skilningi á eðlisfræði að sögn nemenda (hópur A)
Flokkar
Flókin hugtök

Fjöldi
6

Svörun (%)
28,6

Erfitt að hólfa

8

38,1

Áhugaleysi

4

19,0

Ónóg undirstaða

3

14,3

21

100,0

Samtals

Úr töflu 7 má lesa að meirihluti svarenda telur að hugtök aflfræðinnar séu
flókin og erfitt að aðgreina (hólfa) þau. Áhugaleysi og ónóg undirstaða
sýnir ekki eins sterka svörun. Myndskeiðin og kyrrmyndir teknar úr þeim
sem í eru sett textahólf og síðan textabók, í þessari röð, gætu virkað sem
heppileg aðferð til náms fyrir þá nemendur sem falla undir flokkana:
Flókin hugtök, erfitt að hólfa og áhugaleysi. Niðurstöðurnar benda til
þess að í þessu efni hafi myndskeiðin orðið til hjálpar.
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VIII. Myndir tengdar við kennsluaðferðir, vettvangsferðir, tilraunir
Þá má nota myndskeiðin sem kveikju í tengslum við kennsluaðferðir svo
sem í lausnaleitarnámi og sérfræðinganámi til dæmis. Gildir það jafnt
fyrir litla hópa og heilan bekk
Í lausnaleitarnámi grundvallast námið af umræðum og þekkingarleit til
lausnar raunverulegum vandamálum (Þórunn Óskarsdóttir, 2000). Þar
sem myndskeiðin eru raunveruleikatengd atburðum daglegs lífs ættu þau
að geta komið að góðum notum þegar lausnaleitarnám fer fram.
Slíkt hið sama má segja um púslnám eða sérfræðinganám í
aflfræði. Þar tilheyrir hver nemandi tveim hópum, heimahópi og
sérfræðingahópi. Í heimahópunum er upplýsingaöflun undirbúin og þar
kenna sérfræðingarnir hver öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 2002). Í þessum
hópum gætu myndskeiðin verkað sem kveikjur og komið heimahópunum
af stað. Þau gætu einnig hjálpað sérfræðingunum að kenna hver öðrum og
setja niðurstöður sínar fram á myndrænan hátt
Myndskeiðin má líka tengja við verklegt nám. Þau gætu annað
hvort verið undanfari þess eða fylgt því eftir. Myndskeiðin hef ég borið
saman við bók Hahn (1991) How science works í danskri þýðingu og
bókina 100 brögð og brellur (Good, 1977) og þar virðast mér opnast
margir möguleikar á því hvernig myndskeiðin geti verkað sem kveikja í
tengslum við tilraunir og tengingu þeirra við vettvang. Myndskeiðin gætu
komið sér vel í sambandi við vettvangsferðir. Er það hvor tveggja að þau
gætu sýnt nemendum hvað þeir gætu vænst að sjá í ferðinni eða þá að
hægt væri að nota myndskeiðin við samantekt á ferðinni og til upprifjunar
á því sem fyrir augu bar. Á svipaðan hátt mætti nota myndskeiðin við
samantekt námsefnis eða upprifjun þess í beinni kennslu.
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IX. Myndskeiðin eru stutt myndbrot um afmörkuð hugtök
Myndskeiðin og þá á ég við öll myndskeiðin hvert fyrir sig, geta nýst
kennurum þegar þeir útskýra fyrir nemendum hugtök aflfræðinnar.
Auðvelt er að setja þau inn í glærusýningu og varpa þeim upp á vegg
ásamt tilheyrandi glærum. Björg Pétursdóttir (2006, bls. 67) færði þennan
möguleika í orð:
Mér persónulega finnst vanta stutt myndbrot sem tengjast
afmörkuðum hugtökum og hægt er að sýna inn í miðjum
fyrirlestrum.
Noti menn myndskeiðin á þennan hátt væri líklega best að hafa þau í
fullri lengd og aðskilin hvert frá öðru. Viðkomandi kennari getur þá raðað
þeim upp eins og honum líst best á. Þá geta myndskeiðin komið að notum
til upprifjunar fyrir kennara.
5.3. Formgerðir og önnur atriði
Við greiningu gagnanna þóttist ég sjá að nemendurnir virtust nota
andstæðupör (mynd 24 og mynd 26) og ímyndir sem þeir tóku mið af
þegar þeir völdu myndskeiðin. Karlmennskuímyndir eins og íþróttamenn
og kraftakarlar virtust hafa áhrif á myndaval nemendanna. Rannsóknir
sem gerðar hafa verið á drengjamenningu og starfsvali sýna að
fyrirmyndir eru hluti þeirra félagslegu krafta sem beina stúlkum og
drengjum inn á ólík stafssvið í samfélaginu. Þetta er meðal annars
niðurstaða Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004). Slíkar ímyndir tengjast
hugmyndafræði karlmennskunnar um virkni og vald að því er fram kemur
hjá Berglindi Rós Magnúsdóttur (2004 og 2005).
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5.3.1. Formgerðir
Fyrirmyndir sem mér birtust í tengslum við myndavalið virðast margar
hverjar byggja á andstæðupörum sem hafa þrennslags einkenni. Þessum
einkennum gaf ég nöfnin: Formgerð I, Formgerð II og Formgerð III.
Formgerð I
Formgerð I er sterk og hraust og voldug og getur sigrað. Hún getur hvort
heldur er verið sýnilegur eða ósýnilegur sigurvegari. Það að sigra felst
ekki endilega í þeim verknaði að knésetja eða leggja einhvern að velli,
miklu heldur að vera ofjarl einhvers eða óstöðvandi. Formgerðin getur
verið kraftmikill maður (mynd 24, bls.58), öflugar vélar, miklar
fjarlægðir, voldug mannvirk og náttúruöflin. Andstæðan í parinu er
kraftlítill, veikur eða aumingi. Í töflu 8 eru dregin saman nokkur sterk
einkenni í parinu og myndskeið sem falla undir þau.
Tafla 8. Nokkur einkenni formgerðar I og tilheyrandi myndskeið
Einkenni

