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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er gerð kennslufræðileg úttekt á möguleikum sem felast í 

samstarfi milli fyrirtækis og skóla í kennslu náttúrugreina á miðstigi 

grunnskóla. Farið var í heimsókn til sjávarlíftæknissetursins BioPol á 

Skagaströnd sem sýnt hefur vilja til þess að vera skólum innan handar hvað 

varðar náttúrufræðimenntun. Tíðni vettvangsheimsókna og notkun aðferða 

útikennslu virðist vera tiltölulega lág í íslensku skólastarfi. Kennsla 

náttúrugreina utan skólastofunnar á sér víða hefð og nýtur stuðnings. Gerð er 

grein fyrir fræðilegum skrifum um kennslu náttúrugreina utan skólastofunnar 

í samstarfi skóla við fyrirtæki og stofnanir. Greint verður frá hvernig slíku 

samstarfi í  náttúrugreinakennslu hefur verið háttað, markmiðum þess, 

skipulagi og öryggismálum. Rætt er um kosti og áskoranir sem fylgja slíku 

samstarfi. Heimsóknin til BioPol er sett í þetta fræðilega samhengi. Á þeim 

grunni eru lögð drög að tveimur þróunarverkefnum í náttúrugreinakennslu. 

Verkefnin lúta að heimsókn nemendahóps til þess að kynnast 

sjávarlíftæknisetrinu og að plastmengun í hafinu. Umfjöllunin er tvinnuð 

saman við heimsóknina til BioPol og gerð er tillaga að útfærslu verkefnanna.  

Megin niðurstaða ritgerðarinnar er að tækifæri felist í samstarfi skóla við 

fyrirtæki í náttúrugreinakennslu. Grunnskólar ættu að geta nýtt sér þá 

sérþekkingu sem fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu búa yfir. Með samstarfi 

á að vera hægt að tengja menntun barna við raunveruleg viðfangsefni í 

umhverfi þeirra í anda þeirrar verkhyggju sem einkennir hugmyndir um 

kennslu náttúrugreina. Með þróunarverkefnunum tveimur er leitast við að 

byggja brúa á milli markmiða námskrár og starfshátta í grunnskóla. Samstarf 

skóla og fyrirtækis er námstækifæri sem áhugavert er að þróa frekar. 



 

Abstract 

This thesis covers the possibilities presented by collaboration between 

corporations and schools in science education, from an educational theory 

standpoint. A visit was conducted to the marine biology institute BioPol on 

Skagaströnd, which has expressed interest in assisting schools when it comes 

to science education. The frequency of field trips and the utilization of 

outdoor teaching seems to be relatively low in the Icelandic school system. 

The teaching of sciences outside the classroom is widely recognized and 

supported.  Academic writing regarding science education outside the 

classroom in collaboration with corporations and organizations will be 

explored, as well as how such education has been conducted, its goals, 

arrangement and safety precautions, along with the pros and cons of this kind 

of collaboration. The visit to BioPol was conducted with this academic 

context in mind. Based on the conclusions, two development projects in 

scientific education were proposed. These projects regard a field trip for a 

group of students to introduce then to the institute, and plastic pollution in the 

ocean. The discussion is interwined with the visit to BioPol and a potential 

outline of how these projects might be carried out has been created. 

The thesis‘ main conclusion is that a certain opportunity is presented by 

the collaboration between schools and corporations when it comes to 

teaching science. Primary schools should be able to utilize the expertise 

possessed by corporations and institutions in our society. Using that 

expertise, it is possible to incorporate more practical subjects, and a scientific 

work ethic, into children’s education. These two development projects seek 

to bridge the gap between the curriculum’s stated objectives and the methods 

of teaching employed by primary schools. The collaboration between schools 

and corporations is an educational opportunity which would be intriguing to 

develop further. 
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1. Inngangur 

Í þessu meistaraprófsverkefni verður fjallað um það hvort fyrirtæki með 

sérhæfða þekkingu á sviði náttúrugreina geti verið grunnskólum innan handar 

í náttúrufræðikennslu. Um er að ræða þróunarverkefni í náttúrufræðikennslu 

á miðstigi grunnskóla þar sem spunnir eru saman þræðir hefðbundinnar 

náttúrufræðikennslu og útikennslu út frá hefðbundinni kennslufræði og 

áherslum nýrrar námskrár fyrir grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Hugmyndin kviknaði þegar Hug- og félagsvísindasviði Háskólans á 

Akureyri barst erindi frá sjávarlíftæknisetrinu BioPol á Skagaströnd um að 

unnið yrði fræðsluefni um náttúru Húnaflóasvæðisins. Þróunarverkefnið 

horfir til þess hvaða þekking liggur fyrir um þess háttar samstarf og hvernig 

það hefur verið útfært. Einnig var farið í gagnaöflunaleiðangur til 

Skagastrandar með það fyrir augum að skoða hvort raunveruleg 

námstækifæri séu til staðar og hvernig þau megi nýta. Út frá þeirri heimsókn 

voru lögð drög að þróunarverkefni sem gerir ráð fyrir að samstarf milli 

fyrirtækja og skóla sé raunhæfur möguleiki til að efla náttúrufræðikennslu í 

grunnskólum. Verkefnin sem sett eru fram á eftir snúa að umhverfismennt og 

líffræði. Þau snúa einnig að kennslu utan skólastofunnar og kennslufræði sem 

virkjar nemendur í námi sínu. Í almennu samhengi snúa verkefnin að 

markmiðum námskrár skóla um lykilþætti á borð við sjálfbærni en einnig 

lýðræðismennt og eflingu samfélags (Alsop og Ibrahim-Khan, 2015, bls. 3–

4). 

1.1 Markmið og val á rannsóknarefni  

Markmiðið var að skoða hvort raunverulegur möguleiki sé til staðar fyrir 

fyrirtæki á borð við sjávarlíftæknisetrið BioPol að taka þátt í menntun barna. 

BioPol er ungt fyrirtæki sem hóf störf árið 2007 í samstarfi við Hjörleif 

Einarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Byrjað var smátt og snerist 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins meðal annars um að rannsaka lífríkið í grennd 
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við Húnaflóa. Verkefnin eru fjölbreytt og rannsakar starfsfólk 

sjávarlíftæknisetursins BioPol meðal annars hvernig hægt er að nýta 

sjávarlífverur og hvað hefur áhrif á vistkerfi þeirra. Framtíðarsýn þessa unga 

fyrirtækis er að afla sér meiri sérþekkingar, bæta við starfsfólki, sinna 

meistara- og doktorsnemum og vinna að rannsóknum sem eru 

samkeppnishæfar á heimsmarkaði (BioPol, 2015a).  

Þar sem sjávarlíftæknisetrið hefur sýnt frumkvæði og vilja til þess að 

tengja starfsemi sína við menntun barna var tekin sú ákvörðun að fara í 

heimsókn og kynna sér starfsemina. Lagðar verða til grundvallar þær 

niðurstöður sem komu meistaranema fyrir sjónir í rannsóknarleiðangrinum til 

Skagastrandar og þær settar í samhengi við markmið aðalnámskrár 

grunnskóla, íslenskt skólasamfélag og kennslufræðin. 

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Fyrst kemur fræðileg umfjöllun um aðalnámskrá grunnskóla og þau markmið 

sem tengjast því starfi sem á sér stað innan veggja grunnskóla. Markmiðin 

sem Mennta- og menningarmálaráðuneyti setur fram eru sett í samhengi við 

stöðu menntamála á Íslandi og hugmyndir fræðimanna um hina eiginlegu 

menntun. Skoðaðar verða nýjustu rannsóknir Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) auk íslenskra rannsókna um starfshætti í 

skólum til þess að sjá hvort samræmi sé á milli námskrár og skólastarfs.  

Í ljósi stöðu og starfshátta í íslensku skólastarfi, og tilgangi þessarar 

rannsóknar, verður næst gerð grein fyrir þeim þáttum sem varða kennslufræði 

og góða kennsluhætti. Fyrst verður litið til almennra þátta eins og starfshátta 

kennara, markmiðasetningar og þess fjölbreytileika sem finna má í 

skólastofunni. Út frá hinu almenna verður síðan kastljósinu varpað að 

náttúrugreinum og kennslu þeirra. Rætt verður um kennsluhætti sem þykja 

ákjósanlegir í náttúrufræðikennslu og eru í samræmi við þau markmið sem 

lagt er upp með í aðalnámskrá grunnskóla. Gerð verður grein fyrir 

möguleikum á borð við samþættingu námsgreina, nýtingu nærumhverfis og 

rætt verður um hvaða gildi náttúrugreinar hafa í menntun barna.  

Síðast en ekki síst verða fræðin sett í samræmi við heimsókn til 

sjávarlíftæknisetursins BioPol á Skagaströnd. Notast var við  

rannsóknaraðferð vettvangsheimsókna auk lýsandi fyrirbærafræði til að 

greina frá þeirri starfsemi sem þar fer fram. Tekið var viðtal við kennara í 
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grunnskólanum á Skagaströnd sem hefur reynslu af samvinnu við BioPol í 

náttúrufræðikennslu. Þetta var gert til þess að sjá hvernig tekist hefur til að 

flétta saman náttúrufræðigreinar við starfsemi fyrirtækis í grennd skólans. Í 

ljósi niðurstaðna verða lagðar fram tillögur að þróunarverkefnum sem varða 

það hvernig nýta megi fyrirtæki eins og BioPol til þess að gera 

náttúrufræðikennslu grunnskólabarna merkingabærari en jafnframt í samræmi 

við markmið aðalnámskrár grunnskóla.  
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2. Þróunarstarf 

Þróunarstarf hefur ávallt breytingar í för með sér. Hér ræðir um aðgerðir sem 

ná yfir tiltekna starfshætti til þess að bæta skólastarf. Þróunarverkefni geta 

verið umfangsmikil og tekið til skólans í heild eða náð yfir smærri svið hans 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 9). Metnaðarfullar hugmyndir um 

breytingar á skólakerfum kalla á breytingar á mörgum stigum og þá einnig á 

því starfi sem fram fer í kennslustundum (Levin 2008; Fullan 2011). Íslenskir 

fræðimenn segja um skólaþróun í ritinu Aukin gæði náms: „Þar sem 

þróunarstarf verður ævinlega að ná til skólans í heild verður að skipuleggja 

það þannig að það hafi áhrif á alla þætti starfsins.“ (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2005, bls. 33). Hér verður þar með litið svo á að heildin í þessu verkefni sé 

starfsumhverfi eins grunnskóla. Þróunarverkefnið tekur til kennslu 

náttúrugreina eins og þær eru skilgreindar í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 167–180). Lagt var upp með 

að skoða hvernig samstarf fyrirtækis og skóla geti verið liður í að dýpka 

náttúrufræðikennslu. Samkvæmt Fullan (2011) getur dýpkun falist í 

kennslufræði sem virkjar nemendur, er nákvæm, skilar afrakstri og krefst 

hugsunar á hærri stigum. Þessi almennu markmið verða höfð að leiðarljósi í 

ritgerðinni. 

Svara þarf mikilvægum spurningum áður en haldið er af stað í 

þróunarvinnu. Velta þarf fyrir sér mikilvægi þess sem verið er að fást við og 

hvernig sé best að taka á því viðfangsefni sem verður fyrir valinu.  

 Hvað er mikilvægt við þessa hugmynd? 

 Hvers vegna viljum við velja þetta viðfangsefni? 

Þörfin og tilgangurinn þarf þar með að vera skýr. Líta þarf á verkefnið 

sem svar við einhverju sem vantar og sé þess virði að hafa hluta af 

skólastarfinu (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 8–9).  

Þróunarverkefni geta verið margskonar og frábrugðin hverju öðru. Samt 

sem áður eru nokkur atriði sem sameinar þau. Guðrún Kristinsdóttir (1998, 

bls. 9) skiptir þróunarstarfi niður í ferli sem spannar ákveðið tímabil. Þetta 
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tímabil getur verið mis langt, allt frá nokkrum mánuðum til fjölda ára. Yfir 

þetta tímabil er farið yfir fjögur svið. Fyrst er unnið að markmiðssetningu, 

síðan þarf að huga miðlum á borð við tíma og efni, næst þarf að framkvæma 

verkefnið og að lokum er vinnan metin og ígrunduð. 

Svipaða hugmynd um þróunarstarf má finna í bókinni The new meaning 

and educational change. Fullan greinir þar frá þremur sviðum í þróunarstarfi 

sem eru þörfin (e. needs), skýrleikan (e. clarity) og flækjur (e. complexity). 

Líkt og Guðrún Kristinsdóttir tekur Fullan fram að þörfin sé mikilvæg þegar 

fara á af stað með þróunarverkefni. Næst þarf að greina frá tilgangi og setja 

fram markmiðin sem stefnt er að. Ber síðan að hafa hugfast að á meðan 

þróunarstarfinu stendur er óhjákvæmilegt að lenda í einhverjum flækjum. 

Vandamál eru þar með hluti af þróunarstarfi að mati Fullan sem þarf að 

takast á við hverju sinni (Fullan, 2007, bls. 88–91). Reeves (2009, bls. 1–6) 

skrifar út frá sjónarmiði skólastjórnenda en gerir með sama hætti ráð fyrir 

undirbúningsstigi, áætlanagerð, innleiðingarferli og viðhaldi breytinga.  

Af þessu má sjá að nokkur eining virðist vera um hver hin almennu skref 

þróunarstarfs í skólum eigi að vera. Þar sem hugmyndir Guðrúnar 

Kristinsdóttur eru nokkuð gamlar má þó velta fyrir sér réttmæti þeirra í dag. 

Er það rétt að þróunarstarf eigi ávallt að vera svar við einhverri þörf? Mega 

umbótasinnar ekki koma með nýjar leiðir og hugmyndir á grundvelli 

nýjungasemi og forvitni? Ætla mætti að þróunarverkefni til kennslu í dag geti 

staðið á þeim rökum að gera nám áhugaverðara, fjölbreyttara og 

skemmtilegra.  

2.1 Þróunaráætlun  

Skipulag er lykilatriði þegar vinna á þróunarstarf. Þróunaráætlun er mikilvæg 

til þess að setja fram allar nauðsynlegar upplýsingar um það sem koma skal. 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) líta á þróunaráætlun sem hringferli í fjórum 

liðum. Ferlið byrjar á mati sem gert er í þeim tilgangi að sjá hvort þörfin sé 

raunverulega til staðar. Matið á að sýna fram á bæði sterkar og veikar hliðar 

þess sem er skoðað og í kjölfarið eru svo sett fram forgangsverkefni. Þegar 

mikilvægustu þættirnir hafa verið skoðaðir og settir fram er gerð 

framkvæmdaráætlun um hvernig staðið skuli að verki. Næst er áætluninni 

hrint í framkvæmd og unnið samkvæmt henni. Í lokin þarf að líta til baka og 

meta hvernig til tókst. Bent er á að mat sé samofið öllu ferlinu og beri að hafa 
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til hliðsjónar á meðan þróunarstarfinu stendur. Ógerlegt er að breyta öllu í 

einu. Með það í huga má alltaf fara aftur inn í ferlið til þess að vinna frekar 

að þeim verkefnum sem koma til og því geta þróunarverkefni staðið yfir löng 

tímabil. 

2.2 Val á viðfangsefni  

Farin var ný leið til þess að sýna fram á námstækifæri í náttúrufræðikennslu 

utan veggja skólastofunnar í samstarfið við fyrirtæki. Skortur er á 

rannsóknum um samstarf við fyrirtæki hér á Íslandi og því er litið út fyrir 

landsteinana. Önnur lönd standa mörg hver okkur framar hvað varðar 

samstarf skóla og fyrirtækja í þeim tilgangi að bæta náttúrfræðikennslu, sem 

greint verður sérstaklega frá. Megin viðfagsefni þessar ritgerðar felst þar með 

í að skoða hvernig samstarf skóla og fyrirtækja gengur fyrir sig og hvað þarf 

að hafa í huga. Eins og áður segir var farið í vettvangsheimsókn til BioPol á 

Skagaströnd til þess kanna hvort raunveruleg námstækifæri til 

náttúrufræðikennslu séu til staðar hjá íslensku fyrirtæki.  

Afurð þessa meistaraprófsverkefnis eru tvö þróunarverkefni sem lögð 

verða til á miðstigi grunnskóla. Þau má sjá í sjöunda kafla hér á eftir. 

Verkefnið sem tengist plastmengun í umhverfinu er hugsað sem framlag til 

þess að koma af stað umræðu um umhverfismennt og náttúrufræðikennslu. 

Dillon (2012, bls. 1084) segir að aukin samþætting náttúrugreina, 

umhverfisfræðslu og kennslu utan skólastofu sé áhugavert einkenni á 

skólastarfi samtímans. Öll búum við saman á jörðinni og ættum við þar með 

ekki að taka höndum saman í að vernda umhverfið? Rannsakað verður hvort 

samstarf skóla við fyrirtæki í náttúrugreinakennslu geti gert nám 

merkingabærara fyrir nemendur og aukið námsáhuga. 
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3. Menntun í skólastarfi 

Markmið fyrir starf leik-, grunn- og framhaldsskóla hafa verið sett fram í 

aðalnámskrám af mennta- og menningarmálaráðuneytinu áratugum saman. 

Aðalnámskrá gunnskóla þarf að fylgja lögum, reglugerðum og 

alþjóðasamningum og er með henni leitast við að skapa samfellu í íslensku 

skólakerfi. Í gildandi námskrá er kemur fram mikilvægi þess að ákveðin 

þekking, leikni og viðhorf séu markvisst ræktuð meðal allra grunnskólabarna 

svo þau verði sterkir lýðræðisþegnar seinna meir. Enn fremur segir þar að í 

raun séu aðeins menntastofnanir þess eðlis að geta tryggt velferð allra 

lýðræðisþegna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5).  

Hægt er að segja að aðalnámskrár séu samningur þjóðarinnar um 

menntamál. Þar er settur fram ýtarlegur rammi um stefnu, starfshætti og ýmis 

viðfangsefni sem skólar eiga að sinna. Allt er þetta gert til þess að tryggja 

velferð nemenda. Sjá má skýr markmið um menntun og eru þau öll skilgreind 

sérstaklega í samræmi við aldur og þroska nemenda. Þungamiðjan í öllu 

skólastarfi er skylda skólanna til að sinna bæði menntunar- og uppeldisstarfi 

þar sem kennarar gegna lykilhlutverki og falla því margar skyldur til 

kennarastéttarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7–11).  

Námskráin gegnir þar með mikilvægu hlutverki og er einhverskonar 

uppskrift mennta- og menningarmálaráðuneytisins að góðum skólabrag. 

Skólinn á að vera griðastaður nemenda þar sem þeir geta iðkað krafta sína og 

fundið sína hæfileika undir faglegri handleiðslu kennara. En hvernig er hægt 

að vita hvort starfsemi skólans sé að þjóna þeim tilgangi sem lagt var upp 

með? Til þess að réttur barna og ungmenna sé virtur þurfa ákveðnar 

matsleiðir að vera við lýði. Þessar matsleiðir eru tvennskonar, innra mat 

skólanna og ytra mat þeirra. Innra mat skóla byggist á kerfisbundinni aðferð 

og tekur mið af þeim áherslum sem finna má í aðalnámskránni. Skólarnir sjá 

um þetta mat sjálfir og er það gert í þeim tilgangi að sjá hvort skólanámskráin 

sé í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Ytra matið er gert af sveitafélagi 

eða ráðuneyti og byggist á gagnaöflun með fjölbreyttum leiðum. Síðan er 

niðurstöðum skilað til mennta- og menningarmálaráðuneytisins af 
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úttektaraðila til frekari úrvinnslu ef þess þarf (Mennta- og 

menningarmálaráðneytið, 2011, bls. 25–28).  

Velta má fyrir sér hvort í raun sé hægt að meta þá þætti sem aðalnámskrá 

grunnskóla setur fram sem skilyrði með þessum leiðum? En vert er samt að 

reyna að draga upp mynd af stöðu skólamála á Íslandi með tilliti til þess sem 

aðalnámskrá grunnskóla hefur sett fram.  

3.1 Rannsóknir á stöðu menntamála  

Það er ekki bara mennta- og menningarmálaráðuneytið sem krefst 

gagnaöflunar og úttektar á stöðu menntamála. Efnahags- og framfarastofnun, 

sem heitir á ensku Organization for economic co-operation and development 

(OECD), stendur fyrir svokallaðri PISA könnun, eða Programme for 

international student assessment,  í 34 löndum á þriggja ára fresti. Rannsóknir 

sem þessar eru framkvæmdar á markvissan hátt með það í huga að bæta 

skólakerfið líkt og matsleiðir aðalnámskrá grunnskóla segja til um. Efnahags- 

og framfarastofnunin fer þá leið að kanna stöðu skólakerfa í grunnskólum 

þeirra landa sem eiga aðild að henni. Þessi könnun er lögð fyrir alla 

grunnskóla á Íslandi og er svipað hlutfall nemenda tekið fyrir í hverju landi. 