Myndskeið___________________

Karlmenni

Steinalyfta. Kind borin upp stiga

Sigrandi og voldugur

Vörubíll ekur áfram. Gatklettur

Náttúruafl

Jarðskjálftar árið 2000. Foss. Hákarl slitnar.
Hrun úr Heimakletti

Óstöðvandi

Gullfoss. Herjólfur í öldu. Gígjökull

Mannvirki

Skeiðarárbrú

Formgerð II
Einkenni formgerðar II er hæfni til þess að sigra á svipaðan hátt og hér er
lýst:
N: Ég sá einu sinni lögreglubíl. Hann var að keyra í veg fyrir
júmbóþotu!
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Lögreglubíllinn er lítill, en knár. Júmbóþotan er stór og sterk. Hinn knái
stöðvar hina sterku þotu með því að keyra í veg fyrir hana. Í þessari
forgerð leynist mannleg færni, tæki og tól sem geta virkjað sér meiri öfl
til að mynda náttúruöflin. Andstæðupörin virðist vera barátta/uppgjöf,
vitur/heimskur eða eitthvað þessu líkt. Barátta og samvinna einkennir
formgerðina en ekki síður það að búa yfir einhverjum mótleik. Myndefni
sem skírskotaði til nemendanna á þennan hátt hafði innibyggðan mótleik
Sökkvandi bátur er dæmi um það. Báturinn býr yfir mótleik og sigrar
hafið með því að skjóta upp gúmmíbáti. Báturinn lék á hafið. Þarabreiða
er annað dæmi upp á þetta. Hún lætur lítið yfir sér, en launhálka hennar
getur hæglega fellt hvern sem er. Í töflu 9 eru talin upp nokkur sterk
einkenni andstæðuparsins og tilheyrandi myndskeið.

Tafla 9. Nokkur einkenni formgerðar II og samsvarandi myndskeið
Einkenni

Myndskeið____________________

Færni og geta

Steinaspil, bjargsig

Barátta

Tunnubíll

Samvinna

Teppi rúllað út

Mótleikur (eitrað peð)

Sjöstjarnan, smurefni

Smár en knár

Fallbyssa, fallbyssukúla. Kyndill á bál

Formgerð III
Mýkt, ávalar línur og styrkur einkenna hana. Þetta gæti verið sterk
móðurímynd eins og kemur fram í eftirfarandi umræðu í valhópnum
þegar verið var að velja myndskeið.
N1: Þyrlan vann. N2: Þyrlan vann
R: Já hún vann.
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N1: Gaman í þessu mamma er þannig.
R: Gámurinn togar í jörðina.
N1: Þetta er jörðin.
N2. Jörðin togar í gáminn.
Flugvél sem flýgur hefur yfirbragð fegurðar mýktar og styrkleika. Ávalar
línur, afl hennar og mýkt kalla fram áhrif formgerðarinnar. Segja má að
þetta séu kvenkynseigindir. Þær geisla frá sér mýkt og hlýju. Svo virðist
sem hlýjar myndir falli vel að þessari formgerð. Andstæðuparið yrði
hlýtt/kalt. Kápumynd kennslubókar í 10. bekk, Orku (Wagner og Stone,
1997) er dæmi um hlýja mynd. Myndin hefur hlýja liti. Þotan og sólin í
myndinni hafa ávalar og mjúkar línur. Hlý mynd hefur hlýja liti ríkjandi.
Hlýir litir eins og rauður, rauðgulur og gulur eru tengdir eldi og sólskini
(Dawes, 1982 bls.146). Annað sem fellur að þessari formgerð er litadýrð
og skraut flugelda. Koma þar til heitir litir, litadýrð og mjúkar línur í
munstrum. Þetta er hin mjúka og sterka sem lætur vita af sér í háum en
saklausum hvelli, sú milda. Í töflu 10 má sjá nokkur einkenni þessarar
formgerðar og samsvarandi myndskeið.
Tafla 10. Nokkur einkenni formgerðar III og samsvarandi
myndskeið
Einkenni

Myndefni_______________________

Mjúkar og ávalar línur

Fugl sem svífur, C-17 flugtak

Styrkleiki sprenging

Þjóðhátíðarbrenna, hveragos

Hlýja

Sól, kvöldroði

Litadýrð. Heitir litir
og skraut

Flugeldar

Formgerðirnar virðast hafa virkað eins og sía þegar myndavalið fór fram.
Óæskilegt myndskeið voru síuð frá en æskilegum myndskeiðum hleypt í
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gegn. Myndskeið sem var hleypt í gegn var myndskeið sem höfðaði til
nemandans.

5.3.2. Önnur atriði sem hafa áhrif
Forhugmyndir í tengslum við starfsval virtust hafa áhrif. Í könnun sem ég
lagði fyrir nemendur að loknu vali á myndskeiðum komu í ljós atriði sem
tengdust starfsvali og virtust verka örvandi eða letjandi á viðhorf gagnvart
aflfræði. Þetta birtist í svörum myndavalshópsins við spurningunni hvort
eðlisfræði kæmi að gagni i lífinu. Hér verða fyrst tekin til dæmis svör frá
þremur nemendum sem virðast sýna neikvætt mat á gagnsemi
eðlisfræðinnar.
N1Nei: Því ég ætla að verða kokkur.
N2Nei: Mér finnst þetta tilgangslaust því ég ætla að verða
lögfræðingur.
N3Nei: Ég ætla mér ekki að verða smiður.
Þessir þrír nemendur virðast telja að eðlisfræðin gagnist þeim ekki vegna
væntanlegra starfa. Hér koma þrjú dæmi um jákvætt mat á gagnsemi
eðlisfræðinnar.
N1Já: Spennandi. Ég ætlaði að verða vísindakall þegar ég var
yngri.
N2Já: Ég vil verða rafmagnssérfræðingur.
N3Já: Ég er að prófa eitthvað nýtt. Fólk vinnur við smíðar eða
vegavinnu.
Þessi þrjú svör benda til þess að viðkomandi nemendur gera sér grein
fyrir því að eðlisfræðin kemur að notum í tilgreindum störfum. Þetta mat
þeirra virðist ýta undir jákvætt viðhorf til eðlisfræði. Það er athyglivert að
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þriðji nemandinn (N3Nei) í neikvæða hópnum og þriðji nemandinn (N3Já) í
jákvæða hópnum virðast sammála um það að eðlisfræðin komi að gagni í
smíðavinnu. Ummæli neikvæða hópsins merkja að það sé tímasóun að
læra eðlisfræði vegna þess að hún tengist lítið þeirri atvinnugrein sem
nemendurnir ætla að leggja fyrir sig. Á sama hátt merkja ummæli
jákvæða hópsins það, að eðlisfræðinám sé hagstætt vegna þess að það
tengist þeim störfum sem þeir hafi hug á að stunda. Svo virðist sem
forhugmyndir stýri mati nemendanna á gagnsemi eðlisfræðinnar í
tengslum við starfsval. Þessi niðurstaða virðist koma heim og saman við
það sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) segir um virðingarstiga starfa
hjá drengjum og stúlkum. Fleiri atriði mætti nefna sem gætu hafa haft
áhrif á myndavalið svo sem þreyta og það að nemendum finnist ákveðið
myndskeið leiðinlegt. Þessi atriði voru sjáanleg í gögnunum en þau
virtust ekki hafa greinanleg áhrif á val myndskeiðanna, viðhorf eða sýn
rannsóknarhópsins.
5.4. Viðbrögð nemenda í tveimur 9. bekkjum við myndunum
Ég setti saman tvær stuttar kvikmyndir úr þeim myndskeiðum sem
nemendurnir í rannsóknarhópnum höfðu valið og kallaði þær: 1) Kraft og
2) Vinnu, orku og afl (Fylgiskjal 1). Myndskeiðin og umhverfishljóðin
voru látin halda sér eins og þau voru upphaflega. Tveir samkennarar
mínir, raungreinakennarar, voru beðnir um að sýna nemendum í tveimur
9. bekkjum skólaárið 2007-2008 þessar myndir. Tilgangur minn var sá að
skoða hvernig þær verkuðu á aðra nemendur. Þegar myndirnar voru
sýndar í bekkjunum var sami formáli lesinn upp áður en myndirnar voru
sýndar. Að lokinni sýningu svöruðu nemendurnir stuttum spurningalista
þar sem meðal annars var spurt um skilning og viðhorf.
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5.4.1. Viðhorf
Tafla 11 sýnir hvernig viðhorfi var háttað í báðum þessum bekkjum (hópi
B) að lokinni sýningu myndanna. Heildarfjöldi svarenda er 38 nemendur.
Tafla 11. Mitt álit á eðlisfræði í dag (hópur B)
Álit
Jákvætt