Mismunandi áherslur er í hverri PISA könnun, svo sem lesskilningur, 

stærðfræðilæsi og náttúrufræðilæsi. Prófin eiga að vera almenn eðlis og 

kanna hæfni til að nota þekkingu í hinu daglega lífi. Þetta þýðir að ekki er 

verið að leggja próf fyrir nemendur í ákveðnum fræðum eða greinum heldur 

er frekar litið á útsjónarsemi, rökhugsun og færni (Námsmatsstofnun, e.d.). 

PISA kannar þessa þætti í menntakerfum allra OECD landa fyrir sig, þar á 

meðal á Íslandi. Með þessu gefst tækifæri annars vegar til að gera samanburð 

á þriggja ára fresti innan hvers lands fyrir sig og hins vegar gefst möguleiki á 

að draga upp stærri mynd af stöðu menntamála í alþjóðlegu samhengi. Hægt 

er þá að svara spurningum á borð við: Hefur lesskilningur íslenskra barna 

aukist á frá árinu 2012? Stöndum við betur í stærðfræðilæsi miðað seinustu 

PISA rannsókn, innan landa í OECD? Síðan er hægt að skoða fleiri breytur , 

svo sem: Er munur á milli stúlkna og drengja? Er marktækur munur á milli 

landshluta? Hér eru augljóslega verðmætar upplýsingar á ferð um stöðu 

menntamála á milli landa og hægt er að skoða sérstaklega hvernig Íslandi 

gengur í þessum efnum (Námsmatsstofnun, e.d.). 
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Markmið Efnahags- og framfarastofnunarinnar er að vera stefnumótandi 

fyrir menntakerfi framtíðarinnar og draga upp mismunandi myndir af 

menntakerfum í ólíkum menningarheimum og samfélögum 

(Námsmatsstofnun, e.d.). Nokkrar niðurstöður úr rannsóknum á vegum 

OECD varðandi Ísland má finna í nýlega útgefinni Hvítbók mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Hvítbókin er stefnumótandi plagg sem 

viðleitni til þess að vinna bug á þeim vandamálum sem verið er að glíma við 

í menntamálum samkvæmt nýjustu rannsóknum. Þar má finna upplýsingar 

um stöðu íslenska menntakerfisins miðað við önnur lönd og markmið fyrir 

íslenskt skólakerfi. Þar er dregin upp mynd af framtíðarsýn sem stefnt er að 

fyrir bæði leik-, grunn- og framhaldsskóla landsins. Umbótarmenn vilja að 

Ísland standi jafnfætis öðrum löndum og að íslensk börn njóti sömu 

tækifæra, bæði í samfélagi og atvinnulífi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 6–7). 

Með samanburði við önnur lönd má sjá hvar íslenska menntakerfið 

stendur sig vel og hvað má betur fara. Í þessari umbótabók mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins kemur fram að helsti styrkleiki íslenska 

skólakerfisins sé að lítill munur er á árangri nemenda milli skóla, sem þýðir 

beinlínis að grunnskólar eru líklegast með jöfn tækifæri til náms. Þetta kann 

að vera vegna þeirrar stefnumótunar í aðalnámskrá grunnskóla sem er best 

þekkt undir nafninu skóli án aðgreiningar. Fram kemur í 24. grein laga um 

grunnskóla 91/2008 að öll börn eigi rétt á námi við sitt hæfi og að skólar eigi 

að leitast við að velja viðeigandi viðfangsefni fyrir nemendur. Fleira má gott 

nefna eins og að félagsleg staða nemenda virðist ekki hafa áhrif á 

frammistöðu í námi og að almennt líður íslenskum börnum vel í skólanum. 

Miðstýring í íslenskum skólum virðist lítil, sem sýnir sig í meira frjálsræði 

skólanna í skipulagningu náms og fleiri möguleikar verða þar með til boða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 6–7). 

Með þetta allt saman í huga þá er vert að skoða námsárangur nemenda. 

Eins og fram hefur komið þá leggur efna- og framfarastofnunin fyrir PISA 

könnun á þriggja ára fresti til þess að fylgjast með þróun og gengi íslenskra 

barna á fimmtánda ári í lesskilningi auk læsis í náttúrufræði og stærðfræði. 

Lengst af hefur Ísland verið yfir meðaltali innan OECD ríkjanna þegar kemur 

að lesskilningi og stærðfræðilæsi en fyrir neðan meðaltal í náttúrufræði. 

Byrjað var að leggja þessa könnun fyrir árið 2000 með áherslu á lesskilning 
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og á næstu sex árum fylgdu stærðfræðilæsi (2003) og náttúrufræðilæsi (2006) 

í kjölfarið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 10–12). 

Raunveruleikinn er því miður sá að árangur nemenda í PISA könnuninni 

árið 2012 hefur aldrei verið jafn slakur í öllum greinunum þremur. Í fyrstu 

rannsókn PISA frá árinu 2000 fengu íslensk börn 507 stig í lesskilningi og 

var það fyrir ofan meðaltal OECD, sem var 496 stig. Úr seinustu rannsókn 

sem gerð var 2012 var árangurinn aðeins 483 stig sem er marktækt undir 

meðaltali. Árangur nemenda í lesskilningi hefur því dalað um 29 stig og frá 

árinu 2003 hefur stærðfræðilæsi farið niður um 22 stig. Staða íslenskra 

nemenda í náttúrufræði hefur ávallt verið undir meðaltali frá því að mælingar 

hófust árið 2006 og fengu íslensk börn 478 stig árið 2012, sem var líka 

marktækt undir meðaltali (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 

11–13). 

Ef við setjum þetta í samhengi til að átta okkur betur á þýðingu þessa þá 

er eitt skólaár samkvæmt OECD 45-50 stig. Þetta þýðir að árangurinn sem 

hefur dalað, milli áranna 2000 og 2012, jafngildir því að íslenskir nemendur 

hafi að meðaltali verið hálfu ári skemur í skóla en jafnaldrar þeirra þegar að 

könnunin var lögð fyrir árin á undan. Taka skal það fram að hér er aðeins 

verið að bera saman tölur PISA á Íslandi og ekki við önnur lönd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 11–13).  

Eflaust má varast að lesa of mikið í þessar niðurstöður því raunin er 

vissulega sú að erfitt er að fanga hina eigindlegu menntun nemenda með að 

leggja fyrir skriftlegt próf eða könnun. Samt sem áður eru þetta verðmætar 

upplýsingar, ef þær eru notaðar rétt, sem dæmi til að vinna að umbótum í 

skólastarfinu. Umbætur geta reynst flóknar en þróun og ígrundun hafa ávallt 

verið hluti af hugmyndum manna um menntun. 

3.2 Breytingar og þróun  

Fræðimaðurinn og umbótarsinninn David F. Labaree sagði að einn helsti 

mótandinn menntakerfisins væri samfélagið sjálft. Þetta kann að reynast rétt 

en Labaree vildi meina að þar liggi vandamálið. Ef við viljum móta betri 

lýðræðisþegna og virkara samfélag, er hægt að ætlast til þess að menntakerfið 

geti staðið undir þessari kröfu þar sem helsti mótandinn er samfélagið sem er 

við lýði? Þessu verður ekki auðsvarað og sýnir hversu snúnar umbætur í 

skólastarfi geta reynst í framkvæmd. Þetta þarf að hafa hugfast við innleiðslu 
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nýrra hugmynda svo hægt sé að leggja grunninn að betra menntakerfi 

(Labaree, 2010, bls. 17). 

Hægt er setja fram aðra tillögu að því hvers vegna staða íslenska 

skólakerfisins er, samkvæmt framangreindu, ekki eins og best er ákosið. Þó 

svo að hugmyndir Labaree (2010, bls. 17) kunni að geyma sannleikskorn má 

líka benda á að stundum leggja einstaklingar mismunandi skilning í þau 

markmið sem aðalnámskrá grunnskóla setur fram. Á sama tíma setur 

námskráin fram það skilyrði að allir grunnskólar fari eftir sömu uppskrift sem 

tryggja á virkt skólastarf. Draga má í efa að raunhæft sé að allir setji sömu 

merkingu í þann fróðleik sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur 

fram í námskránni Í tímans rás hafa fræðimenn lagt fram mismunandi 

hugmyndir um menntun og þætti sem koma þar við sögu. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið hefur í nýjustu námskránni sýnt þá viðleitni að 

setja fram sex grunnþætti sem eiga að tilheyra hugtakinu menntun, en rætt 

verður um þá í framhaldi af hugmyndum þriggja kennslu- og 

uppeldisfræðinga sem sett hafa mark sitt á fræðin. Kannski leynast vandmálin 

í þeim ólíku hugmyndum manna um menntun og þeim ótal skilgreiningum 

sem til eru? Sjónarhornin eru mörg og óhætt er að segja að enginn ein rétt 

skilgreining sé til staðar en reyna má að draga upp einhverja heildarmynd út 

frá mismunandi hugmyndum fræðimanna. 

Á undanförnum árum hafa fræðimenn og stefnamótendur í menntamála 

reynt að setja fram nýjar tilögur um menntamál og huga að nýjum 

námstækifærum. Ef litið er sérstaklega til náttúrufræðigreina hefur meira 

verið litið til kennslu utan skólastofunnar en áður og orðið er ljóst að nám 

þarf ekki aðeins að fara fram innan veggja skólanna. Samtök rannsókna á 

náttúrufræðikennslu (e. National association for research in science 

teaching) segja að menntun sé félagslegt ferli í tengslum við raunveruleg 

verkefni og reynslu einstaklingsins (King og Glackin, 2010, bls. 259). 

Nám sem á sér stað utan veggja kennslustofunnar hefur ýmsa kosti fyrir 

nemendur. Samtökin vilja meina að á þeim grundvelli geti söfn, garðar og 

fyrirtæki verið afl til þess að bæta og auðga menntun í náttúrufræðigreinum. 