Fjöldi
23

Svörun (%)
61

Hlutlaust

10

26

Neikvætt

5

13

Samtals

38

100

Þegar tafla 11 (hópur B) er borin saman við töflu 4 sem sýnir álit
myndavalshópsins á eðlisfræði að loknu myndavalinu. Þá bendir
samanburðurinn til þess að viðhorf myndavalshópsins (hópur A) eftir
myndavalið, svipar mjög til viðhorfs samanburðarhópsins (hóps B), þ.e.
nemendanna í 9. bekk skólaárið 2007-2008, þegar um jákvætt eða
hlutlaust viðhorf er að ræða. Samanburðarhópurinn (hópur B) er heldur
jákvæðari gagnvart eðlisfræði í samanburði við myndavalshópinn (hópur
A). Hlutlausi hópurinn er minni í prósentum talið í myndavalshópnum.
Neikvæði hópurinn í myndavalshópnum er nokkuð stærri í prósentum
talið heldur en í samanburðarhópnum (hópur B), mismunurinn er 8%
samanburðarhópnum í vil. Fari menn aftur í töflu 5, sést að myndavalshópurinn var afar neikvæður í garð eðlisfræðinnar við upphaf myndavalsins, en umsnúningur hafði orðið í bekknum í lokin. Meirihluti samanburðarhópsins hafði fengið jákvætt viðhorf.
Eins og fram hefur komið samanstóð samanburðarhópurinn af
tveimur 9. bekkjum. Annar bekkjanna í þessum hópi samanstóð af 26
nemendum. Sá bekkur svaraði könnun þegar tvær vikur voru liðnar af
námi í aflfræði. Í könnuninni var spurninguna mitt álit á eðlisfræði í dag
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að finna. Spurningunni svöruðu 25 nemendur og sýnir tafla 12
niðurstöðurnar.

Tafla 12. Mitt álit á eðlisfræði í dag (einn bekkur)
Álit
Jákvætt

Fjöldi
14

Svörun (%)
56

Hlutlaust

9

36

Neikvætt

2

8

Samtals

25

100

Þegar myndirnar Kraftur og Vinna, orka og afl voru sýndar í þessum
bekk við lok náms í aflfræði voru 22 nemendur voru til staðar. Að lokinni
sýningu myndanna svöruðu nemendurnir sama spurningalista og hinn
bekkurinn. Spurningunni mitt álit á eðlisfræði í dag svöruðu 20
nemendur og féllu svör þeirra á þann veg eins og tafla 13 sýnir.
Tafla 13. Mitt álit á eðlisfræði í dag (einn bekkur)
Álit
Jákvætt

Fjöldi
14

Svörun (%)
70

Hlutlaust

4

20

Neikvætt

2

10

Samtals

20

100

Samanburður taflna 12 og 13 leiðir í ljós að fjöldi jákvæðra nemenda er
sá sami í báðum tilfellum eða 14 nemendur. Hlutlausir nemendur voru
níu í upphafi annarinnar en í annarlok og eftir sýningu myndanna töldust
þeir fjórir. Þá breyttist fjöldi neikvæðra nemenda ekki, var tveir
nemendur í upphafi og tveir nemendur í lokin. Raungreinakennari þessa
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hóps gaf myndunum umsögn að lokinni sýningu þeirra. Eftirfarandi
tilvitnun er tekin úr þeirri umsögn:

Nemendurnir höfðu mjög gaman af myndinni. Umhverfi myndarinnar höfðaði mjög til þeirra og sama má segja um mannamyndir.
Ekki leikur nokkur vafi á að hugtökin voru mun skiljanlegri þar
sem nemendurnir sáu þau „virka” í raun (Fylgiskjal 6).

Svör nemendanna og umsögn kennarans virðast vera samhljóða því sem
fram kemur hjá mér í niðurstöðunum hvað jákvætt viðhorf snertir.
Viðhorf nemendanna til aflfræðinnar varð jákvæðara en einnig varð
viðhorfið til kennarans jákvæðara. Einn nemandinn í rannsóknarhópnum
(hópur A) tók þetta atriði sérstaklega fram í ferilmöppu sinni.

N: Ég hef lært helling og er orðinn jákvæðari gagnvart
kennaranum.

Að fenginni reynslu sem kennari unglinga um þriggja áratuga skeið tel ég
afar mikilvægt að nemendur hafi jákvætt viðhorf til kennarans. Verði
nemendur jákvæðir gagnvart kennara sínum er líklegt að nemendur verði
jákvæðir gagnvart námsgreininni sem kennarinn kennir. Eins má segja að
jákvætt viðhorf til námsgreinar er líklegt til að skapa jákvætt viðhorf til
kennarans. Gerist þetta verður námið nemendum léttara og auðveldara.
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5.4.2. Skilningur á aflfræði
Valblöðin fyrir myndskeið sýna að þau myndskeið sem féllu vel að
reynslu nemendanna áttu upp á pallborðið hjá þeim. Sem dæmi um þetta
tek ég tvö myndskeið sem nemendurnir völdu fyrir hugtakið kraft.