Samstarf við þessi námstækifæri í samfélaginu á þar með að nýta og eru í 

samræmi við þau markmið sem finna má í aðalnámskrá grunnskóla (King og 

Glackin, 2010, bls. 259). Skólastarf og menntun eru þar með 

samstarfsverkefni samfélagsins í heild. Kastljósinu verður hér með beint að 
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nýjum námstækifærum sem nýta má með samstarfi við fyrirtæki. En fyrst 

verður rætt almennt um menntun og hvað fellur til þess hugtaks.  

3.3 Hvað er menntun? 

Þegar velta á fyrir sér hugtakinu menntun þá er af mörgum ólíkum 

sjónarhornum að taka og því erfitt að svara spurningunni: Hvað er menntun? 

Það sem fellur til þessa hugtaks er ekki alltaf það sama í hugum fræðimanna 

og spurning er hvort raunhæft sé að eitthvað eitt eigi mestan rétt á að kallast 

menntun? En áður en einstaklingur getur kallast menntaður þá er líklegt að 

visst ferli þurfi að eiga sér stað. Þetta ferli og hvaða þættir koma við sögu 

þess eru fræðimenn búnir að skiptast á skoðunum um í tímans rás, og til þess 

að geta dregið upp heilstæða mynd af menntun þarf að skoða málið nánar.  

Á einfaldastan máta er hægt að segja að menntun sé viss færni sem þarf að 

læra og tekur mið af einstaklingnum. Lærdómurinn getur verið af ýmsum 

toga og er ekki eingöngu bundinn við bóklegt nám heldur þarf að efla 

manneðlið sem heild.  Hægt er því að segja að menntun hvers manns taki mið 

af hæfni hans til þess að taka þátt í samfélagi manna frekar en að leggja á 

minnið einhver fræði eða þekkingu. Sá maður sem getur þulið upp heilu 

námsbækurnar án þess að öðlast leikni í þeim telst ekki menntaður frekar en 

sá sem hefur alla burði til að læra en gerir það ekki. Þetta er yfir 100 ára 

gömul hugsjón frumkvöðuls sem vildi að samspil væri á milli þess sem við 

þekkjum og vitum, og þeirrar leikni sem við höfum til að takast á við 

verkefni hverju sinni. Til að útskýra betur þýðir þetta að menntun veitir okkur 

bæði þekkingu á vissum verkefnum og færnina til þess að takast á við þau 

þegar á reynir. Eins og Guðmundur Finnbogason orðar svo vel: 

Menntunin getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra krafta, hún 

verður að efla manneðlið í heild sinni, hún verður að koma á samræmi 

milli allra líkams- og sálarafla mannsins, æfa kraftana þannig að þeir 

vinni saman í réttum hlutföllum, þ.e. þannig, að þeir geti afkastað sem 

mestu og eflist þó jafnframt allir og styrkist og verði þannig færari og 

færari um að afkasta meiru (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 32). 

Engin ástæða er til að umorða þessi orð Guðmundar og hér sést hvað 

hugtakið menntun er lifandi í hans huga. Menntun verður, að hans mati, ekki 

fengin með því að einblína á æfingu einstakra hæfileika heldur á að koma á 

jafnvægi innra með einstaklingum. Lýsingar Guðmundar í bókinni 
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Lýðmenntun eru beinskeyttar og trúir hann að menntun sé áunnin með vinnu 

og alúð. Menntun er dregin af orðinu maður og hægt er að segja að með 

menntun sé einstaklingurinn „að verða að manni.“ En til þess þarf líka vissa 

mótun af samfélaginu sem aðalnámskráin bendir líka á. Með menntun þarf 

einstaklingurinn að öðlast hæfni til að geta verið virkur í samfélagi með 

öðrum og er félagsmótun því til staðar í menntunarhugmyndum Guðmundar. 

Í Lýðmenntun er tekið fram að menntun sé ekki að finna í þekkingu dauðra 

bókstafa heldur verði hún að snerta skynfæri mannsins svo hún geti átt sér 

stað (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 42–43).  

Sálargáfur mannsins eru í beinum tengslum við það sem gerist í líkama 

okkar og sem dæmi um það þá sjáum við ekki með lokuð augun. Með 

heilbrigðum líkama gefst okkur tækifæri til að taka þátt  í lífsbaráttunni og 

skynfærin sem maðurinn fékk í vöggugjöf eiga að nýtast til þess að taka inn 

heiminn. Að mati Guðmundar er sálarlíf mannsins auðugt og margbreytilegt. 

Í raun er hægt að segja að menntunarhugmyndir hans leggi grunn að 

einstaklingsmiðun í námi því mikið svigrúm er fyrir ólíka hæfileika á milli 

einstaklinga. Menntun þarf að taka mið af einstaklingnum líkamlega og 

andlega, og koma á jafnvægi milli þeirra krafta sem hver og einn býr að. 

Líkja má þessu við vinnuvél sem starfar ekki rétt nema að allir partarnir séu 

að gegna sínu hlutverki í samvinnu við hina. Aðeins með þessu verðum við 

fær um að taka þátt í samfélagi manna og er hinn ómenntaði maður að mati 

Guðmundar hugmyndasnauður og skynsljór (Guðmundur Finnbogason, 1994, 

bls. 32–35). 

Eins og sést er menntun ekki einhlít og þróast eftir þörfum samfélagsins. 

Menntun er bundin stað og stund, sem þarf að hafa hugfast þegar skoðaðar 

eru ólíkar hugmyndir fræðimanna. Í dag, á 21. öldinni, er menntun skilgreind 

samkvæmt mennta- og menningarmálaráðuneytinu sérstaklega út frá 

einstaklingnum sjálfum. Hver og einn á að fá nám við sitt hæfi, læra að 

þekkja hæfileika sína og auka hæfni sína til þess að taka þátt í samfélaginu 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 13).  

Allt er þetta í samræmi við hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar. Hægt 

er að segja að samfélagið setji traust sitt á menntakerfið til þess að skila af sér 

virkum þjóðfélagsþegnum sem eru tilbúnir að taka þátt í atvinnulífinu. Skólar 

eiga í þessum skilningi að samræma hugsjónir lýðræðisins og á þann háttinn 

breyta því. Af þessu sést hve mikilvægu hlutverki menntakerfið gegnir. 

Ætlast er til að skólar eigi að sjá einstaklingnum fyrir menntun og þar með 
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laga viss vandamál sem kunna að leynast í samfélaginu. Ef skólar stuðla vel 

að heilbrigðismenntun nemenda, verður þá minna um heilbrigðisvandamál í 

samfélaginu? Eða ef skólar brýna fyrir nemendum sínum mikilvægi þess að 

taka þátt í atvinnulífinu og hjálpa þeim að finna sína hillu í lífinu, verður þá 

minna um atvinnuleysi? Þessi hugsjón er falleg en velta má fyrir sér hvort 

markmið sem þetta sé raunhæft. 

Annar vel þekktur hugsuður að nafni John Dewey (2010, bls. 111) fer aðra 

leið við að útskýra hugtakið menntun og tengir hana við félagslega athöfn. 

Þetta þýðir að menntun fæst aðeins með samvinnu við nánasta umhverfi þar 

sem verkin eiga að ráða ferðinni frekar en markmiðahyggja. Markmiðið er í 

sjálfu sér aðeins eitt og það er að veita einstaklingum svigrúm og frelsi í stað 

þess að leitast við að niður njörva hlutina. Í huga Dewey er frelsið 

vitsmunalegt þar sem markmið og áform eru ákveðin af hverjum og einum. 

Allir ákveða sínar eigin leiðir en muna skal að þekking er merkingalaus ef 

ekki er látið á hana reyna. Hér eru Guðmundur Finnbogason og John Dewey 

sammála um að maður sem hefur aflað sér þekkingar en ekki lært að nýta sér 

hana kallast ekki menntaður (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010, bls. 

111). Munurinn sem liggur á milli þessa tveggja hugsuða er að Guðmundur 

leggur áherslu á jafnvægið milli líkama og sálarlífs, á meðan Dewey vill 

meina að menntun fáist með raunverulegri reynslu. Menntun þarf að svara 

athafnaþörf barnsins sem þarf að læra af eigin raunum og er persónuleg 

reynsla forsenda þess að geta skilið umhverfið sitt. 

Verkhyggja Dewey er kennd við leitaraðferðir innan kennslufræða, sem 

að byggjast á að líkja eftir raunverulegum vinnubrögðum. Kenna þarf 

einstaklingum svokallaða ígrundaða hugsun (e. reflective thinking) þar sem 

viðfangsefni eru afmörkuð með nokkrum þrepum sem ganga í hring. 

Leitaraðferðalíkanið hermir eftir vinnuferli vísindamanna þar sem fyrst er sett 

fram rannsóknarspurning, þá tilgáta, svo er gerð könnun og unnið úr gögnum 

og að lokum dregnar ályktanir eða niðurstöður fram settar. Markmið með 

leitaraðferðum er að virkja nemendur til þátttöku í náminu, þjálfa með þeim 

rökhugsun og kenna fagleg vinnubrögð. Til eru nokkrar útfærslur á þessari 

kennsluaðferð, þar á meðal alvöru rannsóknir, vettvangsathuganir og 

spurningalistakannanir. Allar eiga þær það sameiginlegt að námið er verklegt 

eins og hugmyndir Dewey segja til um. Greint er frá flestum þeirra í bók 

Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna, en farið verður nánar í 
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þessi mál þegar kemur að kennslufræðunum sjálfum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 124–127).  

Næst verður kynnt hér til sögunnar uppeldisfræðingur að nafni María 

Montessori. Í hennar hugmyndum kemur fram að börn eiga að búa yfir 

meðfæddri greind og hæfileikum til þess að læra. Til eru mörg rit frá 

Montessori en frægasta bók hennar er líklegast The Montessori Method frá 

1909, sem hefur að geyma hugmyndir hennar um menntun barna. Montessori 

lýsir börnum sem fróðleiksþyrstum einstaklingum á ákveðnu tímabili sem 

kallast næmisskeið. Um það segir hún:  

Börn ganga í gegnum tiltekið skeið í þróuninni, þar sem hæfileikar og 

tækifæri koma í ljós, sem seinna hverfa aftur. Þetta er ástæða þess að 

þau á vissum tíma á ævinni sýna mikinn, já undraverðan áhuga á 

vissum hlutum og athafnasemi, áhuga sem er ekki að finna síðar, þótt 

leitað sé (Myhre, 2011, bls. 181–182). 