Mynd 30. Steinalyfta 1

Mynd 31. Steinalyfta 2

Mynd 32. Skaftfellingur

Fyrra myndskeiðið, myndir 30 og 31, sýnir tvo menn jafnhatta stein með
misjöfnum árangri. Síðara myndskeiðið, mynd 32, sýnir þegar gömlum
vélbáti, Skaftfellingi VE, er lyft upp úr hrófi sínu. Reynsla nemendanna
segir þeim að miklum krafti sé beitt þegar öflugir kranar lyfta upp
bátnum. Sami skilningur virðist vera til staðar þegar tveir menn jafnhatta
stein.
Páll Skúlason (1979) segir að það að skilja felist í því að greina
merkingu tákna og samhengi þeirra. Dewey (1910) heldur því fram að
skilningur eigi sér ætíð sér stað með því að upplifa beint eða í huganum
tilvist þess eiginleika sem um er að ræða. Það að geta tengt nýja þekkingu
við það sem er fyrir. Í þessu felst meðvitað val. Hjá nemendunum í
valhópnum virtist skilningur þeirra birtast í því að þeir fóru að greina
samhengi milli hluta og upplifa í huganum það sem þeir sáu í myndunum.
Þetta gæti skýrt það hvers vegna þeir telja skilning sinn á aflfræði vera
betri eftir meðhöndlun en hann var fyrir meðhöndlun. Það sem nemendur
telja vera bættan skilning hjá sér virðist fyrst og fremst vera breyting á
athygli og þankagangi og þeir sjái umhverfið í nýju ljósi vegna áhrifa frá
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mynd-skeiðunum. Þennan skilning virðist mega draga saman á
eftirfarandi hátt:
Rammagrein 2. Skilningur nemenda
Skilur hvað myndin er að segja.
Skilur um hvað myndin er.
Getur hólfað efnisatriðin niður.
Tengir myndskeiðið við vettvang eða
atburð.

Það að skilja merkir:

Samanburðarhópurinn (hópur B) var spurður um áhrif myndanna á skilning hópsins á eðlisfræði að hans mati. Niðurstöðurnar sjást í töflu 14.
Tafla 14. Eftir að hafa horft á myndirnar skil ég eðlisfræði
betur
Álit
Sammála

Fjöldi
22

Hlutlaust

12

31

4

11

38

100

Ósammála
Samtals

Svörun (%)
58

Tafla 14 sýnir að meirihluti hópsins telur að myndirnar hafi hjálpað þeim
að skilja eðlisfræðina betur. Líklegt er að sá skilningur sé í líkingu við
þann skilning sem rammagrein 2 greinir frá. Sé þessu þannig farið
undirstrikar það kosti námsefnis í myndrænum búningi, en drepið var á
nokkra slíka kosti í upphafi þessa kafla.
5.4.3. Efni af heimaslóð
Eins og fram hefur komið voru tvær tilklipptar myndir sýndar öðrum
níundu bekkingum af samkennurum mínum. Í spurningalista sem fylgdi
myndunum spurði ég sérstaklega eftir því hvort máli skipti að myndefnið
væri úr heimahögunum eða ekki. Fyrri spurningin er sett fram í töflu 15.
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Tafla 15. Myndir sem eru teknar í Vestmannaeyjum útskýra
hugtökin í eðlisfræðinni betur en myndir sem eru ekki teknar í
Vestmannaeyjum
Álit
Sammála

Fjöldi
20

Hlutlaus

13

34

5

13

38

100

Ósammála
Samtals

Svörun (%)
53

Síðari spurningin er sett fram í töflu 16.
Tafla 16. Það skiptir engu máli hvar myndirnar eru teknar.
Allar myndirnar útskýra eðlisfræðihugtökin jafn vel
Álit
Sammála

Fjöldi
23

Hlutlaus

10

26

5

13

38

100

Ósammála
Samtals

Svörun (%)
61

Samanburður tafla 15 og 16 bendir til þess að myndskeið sem tekin eru í
heimahögum skipta máli þegar um námsefni er að ræða, en það virðist
mikilvægara að myndirnar útskýri vel efnið sem þeim er ætlað að útskýra.
5.5. Nokkrir rannsóknarmöguleikar
Sýn sinni á aflfræði og eðlisfræðinni sem slíkri lýstu nemendurnir á
margvíslegan hátt, einn þeirra tók þetta fram í ferilmöppu sinni.
N: Eðlisfræði er vanmetið vopn, það er eitt sem ég er nú alveg
handviss um, ef eðlisfræðin væri nýtt til fulls væri lífið hættulegt.
Það að nemendanum sýnist eðlisfræðin vera vopn og hún gæti gert lífið
hættulegt væri hún nýtt til fulls vekur upp ýmsar spurningar.
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Hafi hugtakatengd myndskeið þessi sterku áhrif eins og orð nemandans
benda til má spyrja hvort þessi áhrif séu einkennandi fyrir stóran hóp
nemanda og hvaða atriði í þeim kalla fram slík áhrif.
Þá kemur fram í niðurstöðunum að erfitt er að átta sig á því hvort
eða hvernig myndskeiðin séu að hjálpa nemendunum til skilnings á
aflfræði í Newtonskum skilningi. Til að skera úr um það þyrfti greiningu
með sérstökum verkefnum fyrir og eftir notkun myndskeiðanna þar sem
svör við rannsóknarspurningum yrðu fengin frá stærra úrtaki og
rannsóknar-hópi og samanburðarhópi. Mynd 33 er sett hér inn sem dæmi
um það hvernig setja mætti saman mynd og texta til notkunar í þessu
skyni. Á svipaðan hátt mætti nota einstakar myndir úr myndskeiðunum til
fjölbreyttra verkefna og rannsókna.

Hún kæmi aftur
niður vegna þess
að lyftikrafturinn
hættir að virka
þegar þú ert
hættur að lyfta.

Ef ég lyfti
nógu hratt þá
hendist konan
upp í loftið
og kemur
aldrei aftur
niður .

Hún kæmi
aftur niður
þegar lyftikrafturinn
hefur eyðst
upp.

Varlega!
Þyngdarkraftur
jarðar myndi toga
hana niður aftur.

Mynd 33. Konu er lyft upp í sjúkrabíl. Framsetning á texta myndarinnar er
byggð á Naylor og Keogh (2000).
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Rannsókn með hjálp mynda eins og myndar 33 til að leiða í ljós hvers
konar skilning myndskeiðin kalla fram væri áhugaverð. Spyrja mætti
hvort hugtök námsbókarinnar skerpast og skýrast og þá hvernig. Hvort
nemendurnir nái innihaldi námsefnisins og hvernig þeir skilja það. Hvort
nemendur skilji atburði og eðlisfræðina í þeim og hverjir áhrifsvaldarnir
séu. Í annarri rannsókn mætti kanna hver áhrif myndskeiðanna eru á
nemendur með námslegar sérþarfir. Hvort þau komi þar að gagni og þá
hvernig. Hvort framsetning eins og sýnd er í mynd 33 sýnir kæmi
nemendunum að gagni í náminu og þá hvaða hópi nemenda.
Eins og fram hefur komið höfðuðu myndskeiðin til nemendanna og
náðu athygli þeirra. Þetta gefur möguleika á rannsóknum sem greina hvar
forhugmyndir og misskilning er að finna. Myndir og viðeigandi texti
gætu hugsanlega farið saman í slíkum rannsóknum. Ég geri ráð fyrir því
að í fyllingu tímans verði þessi myndskeið notuð í kennslu í aflfræði.
Hugmyndin er sú að útbúa myndefni í líkingu við þessi myndskeið í
öðrum námsgreinum, líffræði til dæmis. Þetta gefur tilefni til þess að
kanna hvort virkni þessara myndskeiða dvínar, vex eða stendur í stað með
síendurtekinni notkun þeirra. Niðurstöðurnar mætti nýta í myndrænni
námsefnisgerð fyrir aðrar námgreinar.
Fram hefur komið að nemendaorðað námsefni sé vænlegra til
skilnings hjá nemendum og skapi jákvæðari viðhorf af þeirra hálfu til
viðkomandi námsgreinar heldur en samskonar námsefni sem fært hefur
verið í orð og samið af sérfræðingum eða kennurum (McManus, 2003).
Myndskeiðin ásamt tilheyrandi texta mætti nota til þess að kanna
sannleiksgildi þessa. Þá mætti láta nemendur sjálfa orða eða semja texta
og setja inn í myndir með svipuðum hætti og sýnt er í mynd 33. Þetta
gæti verið hentug aðferð til þess að kanna lesskilning hjá nemendum,
forhugmyndir og jafnvel misskilning. Loks langar mig að brydda upp á
því hvort valdar myndir úr myndskeiðunum eða einstakar myndir með
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textahólfum líkum þeim sem sjást á mynd 33 gætu reynst heppileg tæki til
námsmats.
5.6. Áhrif þess að myndefnið kom frá kennara myndavalshópsins
Ég sem rannsakandi og kennari þessa hóps í 9. bekk sem valdi myndskeiðin, geng út frá því að ég hljóti að hafa áhrif á nemendur mína á
einhvern hátt. Slíkt er eðlilegt í kennslu og í því efni er kennsla mín ekki
undanskilin. Hver þessi áhrif gætu hafa verið eru til umræðu hér.
Kennslureynsla mín nær frá árinu 1971 fram til þessa dags. Þessi reynsla
varð að mestu til við kennslu raungreina í unglingadeildum grunnskóla og
í framhaldsskóla. Samhliða kennslunni hefi ég stundað ljósmyndun frá
árinu 1968 og kvikmyndagerð frá árinu 1987. Þessa uppsöfnuðu reynslu
og þekkingu hagnýtti ég mér þegar ég tók saman myndskeiðin sem
nemendunum gafst síðan kostur á að velja úr. Markmið mitt var það, að
hugtök aflfræðinnar birtust í einstökum myndskeiðum og myndefnið
skírskotaði til nemendanna og reynslu þeirra og væri skemmtilegt að
auki. Þegar kom að því að meta hvaða áhrif það hafði að myndefnið kom
frá mér sem kennara nemendanna brá ég á það ráð að spyrja nemendurna
sem sáu myndefnið og völdu úr því. Spurningarnar birtust í tveim þáttum
gagnanna, í umræðum í bekknum og á matsblaði. Fyrri spurningin og
svar við henni kom fram í hópumræðu í bekknum og ég nota svar (N1):
R: Hvað fannst ykkur sniðugast við þetta?
N: Hvað eðlisfræðin var flott hjá okkur og hvað þetta var
skemmtilegt.
R: Finnst ykkur – vilduð þið frekar til dæmis hafa viljað vinna
verkefni eða eitthvað svoleiðis?
N: Alls ekki.
N: Nei, Nei.
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N1: Þú náðir miklu betur (a) til okkar. Við fengum miklu meiri
áhuga (b), því við vorum búin að horfa á myndbönd.
Hin spurningin kom fram á matsblaði (Fylgiskjal 3 spurning nr. 2) að
loknu vali á myndskeiðum tengdum krafti og hreyfingu en þar áttu
nemendurnir að tilgreina fjögur aflfræðileg hugtök sem þeir skildu og
ástæður þess að þeir skildu þau. Spurningin var þessi: Þessi fjögur atriði
(nemendur töldu atriðin upp) í myndunum skil ég mjög vel vegna þess að:

N2: Gísli er góður kennari (c).
N3: Kennarinn útskýrir vel (c).
N4: Þetta bara skýrist betur (e).
N5: Mér líkar allar myndirnar (a), en mættu vera fleiri.
N6: Ég skemmti mér (d) best og var einfaldast (e).
N7: Bestu útskýringarnar (e).
N8: Myndirnar skýrðu út (e) fyrir mér.
N9: Þær höfða til (a) mín og eru auðveldar að skilja (e).
N10: Mest vegna útskýringa (e).
N11: Ég hef kynnst þeim (f).
Ég nota svör ellefu nemenda við þetta mat mitt. Nemendurnir og svör
þeirra eru merktir bókstöfunum N1 og N2 til N11. Í svörum þessara
nemenda hafa verið feitletruð fjórtán atriði. Ég skipaði þeim í sex flokka í
því augnamiði að átta mig betur á því hvað felst í svörunum. Flokkarnir
eru: (a) Ná betur til. (b) Meiri áhugi. (c) Góður kennari. (d)
Skemmtilegar myndir. (e) Auðveldar að skilja. (f) Eigin reynsla.
Af þessum sex flokkum sýnist mér tveir vera öðrum meira
áberandi. Það eru flokkar sem ég kalla „Ná betur til” og „Auðveldar að
skilja”. Í þessa tvo flokka má setja níu atriði af fjórtán. Það bendir til þess
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að áhrif mín hafi verið léttvæg. Megin áhrifin hafi verið áhrif frá myndskeiðunum sjálfum og skýringunum sem fylgdu þeim. Nemendurnir náðu
boðskap myndskeiðanna, efnið höfðaði til þeirra, breytti sýn þeirra á
umhverfið og var skemmtilegt að auki. Þessi áhrif vöktu vilja flestra
nemendanna í valhópnum til náms í aflfræði.
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Fylgiskjöl
1. DVD diskur með myndskeiðum sem valið var
kvikmyndunum: a) Kraftur og b) Vinna, orka og afl.

úr

og

2. Sýnishorn af valblaði fyrir myndskeið sem myndavalshópurinn
fyllti út. Spurningarnar eru látnar halda sér, en línur til þess að
skrifa á hafa flestar verið fjarlægðar.
3. Sýnishorn af könnunum sem lagðar voru fyrir myndavalshópinn.
Spurningarnar eru látnar halda sér, en línur til þess að skrifa á hafa
flestar verið fjarlægðar
4. Spurningalisti sem lagður var fyrir tvær bekkjardeildir í 9. bekk,
skólaárið 2007 – 2008 að lokinni sýningu myndanna a) Kraftur og
b) Vinna, orka og afl.
5. Formáli sem lesinn var upp fyrir ofangreindar tvær bekkjardeildir
áður en sýning myndanna hófst.
6. Umsögn Jóhönnu Njálsdóttur um myndirnar.
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Val á myndum.
(Fylgiskjal 2)
Veljið 2-4 bestu myndirnar úr hverjum kafla:
Þessar myndir finnst okkur passa best við: Hópur nr.:________
Nöfn:_______________________________________________
Hvaða störf er vinna ?:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Vinna:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Orka:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Stöðuorka:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Hreyfiorka:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Joule:
Þessar myndir völdum við vegna þess að
Knýr:
Þessar myndir völdum við vegna þess að

.

Lyftikraftur:
Þessar myndir völdum við vegna þess að

.

Afl:
Þessar myndir völdum við vegna þess að

.

Watt:
Þessar myndir völdum við vegna þess að

.

Vél:

.

Inntakskraftur:
Úttakskraftur:
Inntaksvinna:
Úttaksvinna:
Nýtni:
Aðrar myndir sem við vildum sjá líka:

.
.
.
.
.
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Spurningar að loknu vali á myndum í Krafti og hreyfingu.

(Fylgiskjal 3)
Eftirfarandi spurningar eru settar hér til þess skilja
hversvegna þú valdir þessar myndir í kvikmyndina. Þú ert
beðin(n) að svara spurningunum eins vel og þú getur.
1. Þessar myndir valdi ég vegna þess að mér finnst…:
Mynd 1:
_

.

Mynd 2:
Mynd 3:

.