Ef marka má orð Montessori þá hafa öll börn meðfædda hæfileika til náms 

og áhuga. Hlutverk kennarans er að hennar mati að skapa námsvænt umhverfi 

og halda þessari meðfæddu virkni gangandi. Það þarf að koma í veg fyrir 

aðgerðarleysi og sjá til þess að börnin hafi eitthvað fyrir stafni sem hentar 

þeirra persónueinkennum. Nám fer fram í gegnum skilningarvitin og öll börn 

eiga að fá tækifæri til þess að þroskast á sínum eigin hraða (Myhre, 2011, bls. 

181–182).  

Eins og sést ríkir ákveðið frelsi í hugmyndum Montessori, líkt og hjá John 

Dewey, en að hennar mati ganga börn í gegnum vissa þróun eða ferli í námi. 

Viss öfl koma þar við sögu þar sem eðlisþroski barna vex eftir ákveðnu 

mynstri. Þessi eðlisþroski barna mótast af umhverfi, virkni uppalandans og 

þeim kröftum sem hvert og eitt barn fékk í vöggugjöf (Myhre, 2011, bls. 

181–183). 

María Montessori trúði að eðli mannsins væri gott og hennar helsta 

sérkenni var hversu mikla áherslu hún lagði á leikinn. Textinn í lagi sem við 

þekkjum flest lýsir hugmyndum Montessori nokkuð vel: „Það er leikur að 

læra, leikur sá er mér kær, að vita meira og meira, meira í dag en í gær.“ Þar 

með þarf framtakssemi barnsins að fá að njóta sín og eiga viðfangsefni að 

skerpa skilningarvit og þroska. Nám á að vera leiðandi og eyddi Montessori 

miklum tíma í að fylgjast með leik barna og hvernig þau uppgötvuðu 

heiminn. Montessori-uppeldisfræðin hefur að geyma ýmsar kennsluaðferðir 

og námsgögn sem reyna á rökhugsun barna og sumir kannast við sérstaka 
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kubba, kassa og annað sem Montessori prófaði sig áfram með á sínum tíma. 

Samkvæmt hugmyndum hennar á að leggja áherslu á að skapa rétta 

umhverfið sem veitir börnum frelsi til náms á sínum eigin hraða og í takt við 

getu þeirra (Myhre, 2011, bls. 182–184). 

Í þessari umræðu um menntun koma fram mismunandi hugmyndir og 

sjónarhorn þó margt megi finna sameiginlegt með Guðmundi Finnbogasyni, 

John Dewey og Maríu Montessori. Þó svo að áhersla Guðmundar í menntun, 

gullni meðalvegurinn á milli ræktunar sálarlífsins og líkama, sé ólík 

hugmyndum Dewey um að láta verkin tala og hugsjón Montessori um 

meðfædda hæfileika til náms, má samt finna líkindi með þeim öllum. Öll 

trúðu þau á einstaklingshyggju í námi, á mikilvægi þess að hafa nám 

nytsamlegt og að hjálpa þurfi börnum að beisla sína hæfileika. Guðmundur 

ræðir ekki um vitsmunalegt frelsi líkt og Dewey og Montessori en ef lesið er 

á milli línanna þá hylltist hann ekki af markmiðshyggju sem veitir ákveðið 

frelsi í sjálfu sér.  

Sem nokkurs konar andsvar við þessari frelsishyggju í menntun má nefna 

hugmyndir uppeldisfræðingsins Johann Friedrich Herbart sem setti fram 

kenningar á fyrri hluta 19. aldar. Hugmyndir Herbarts áttu fátt sameiginlegt 

með samtímamönnum hans eða þeim hugmyndum um menntun sem hafa nú 

þegar verið kynntar. Í hans kenningum var lögð mikil áhersla á markmiðin 

sem hafa tvær hliðar. Annars vegar hin nauðsynlegu markmið og hins vegar 

hin mögulegu markmið. Nauðsynlegu markmiðin snerta hið mannlega eðli og 

siðferði allra manna á meðan hin mögulegu snerta aftur á móti meira 

einstaklinginn sjálfan og hvað hann þráir. Þessi markmið eiga að mynda 

ákveðnar samfellur í skólastarfi og vill hann byggja kennslu á þessum grunni. 

Í raun leggur Herbart drög að markmiðasetningu sem svipar til þeirrar sem 

gerð er í aðalnámskrá grunnskóla um einstaklingsmiðun í námi. Herbart var 

mjög annt um einstaklinginn og að náðargáfur hvers og eins fengju að njóta 

sín í námi (Myhre, 2011, bls. 116–118). Rætt verður sérstaklega um markmið 

til kennslu í næsta kafla þar sem tveir aðrir fræðimenn verða kynntir til 

sögunar. 

Segja má að hugmyndir John Dewey og Guðmundar Finnbogasonar um 

menntun eigi sömu rætur að rekja en Dewey leggur samt meira upp úr 

þátttöku nemendanna sjálfra í skólastarfinu. Helstu veikleikar kenninga 

Dewey eru samt sem áður skortur á markmiðum þar sem aðal markmiðið er 

aðeins námslegt frelsi nemenda. Það vantar áætlun til þess að framkvæma 
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hlutina sem Montessori og Herbart skýra greinilega frá í sínum hugmyndum, 

allt frá skipulagningu á námsumhverfinu til þeirra námsgagna sem skal nota. 

Hugmyndir Montessori og Dewey eru svipaðar að því leiti að frelsi til náms á 

að vera ríkjandi í kennslustofunni en Monessori setur fram mun skýrari 

leiðbeiningar sem hægt er að fara eftir. Þetta gerir Guðmundur að einhverju 

leyti líka. Í framhaldi af þessari greinagerð er næsta skref að skoða hvað 

aðalnámskrá grunnskóla segir um menntun og hvað kemur þar fram. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur farið þá leið að setja fram sex 

þætti sem eiga að leggja grunn að hugtakinu menntun. Þessir þættir eiga allir 

að tvinnast saman skólastarfi og starfsháttum. Margt er hægt að finna 

sameiginlegt með þeirri hugsjón sem sett er fram í aðalnámskrá grunnskóla 

og því sem rætt hefur verið um menntun hér að ofan. Þar með verður farið 

nánar ofan í saumana á skilgreiningu hugtaksins menntun sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið hefur sett fram.   

3.4 Aðalnámskrá grunnskóla og menntun 

Fram hefur komið að erfitt er að skilgreina hugtakið menntun því hún er ekki 

einhlít og rætt hefur verið um hvernig menntastefnan er á Íslandi. Þó má taka 

fram að skólakerfið er ekki eina uppspretta menntunar. Menntun er hægt að 

sækja víða en samt sem áður er skólakerfið einn helsti grundvöllur menntunar 

í samfélaginu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sett fram sex 

grunnþætti menntunar í nútíma samfélagi. Þessi þættir eiga að vera tilraun til 

að spanna öll þau svið sem koma helst að hugtakinu menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13–14). 

Þessir grunnþættir eiga að ná að byggja upp fjölbreytt nám sem tengist 

menningu okkar, umhverfi og samfélagi. Grunnþættirnir eru í eðli sínum 

samfélagslega miðaðir og eiga að virkja nemendur til þess að taka þátt í 

samfélaginu, viðhalda því og sjá fyrir breytingu og þróun þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13–14).  Þeir sex grunnþætti sem hér 

um ræðir eru:  

 Læsi 

 Sjálfbærni 

 Heilbrigði og velferð 

 Lýðræði og mannréttindi  

 Jafnrétti  
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 Sköpun  

Allir þessir þættir eiga að fléttast saman í skólakerfum leik-, grunn- og 

framhaldsskóla, og endurspeglast í starfsháttum, skólabrag og samskiptum.  

Þetta þýðir að inntak námsgreina og námssviða á að litast af öllum þessum 

þáttum bæði hvað varðar leikni og þekkingu. Með þeim er lagður grunnur að 

heilstæðri námskrárgerð sem sýnir sig í virkri starfsemi í skólum, faglegri 

víðsýni og nýstárlegri nálgun starfsmanna. Hér má þá nefna óhefðbundna 

kennsluhætti og samfellu í einni heildarhugsjón (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). 

Svo þessi samfella í skólastarfinu geti átt sér stað þurfa grunnþættirnir sex 

að tengjast hver öðrum. Innbyrðis eru þeir háðir hver öðrum. Hægt er að 

segja að læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun séu táknrænir þættir sem segja til um þarfir samfélagsins. 

Með þessu hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið reynt að setja fram 

atriði til þess að tryggja virkt lýðræði í friðsælu og virku samfélagi. En þó 

svo að grunnþættirnir séu samanofnir hafa þeir allir sín sér einkenni sem ber 

að hafa í huga við námskrárgerð og eiga þeir í sameiningu að skerpa á þeim 

markmiðum sem stefnt er að í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). 

Svo hægt sé að skilja hvað fellur til hvers grunnþáttar fyrir sig þarf að 

skoða málið nánar. Í aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið læsi ekki einungis 

hæfileikinn til þess að að skilja og túlka hið ritaða mál. Þungamiðjan liggur í 

mun víðari skilgreiningu þar sem einstaklingurinn verður læs á heiminn ef 

svo má að orði komast. Þar er vikið frá gömlum hugmyndum að setja 

mælikvarða á læsi einstaklinga, þar sem sumir voru treglæsir eða jafnvel 

ólæsir á meðan aðrir voru fluglæsir. Með fleiri rannsóknum hefur 

sjóndeildarhringurinn víkkað og snýst læsi nú meira um samkomulag milli 

manna um málnotkun og hvernig merkingabærni orða er félagslegt ferli. Til 

að útskýra betur er verið að meina að læsi sé háð menningu og þeim gildum 

sem eru við lýði hverju sinni. Ákveðin hefð er þar með til staðar og snýst 

leikurinn um að breyta hinu kerfisbundna táknkerfi í merkingu sem hver og 

einn getur túlkað með ólíkum hætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 18–19).  

Læsi er þar af leiðandi ekki bara hæfnin til þess að lesa heldur hæfnin til 

þess að nota tungumálið sér í hag og þekkja þær hefðir sem eru til staðar. 

Samkvæmt aðalnámskránni eru til margar tegundir læsis, eins og 
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menningarlæsi, miðlalæsi, vísindalæsi og fleira sem allir nemendur þurfa að 

tileinka sér. Mestu máli skiptir að nemendur geti umskrifað og umskapað 

heiminn með persónulegri tenginu og hæfileikanum að miðla þekkingu sinni. 

Lestur, sem er einn þáttur læsis, er helsta forsenda farsældar í flestu námi og 

þarf að leggja sérstaka rækt við hann (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 18–19). 

Næsti þátturinn er sjálfbærni sem er á einfaldasta hátt þekking nemenda á 

umhverfi sínu, þörfum samfélagsins og almennri velferð. Menntun í 

sjálfbærni á að kenna samfélagslega ábyrgð og sjá mikilvægi í að hugsa vel 

um umhverfi sitt. Með þessu eiga nemendur að verða virkir borgarar með 

svipuð gildi til þess sameiginlega sem þarf að huga að í samfélaginu og 

umhverfinu. Skólar eiga að móta rétt viðhorf með nemendum sínum gagnvart 

umheiminum og koma þeim í skilning um að jafnræði allra jarðarbúa skipti 

máli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14–17). 

Heilbrigði og velferðarmenntun grunnskóla byggist á andlegri, líkamlegri 

og félagslegri vellíðan nemenda. Flókið samspil er á milli þessara þátta og 

eiga skólar að leitast við að koma jafnvægi á þá og rækta. Þetta þurfa 

skólastjórnendur og annað starfsfólk skólans að vera meðvituð um og skapa 

þarf jákvæða umgjörð skólastarfs þar sem öllum nemendum líður vel. 

Heilsueflandi umhverfi felur í sér að hlúa að jákvæðri sjálfsmynd nemenda, 

hreyfingu, næringu, hvíld, andlegri vellíðan, góðum samskiptum, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og að þeir öðlist skilning á eigin tilfinningum jafnt og 

tilfinningum annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). 

Í þeim grunnþætti sem snýr að lýðræði og mannréttindum þarf menntun 

að taka mið af þeim gildum sem viðtekin eru í samfélaginu og gerð er krafa 

um að nám eigi sér ekki einungis stað innan veggja skólans. Kenna á 

nemendum að bera virðingu fyrir mannréttindum og þekkja lýðræðislega 

hugsun. Lýðræðismenntun felur í sér rétt viðhorf, gildi og siðferði sem 

tvinnast saman við hina grunnþætti menntunar. Í námskránni er beint á leiðir 

til þess að sækja menntun annars staðar en í skólastofuna eins og með 

æskulýðs- og íþróttarstarfi eða tengingu við fyrirtækin í samfélaginu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). Þessi hugsjón hefur 

beina tengingu við þetta meistaraverkefni þar sem verið er að skoða hvort 

fyrirtæki geti tekið þátt í menntun barna. Með þessu ákvæði mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins er lagður grundvöllur að samstarfi við önnur 

námstækifæri í samfélaginu, hver svo sem þau kunna að vera.  
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Næst seinasti þátturinn er jafnrétti sem felur í sér að mynda gagnrýnið 

hugarfar gagnvart viðteknum hugmyndum samfélagsins og veita þar með 

nemendum vopn til þess að takast á við lífið í lýðræðissamfélagi. Skólastarf á 

að vera virkt í anda skilningsríkis, víðsýni, umburðarlyndis, réttlætis og 

jafnréttis. Með jafnréttismenntun er átt við að kenna þurfi nemendum um þá 

þætti sem geta skapað forréttindi og mismunun, líkt og: aldur, kyn, fötlun, 

búseta, kynhneigð, litarháttur, menning og stétt, ásamt fleiru. Inntak jafnréttis 

í menntun nær til kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Nemendur eiga 

að taka þátt í skólastarfinu undir faglegri handleiðslu kennara og með þeim 

hætti, í sameiningu, skapað hinn rétta skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19–20).  

Síðasti grunnþátturinn sem aðalnámskrá grunnskóla setur fram er sköpun, 

sem á að gefa nemendum tækifæri til þess að skapa sér nýja þekkingu og 

leggja rækt við þá vinnu sem fram fer í skólunum. Nemendur búa yfir 

mismunandi hæfileikum og eiga allir að fá sömu tækifæri til þess að kynnast 

þeim og nýta, bæði í starfi og leik. Fram kemur að börn hafi meðfædda 

forvitni þaðan sem sköpunarþráin er sprottin, sem hægt er að nýta í námi og 

auka þannig áhuga. Með því að hafa sköpun sem hluta af skólastarfinu læra 

nemendur að ekki þarf alltaf að lita fyrir innan línurnar og öðlast sjálfstraust 

til þess að prófa eitthvað nýtt. Opnast þar með nýir möguleikar að nýrri 

þekkingu sem á að vera ánægjulegt námsferli fyrir nemendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). 

Á þessum sex grunnþáttum sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

setur fram sést hvernig þættir samfélagsins tvinnast inn í skólastarfið þó að 

einstaklingurinn sé ávallt í forgrunni. Út frá þessu er hægt að draga þá 

ályktun að samfélagið móti skólaumhverfið því greinilega er eitt helsta 

markmið aðalnámskrár að skólakerfið skili af sér virkum þjóðfélagsþegnum. 

Sú heildarmynd sem dregin er upp af menntun á að tryggja að leik-, grunn- 

og framhaldsskólaganga allra barna verið ánægjulegt ferli þar sem hæfileikar 

allra fái að njóta sín innan veggja skólanna undir faglegri handleiðslu 

kennara. Ekki er aðeins lögð áhersla á þekkingu eða lærdóm úr námsbókum 

heldur líka leikni og hæfni nemenda til að nýta sér það sem er lært. Á þann 

veginn tengjast allir grunnþættirnir sex öðrum námsgreinum og öllu 

skólastarfinu sjálfu. Þetta þurfa kennarar að hafa í huga við skipulagningu á 

öllu sem við kemur starfi þeirra. 
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4. Menntagildi náttúrugreina 

Í aðalnámskrá grunnskóla má finna kafla um náttúrugreinar og hvernig þeim 

á að vera háttað í íslensku skólastarfi. Náttúrugreinar er yfirheiti yfir 

undirgreinar sem spanna: náttúrufræði, jarðfræði, efnafræði, eðlisfræði, 

landafræði, umhverfismennt og lífvísindi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52). Þessar greinar spanna námssvið 

náttúrufræðigreina samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla sem taka líka mið af 

grunnþáttunum sex fyrir menntun. Markmiðin fyrir þessar greinar eru búin til 

í samræmi við þekkingu, leikni og hæfni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 167). 

Námssvið náttúrufræðigreina er víðfemt og nær frá minnstu einingum 

heimsins og ósýnilegum kröftum til hins stóra og mikilfenglega. Sett eru fram 

hæfniviðmið, sem eru ramminn yfir námsviðið í heild. Þau þarf að hafa í 

huga við skipulagningu námsgreinanna. Hæfnin tengist svo markmiðunum 

um þekkingu og leikni en líka viðhorfum tengdum náttúru, tækni, umhverfi 

og samfélagi. Hæfnismarkmiðin eru á efri stigum líkans Bloom eins og það 

að þekkja eigin hæfni, nota rökhugsun, koma auga á mikilvægi hluta, læra að 

bera virðingu fyrir umhverfi sínu, læra að þekkja styrkleika sína og þróa með 

sér uppbyggileg viðhorf. Ásamt þessu eiga nemendur að efla félagsfærni sína, 

auka verklæga hæfni, sýna ábyrgð í eigin námi, sýna frumkvæði og jákvæðni 

gagnvart því að taka þátt í starfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 168). 

Greinilegt er að námskráin gerir ráð fyrir að náttúrugreinar skipi 

mikilvægan sess í almennri menntun. Sá sem nær ekki að tileinka sér þá 

þekkingu, leikni og hæfni sem spannar náttúrugreinarnar verður síður 

undirbúinn til þess að taka þátt í sínu samfélagi eða gaumgæfa það umhverfi 

sem hann býr í. Með þetta í huga er vert að velta fyrir sér, hvað þessar greinar 

eiga að veita okkur. Hvernig er best að ná tökum á þeim viðfangsefnum sem 

sett eru fram í þeim markmiðum sem stefnt er að?  

Markmiðin í þeim greinum sem snúa að náttúrufræði beinast að því að 

nemendur átti sig á þeim áhrifum sem maðurinn hefur á umhverfi sitt og 

náttúru. Náttúrufræðimenntun á að kenna nemendum vísindaleg vinnubrögð, 
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hvernig á að framkvæma athuganir, setja fram niðurstöður og almennt læsi á 

náttúruna. Í aðalnámskrá grunnskóla er rætt um hæfnisviðmið sem flokkast í 

tvær greinar sem eru ákveðin viðfangsefni annars vegar og verklag í 

náttúrufræðigreinum hins vegar. Hver grein fyrir sig skipar síðan fimm 

markmið sem eru ítarlega útlistuð í námskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 168–169).  

Þau hæfniviðmið sem snúa að verklagi í náttúrufræðigreinum skiptast í:  

 Vinnubrögð og færni í náttúrufræðigreinum.  

 Geta til aðgerða. 

 Hagnýting á þeirri þekkingu sem lærð er og nýsköpun. 

 Gildi vísinda og tækni.  

 Læra um ábyrgð mannsins í sínu umhverfi. 

Hvert þessara hæfnisviðmiða er síðan sett í samhengi við skólastarfið. Sett 

eru fram lokamarkmið við þrjú skólastig eða við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 

10. bekkjar.  

Hið sama er gert varðandi hæfniviðmið um viðfangsefni sem eru:  

 Ísland og náttúra. 

 Samspil vísinda, þróunar og tækni í samfélaginu. 

 Umhverfisvernd og heilbrigði.  

 Líf og búseta á jörðinni. 

 Lífsskilyrði mannsins.  

Hægt væri að skoða frekar hvert viðmið fyrir sig nánar en markmiðið hér 

er að draga fram hversu stóran sess hið verklega skipar í 

náttúrufræðimenntun. Viðfangsefnin eiga að tengjast einhverri færni og síðan 

reynslu sem nemendur öðlast á verklegan máta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 168–175). Þessi færni og leikni á að 

hjálpa nemendum að verða læsir á sitt umhverfi og náttúru. Það er einn af 

þeim þáttum sem kannaðir eru í PISA rannsókninni sem rætt var um hér að 

ofan.  

Verkhyggja John Dewey er lifandi í námskrá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins fyrir náttúrufræðimenntun. Þar kemur skýrt 

fram að náttúrufræðikennsla þurfi að fela í sér fræði sem kennd eru á 

vettvangi. Það sama gildir um kennslu í náttúrugreinum og aðra kennslu.Til 
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þess að ná þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram þarf bersýnilega að setja 

kennslunni  skýr markmið og velja viðeigandi kennsluhætti.   