Mynd4:
Mynd 5:
Mynd 6:
Mynd 7:
Mynd 8:
Mynd:9:
Mynd 10:
Það sem mér líkaði best við allar myndirnar var:

2. Þessi fjögur atriði :
í myndunum skil ég mjög vel vegna þess að:

3. Þessi fjögur atriði:
í myndunum á ég erfitt með að skilja vegna þess að:

4. Hvernig tengjast myndirnnar því sem þú kannt í eðlisfræði?

5. Það sem ég skil nú í eðlisfræði en hefi ekki skilið fyrr er:
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6. Erfiðast við að velja þessar 10 myndir var:

7. Nefndu fjögur atriði sem hjálpuðu þér best við að velja
myndirnar:
• A:
• B:
• C:
• D:
9. Í myndunum hefi ég uppgötvað sem er algjörlega nýtt fyrir
mér:

10. Eftir að ég hef skoðað myndirnar í heild sinni hef fengið
nýjan skilning á :

Merktu X í viðeigandi reit.
Kyn: Piltur (

)

Bekkur: 8 (

)

Stúlka (
9. (

)

)
10.(

)

Þakka þér fyrir að svara þessum spurningum.
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(Fylgiskjal 4)
Myndirnar sem þú sást eru sérstaklega valdar af nemendum í 9. bekk og tengjast
eðlisfræði. Þú ert beðin(n) að svara eftirtöldum spurningum eins vel og þú getur.
Lestu spurningarnar mjög vel og settu síðan X í einn reit við hverja spurningu.
Merktu X í viðeigandi reit.
Kyn: Piltur (

)

Stúlka (

)

Bekkur: 8. (

)

9. (

)

10. (

).

1. Mér finnst myndirnar útskýra hugtökin í eðlisfræðinni vel.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

2. Eftir að hafa horft á myndirnar skil ég eðlisfræðina betur.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

Ósammála.

Mjög ósammála

3. Myndirnar vekja áhuga á eðlisfræði.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

4. Myndir sem eru teknar í Vestmannaeyjum útskýra hugtökin í eðlisfræðinni
betur en myndir sem eru ekki teknar í Vestmannaeyjum.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

5. Það skiptir engu máli hvar myndirnar eru teknar. Allar myndirnar útskýra

eðlisfræðihugtökin vel.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

6. Myndirnar sýna vel hvernig eðlisfræði virkar í umhverfinu.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

7. Myndirnar hjálpa mér að skilja hugtökin: Kraftur, hreyfing og hröðun.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

8. Eftir að hafa séð myndirnar skil ég betur hver eru tengsl orku vinnu og afls.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

9. Það er þægilegt að læra eðlisfræði með þessum myndum.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.
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Ósammála.

Mjög ósammála

10. Myndirnar sýna vel hvað eðlisfræði er skemmtileg námsgrein.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

11. Þessar myndir gera mig jákvæðari gagvart eðlisfræði
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

12. Eftir að hafa horft á myndirnar finnst mér eðlisfræði vera áhugaverðari.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

13. Myndirnar útskýra mjög vel hvernig eðlisfræðin virkar í umhverfinu.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

14. Það er skemmtilegt að læra eðlisfræði með þessum myndum.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

15. Þessar myndir auka skilning minn á eðlisfræði.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

16. Ég held að þessar myndir muni auka álit unglinga á eðlisfræði.
Mjög sammála.

Sammála.

Hlutlaus.

Ósammála.

Mjög ósammála

Neikvætt

Mjög neikvætt

17. Mitt álit á eðlisfræði í dag er:
Mjög jákvætt.

Gott.

Hlutlaust.

Nú koma þrjár spurningar þar sem þú ert beðin(n) um að setja tölu-stafina 1 - 5 inn í
reitina. Talan 1 merkir: Best, en talan 5 merkir: Verst.
18. Það sem gerir námið skemmtilegast er:
Námsbókin

Vettvangsferðir

Tilraunir

Videomyndir

Ferilmöppur

19. Það sem hjálpar mér best við að skilja námsefnið er:
Námsbókin

Vettvangsferðir

Tilraunir

Videomyndir

Ferilmöppur

Videomyndir

Ferilmöppur

20. Það sem er þægilegast í náminu er:
Námsbókin

Vettvangsferðir

Tilraunir

Takk fyrir þátttökuna.
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Kynning fyrir sýningu.
(Fylgiskjal 5)
Í tímanum munu þið sjá tvær stuttar kvikmyndir. Myndirnar
sýna hvernig eðlisfræðin virkar í umhverfi okkar og eiga þær
að lýsa hugtökum í öðrum kafla bókarinnar Kraftur og
hreyfing.

Það voru krakkar í 9. bekk sem völdu þessar myndir. Þeir
töldu sig hafa lært mikið af þessum myndum og voru vissir
um það að aðrir krakkar í 9. bekk myndu læra mikið af þeim
og þætti þær skemmtilegar.

Okkur langar að prófa hvort þessir krakkar sem völdu
myndirnar hafi haft rétt fyrir sér eða ekki.
Þessvegna eru þið beðin um það að horfa mjög vel á
myndirnar og svara síðan spurningalista á eftir.

Myndasýningin tekur um það bil 20 mínútur og að henni
lokinni á að svara spurningalistanum.
Ekki merkja spurningalistann með nafni ykkar, en merkið við
reitinn sem segir til um það hvort það er stúlka eða drengur
sem svarar spurningalistanum.

Nú hefst myndasýningin.
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Fylgiskjal 6.
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