4.1 Markmiðasetning  

Lengi var gengið út frá því í kennslufræðum að skýr markmiðasetning ætti að 

vera upphafspunktur allra kennara þegar kæmi að skipulagningu kennslu og 

öllu sem henni tengist. Til að setja markmiðin hverju sinni ætti að svara 

spurningunni: Hvað eiga nemendur að læra? Skrá síðan svarið á lýsandi hátt 

og gefa þannig til kynna hver markmiðin ættu að vera. Þessi hugmynd að 

markmiðin ráði ferðinni við kennslu var sett fram af Ralph Tyler í bókinni 

Basic principles of curriculum and instruction frá 1949. Tyler setti lengi 

mestan svip á markmiðasetningu fyrir kennslu og námskrárfræði (sjá t.d. 

Clark og Yinger 1987, bls.  349). Tyler setti fram fjórar meginspurningar sem 

eiga að hjálpa við að útlista þau markmið sem ganga á út frá hverju sinni:  

1. Hver er tilgangur kennslunnar? 

2. Hvaða viðfangsefni (e. educational experiences) hjálpa til við að 

tilgangi sé náð? 

3. Hvernig er best að skipuleggja þessi viðfangsefni? 

4. Hvernig er unnt að meta hvort tilgangi hafi verið náð? 

Þessi hugmynd Tyler um námskrárgerð varð áhrifamikil í undirbúningi 

kennslu á sínum tíma. Með þessari nálgun á að sjá tilgang hverrar 

kennslustundar og hvaða kennsluhættir skila mestum árangri. Til að einfalda 

málið á þessi aðferðafræði að sýna  hvaða kennsluaðferðir, kennsluhættir, 

námsmat og aðrir þættir skólastarfsins henta þeim markmiðum sem stefnt er 

að (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 13–15). Sú námskrá sem grunnskólum 

var sett 1999 var að áliti kennara „mjög hlaðin markmiðum og efni“ 

samkvæmt rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2005, bls. 106) og hlýtur því að 

teljast í góðu samræmi við þessa hefð. Þetta getur ekki talist einkenni hinnar 

nýju aðalnámskrár grunnskóla frá 2011. Samt sem áður túlkar Atli Harðarson 

(2012) aðferðina við að setja markmið í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla frá 

sem framhald á þessari hefð af því að öllu skólastarfi skuli sett markmið um 

þekkingu, leikni og hæfni, ásamt því að skólastarfið skuli lúta 

meginmarkmiðunum sem felast í grunnþáttunum sex (Atli Harðarson, 2012, 
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bls. 3). Atli er að skrifa um framhaldsskóla en bæði atriðin sem hann 

tilgreinir má heimfæra á grunnskóla af því að þau eru skólastigunum 

sameiginleg. Það getur því verið hluti af skólaþróun að færa sig frá þessari 

hefð í átt til þess að nám sé meira en tæki til þess að ná markmiðum.  

Hér er vissulega gengið út frá hefðinni að markmiðin stjórni ferðinni en er 

ekki þörf á því að nálgast markmiðin frá víðara sjónarhorni?  Það að setja 

fram skýr markmið getur reynst flókið. Þó svo að tilgangur kennslunnar 

kunni að blasa við er nauðsynlegt að skoða málið nánar. Hægt væri að líkja 

þessu við ferðalag. Þó að áfangastaðurinn sé ákveðinn eru margir aðrir hlutir 

sem þarf að skipuleggja til þess að komast þangað. Það eitt að þekkja 

áfangastaðinn er aðeins fyrsta skrefið í að ákveða hvað þarf til þess að honum 

sé náð.  

Annar fræðimaður sem sett hefur mark sitt á kennslufræði er 

kennslufræðingurinn Benjamin Bloom. Bloom (Lorin o.fl., 1956; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a) setti fram byltingarkennt líkan árið 1956 sem hefur 

þróað og mótað hugmyndir manna um menntun. Þetta flokkunarkerfi sem 

hefur breyst töluvert og með tímanum orðið markvissara og þróaðra. 

Menntun í huga Bloom gerist á þremur sviðum, þ.e.a.s. á sviði þekkingar (e. 

cognitive domain), leikni (e. psychomotor domain) og viðhorfa (e. affective 

domain). Á þessum sviðum liggja hæfileikar mannsins og til þess að þá megi 

efla þarf að vinna að vissum markmiðum. Í flokkunarkerfi Bloom er rætt um 

þrepamarkmið innan hvers sviðs sem raðast frá hinu einfalda til hins flókna. 

Með hverju þrepi öðlast einstaklingurinn nýja þekkingu, leikni eða nýtt 

viðhorf (Marzano og Kendall, 2007, bls. 2–3; Lorin o.fl., 1956, bls. 5). Áhrif 

Bloom er að finna hvarvetna þar á meðal í skrifum um nýbreytni í kennslu 

náttúrugreina (King og Glackin, 2010). Kennarar þurfa að huga að markvissri 

markmiðasetningu og vera ávallt meðvitaðir um hvert skal stefna, líkt og í 

hugmyndum Ralph Tyler. Ólíkt Tyler þá setur Bloom fram þrepamarkmið. 

Þau eru alls sex fyrir þekkingu, fyrir leikni eru þau sjö og viðhorf fimm 

(Marzano og Kendall, 2007, bls. 2–3; Lorin o.fl., 1956, bls. 5).  
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Þrepamarkmið flokkunarkerfis Bloom 

 

 

Þjálfa þarf öll þrepamarkmiðin fyrir sig og byrjað er á því einfalda til hins 

flókna. Bloom sýnir á sinn hátt hvernig menntun á sér stað hjá 

einstaklingnum í ákveðnu ferli. Gert er ráð fyrir að viðfangsefni á neðri 

stigum líkansins séu erfiðari og því beri að byrja á réttum stað við 

markmiðasetningu. Þessa uppröðun setti Bloom fram í samræmi við 

niðurstöðu prófa þar sem nemendur áttu erfiðara með að svara spurningum á 

efri þrepum líkansins (Marzano og Kendall, 2007, bls. 10–11).  

Hægt er að sjá takmarkanir í hugmyndum Bloom og hefur líkan hans verið 

gagnrýnt á grundvelli þess hvort þrepin séu algild og að þau séu ekki 

endilega í réttri röð. Ef farið væri eftir líkani Bloom þá væri ekki hægt að 

læra að keyra bíl áður en búið er að læra hvað allt sem tilheyrir bílnum heitir 

eða hvernig það virkar. Samt sem áður geta flest okkar keyrt beinskiptan bíl 

án þessa vita nákvæmlega hvað allir hlutir gírkassans gera eða heita. Samt má 

nýta líkanið sem ákveðið leiðarljós þegar skipuleggja á markmiðin (Marzano 

og Kendall, 2007, bls. 10). 

Ný og endurskoðuð hugmynd var sett fram af Marzano og Kendall (2007, 

bls. 10–12) sem var tilraun til að laga helstu gallana sem finna má í 

markmiðalíkani Bloom. Þeir töldu vanta að huga að tveimur mikilvægum 

atriðum. Annars vegar því hversu erfitt verkefnið er fyrir einstaklinginn og 

hins vegar hversu kunnuglegt það er. Marzanso og Kendall settu fram nýtt 

kerfi sem skiptist í þrjá samrýmda hluta sem tvinnast saman í námi. Þegar 

nemandi tekst á við nýtt viðfangsefni virkjast sjálf-kerfið (e. self-system) þar 

Þekking Leikni Viðhorf 

Minni Skynjun Eftirtekt 

Skilningur Viðleitni Þátttaka 

Beiting Svörun Alúð/rækt 

Greining Vélræn leikni Ábyrgð 

Nýmyndun Flókin færni Heilstætt gildismat 

Röklegt mat Aðlögun 

Skapandi tjáning 
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sem verðleikar og notagildi námsins er skoðað. Þetta þýðir að nemandinn 

þarf að sjá hvort það sé þess virði að nema þetta ákveðna viðfangsefni áður 

en hann verður mótttækilegur fyrir áætlun og markmiðum. Næst tekur svo 

við yfirhugsunarkerfið (e. metacognitive system) þar sem nemandinn leitar 

leiða og setur fram ákveðin markmið til þess að læra. Seinasta kerfið heitir 

hugræna kerfið (e. cognitive system) sem sameinar þrepin þrjú og veitir 

nemandanum yfirsýn yfir nám sitt. Með hugræna kerfinu getur nemandinn 

leyst verkefni í tengslum við það sem verið er að læra og unnið úr þeim 

upplýsingum sem fengnar eru (Marzano og Kendall, 2007, bls. 10–12).  

Að einhverju leyti þá mætast hugmyndir Marzanso og Kendall  um Bloom 

og rússneska kennarans Lev Vygotsky ef fallist er á að nám taki mið af þeirri 

þekkingu sem er nú þegar til staðar. Vygotsky gerir ráð fyrir kunnugleika 

viðfangsefna sem þætti í námi barnaog talar um svæði mögulegs þroska (e. 

zone of proximal development) sem verður að teljast keimlíkt. Svæði 

mögulegs þroska byggir á forþekkingu einstaklingsins sem segir til um 

möguleikann til náms. Svæði mögulegs náms væri næði frá námsgetu án 

aðstoðar til getu einstaklingsins til að beisla viðfangsefni með því að fá 

aðstoð frá kennara, sem teljast efri mörkin. Nám á að liggja innan þessa 

svæðis og verkefni þurfa að vera við hæfi. Kennarar eiga að setja fram 

markmið sem koma á samræmi milli þess sem nemandinn nær að afkasta og 

námsefnis (Tudge, 1990, bls. 155–158 ). Sá sem kennir eða leiðbeinir skipar 

þar með stóran sess í hugmyndum Vygotsky um kennslu en um leið er hægt 

að sjá að einstaklingsmiðun í námi hefur ákveðin takmörk. 

Einstaklingsmiðun í námi þarf að vera innan þessa svæðis hjá hverjum 

nemenda fyrir sig. Þetta kallar á fagmennsku kennara og að þeir keppist við 

að kynnast nemendum sínum svo hægt sé að búa til verkefni sem eru við allra 

hæfi.  

Með meiri víðsýni á kennslulíkan Bloom (Lorin o.fl. 1956) eins og 

Marzanso og Kendall (2007) setja fram má hafa náttúrufræðikennslu með 

óhefðbundnu sniði. Þetta þýðir að það þarf ekkert endilega að byrja á fyrstu 

stigum líkansins, heldur má fara beint í að framkvæma, gera og greina. Í raun 

er þetta það sem John Dewey (2000) hélt fram. Að börn fái fyrst að gera og 

síðan fylgi ýmislegt í kjölfar þess að athafna sig í námi. Þessi hugsjón hentar 

vel í náttúrufræðikennslu. Hún kallar á það nemendur fái að glíma við 

raunveruleg verkefni og prófa sig áfram.  
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4.2 Náttúrufræðikennsla 

Það eru margs konar áskoranir í náttúrufræðikennslu og til þess að takast á 

við þær þarf skiplag. Í þessum kafla verður reynt að finna svar við því hvað 

einkennir góða náttúrufræðikennslu. Hvaða þættir koma þar við sögu og hvað 

einkennir góðan náttúrufræðikennara?  

Kenningar John Dewey um reynsluna eiga vel heima í umræðunni um 

góða náttúrufræðikennslu. Wong og Pugh (2015) segja: „The connection 

between John Dewey and science education is enduring, vast, and varied.“ 

(Wong og Pugh, 2015, bls. 304). Fyrst er það áhersla Dewey á lausnaleit í 

námi. Hann sagði nám  verða framsækið ef börn fengju að glíma við 

raunveruleg verkefni og reyna að finna lausnir. Verkefnin eiga þar með að 

snúast um að veita reynslu sem var önnur megin forsenda náms að mati 

Dewey. Hann trúði því að reynslan væri samofin því sem við kunnum, erum 

að læra og komum til með að læra. Þriðji þátturinn var áhugahvötin. Dewey 

segir áhugann vera hvata sem leiðir til verka í námi (Dewey, 2000; Wong og 

Pugh, 2015, bls. 304). 

Hugmyndir Dewey um þrautalausnina, reynsluna og áhugahvötina í 

menntun hefur verið lýst sem framsæknu afli innan greina náttúrufræða. 

Menntun á að vera aðgerðabundin og tengjast raunverulegum verkefnum í 

samfélaginu. Fá nemendur náttúrufræðikennslu með þessu móti?  

Gerð hefur verið rannsókn á starfi íslenskra grunnskólakennara í 

náttúrufræðigreinum. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða starfshætti í 

náttúrfræðikennslu og hvaða gildi væru höfð til hliðsjónar við skipulagningu 

og framkvæmd. Reynt var að sjá hvernig markmið aðalnámskrár grunnskóla 

tvinnuðust inn í skólastarfið. Tekin voru viðtöl við fagkennara í 

náttúrufræðigreinum, bæði á mið- og unglingastigi grunnskóla. Þessir 

einstaklingar voru markvisst valdir vegna reynslu þeirra og sérþekkingar. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að ekki gæfist nægur tími til þess að leyfa 

nemendum að upplifa náttúrfræðigreinar á verklegan máta. Áherslan væri 

frekar á að komast yfir ákveðið námsefni. Einn kennarinn sagðist halda að 

nemendur lærðu mest af því að fá að gera tilraunir sjálfir en því miður þá 

skipti meira máli að undirbúa nemendur fyrir samræmd próf og komast yfir 

námsefni (Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggerts Lárusson, 

2007, bls. 6–9). Taka má það fram að árið 2008 voru samræmd próf lögð af.  

Þarna má greina svipaða mynd og Labaree (2010) hefur  sett fram, að 
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yfirlýstur tilgangur, markmið og orðræðan sem fer í að huga að hagsmunum 

nemenda sé ekki að skila sér í raun og veru. Í raunveruleikanum séu það 

gengi á prófum og yfirferð á námsefni sem vegi meira. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Rúnars Sigþórssonar (2011) um hvernig samræmd 

próf hafa áhrif á kennsluhætti kennara í skólastofunni. Í rannsókn Rúnars 

kom fram að vinnubókarvinna og yfirferð ákveðins námsefnis virðist vera 

þungamiðjan í kennslu náttúrufræði í aðdraganda samræmdra prófa, burtséð 

frá öðrum markmiðum sem aðalnámskrá grunnskóla setur fram. Mestum tíma 

var eytt í að kenna efnisþætti. Kennslutilhögunin var stutt innlögn frá kennara 

og síðan tók við verkefnavinna.  

Ef marka má þessar rannsóknir virðist vera ósamræmi á milli þeirra 

kennsluhátta sem eru við lýði í grunnskólum og þeirra markmiða sem sett eru 

fram í aðalnámskrá grunnskóla. Ekkert liggur fyrir um að þetta tengist þeirri 

afturför sem orðið hefur meðal íslenskra nemenda í læsi á náttúrufræði við 

lok grunnskóla samkvæmt PISA rannsókn OECD (Námsmatsstofnun 2012, 

bls. 22) en þetta ósamræmi námskrár og kennsluhátta ásamt vísbendingu um 

slakan námsárangur eru rök fyrir því að vinna ætti að þróunarverkefnum í 

náttúrugreinum. Hafþór Guðjónsson ályktaði að breyta ætti áherslum í 

náttúrufræðikennslu eftir athugun á útkomu PISA 2006  og efla ætti skilning 

nemenda á náttúrufræðilegum textum (Hafþór Guðjónsson, 2008, bls. 11).  

Tungumál náttúruvísindanna er ekki bundið í þekkingu á hugtökum eða 

æfingu einstakra krafta, eins og Guðmundur Finnbogason (1994, bls. 27) 

benti á, heldur þarf að veita yfirsýn og gefa heilstæða mynd af 

viðfangsefninu. Þetta þýðir að sá sem aðeins veit hvað hugtökin heita innan 

náttúrufræðigreina en ekki hlutverk þeirra eða tilgang kallast ei 

náttúrufræðilæs. Námskrá grunnskóla gengur út frá þessu: 

Þrátt fyrir að læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni ber að 

undirstrika að það snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og sú 

merkingarsköpun á sér aldrei stað í tómarúmi. Tvær manneskjur kunna 

til dæmis að skilja tiltekinn texta á ólíkan máta þótt lestrartækni þeirra, 

hljóðkerfisvitund og orðaforða svipi mjög saman. Ekki er hægt að 

segja í þessu tilviki að þær séu misvel læsar heldur ræðst 

merkingarsköpun þeirra af þeirri reynslu sem þær hafa og ótal 

aðstæðubundnum þáttum sem orka á túlkun þeirra og skilning. Sumt er 

jafnframt erfitt að skilja án þess að þekkja til umræðuhefðar og 

orðanotkunar sem er við lýði í ýmsum hópum samfélagsins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12). 
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Nám er þá ferli merkingasköpunar og tekið er sérstaklega fram að flókin 

orðræða getur verið hamlandi í námi. Til þess að nemendur eigi möguleika á 

að verða náttúrfræðilæsir þarf kennsla að sýna samspil á milli þekkingar, 

leikni og viðhorfa eins og rætt hefur verið um.  

Í ljósi þessa má velta fyrir sér nokkrum atriðum. Þarf að fara aðrar leiðir 

en gert er til þess að þekking, leikni og viðhorf verið samofin í 

náttúrfræðikennslu? Hvernig má gera náttúrufræðikennslu merkingabærari? 

Er svarið ef til vill að finna utan skólastofunnar? Það má vænta að til séu 

mörg svör en sum þeirra liggja líklega utan kennslustofunnar. 

4.3 Kennsla utan skólastofunnar 

Í þessum kafla verður rætt um kennslu utan skólastofunnar (e. out of school 

learning). Fyrst verður rætt um skipulag og hvaða leiðir eru í boði fyrir 

kennara. Það getur verið flókið ferli að skipuleggja kennslustund af þessum 

toga og skoðaðar verða mismunandi rannsóknir til þess að skýra málið. Litið 

er til þeirra kosta sem kennsla utan skólastofunnar hefur upp á að bjóða í  

náttúrugreinum. Reynt er að varpa ljósi á hver ávinningurinn kunni að vera 

fyrir nemendur fái þeir að læra með þessu kennslufyrirkomulagi. Hægt er að 

fara fjölbreyttar leiðir þegar kenna á nemendum utan skólastofunnar en rætt 

verður sérstaklega um samstarf skóla og fyrirtækja.  

Skiplag kennslu 

Kennsla í náttúrugreinum utan skólastofunnar getur verið með ýmiskonar 

skipulagi. Ýmist er rætt um formlega kennslu, óformlega kennslu, kynningu á 

vettvangi, kennslu á vettvangi eða útikennslu. Útikennsla er aðeins ein aðferð 

sem fellur í flokk kennsluhátta utan skólastofunnar. Kennsla utan 

skólastofunnar getur átt sér stað víða í samfélaginu og jafnvel beinlínis úti í 

náttúrunni. Það sem er sameiginlegt með öllum aðferðunum er að kennsla 

utan skólastofunnar er verklegt námsferli utan veggja skólastofunnar (Rennie, 

2010, bls. 126).  

Einn tilgangur kennsluaðferðarinnar er að brjóta upp hið hefðbundna 

fyrirkomulag og færa nám nemenda eitthvert annað. Menntamálaráðuneytið í 

Bretlandi (e. Department for education and skills) leggur áherslu á 

orsakasambandið  milli skipulags og námsárangurs (Department for 
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education and skills, 2006). Hvernig sem því er háttað má ljóst vera hversu 

mikilvægt það er að hafa gott skipulag. Áður en byrjað er að skipuleggja 

kennslu utan skólastofunnar í náttúrugreinum þarf að svara þremur megin 

spurningum:  

1. Hversu formlegt/óformlegt á viðfagsefnið að vera? 

2. Hver stjórnar viðfagsefninu og námsleiðinni? 

3. Hvar á námið að eiga sér stað? 

(Tal, 2012, bls.1109–1110; King og Glackin, 2005, bls. 260). 

Svarið við þessum þremur spurningum segir til um hvaða námsleið er 

farin. Það hefur sýnt sig að kennarar sem fara með nemendur sína í 

vettvangsleiðangur hafa oft áhyggjur af bekkjarstjórnun, verkefnum, 

tímastjórnun og skipulagi almennt. Það getur verið óþægilegt fyrir kennara að 

fara ótroðnar leiðir sem lítið hefur verið reynt á (Tal, 2012, bls.1112–1113).  

Í bókinni Second international handbook of sicence education bendir Tali 

Tal (2012, bls. 1113) á að það helsta sem hindrar nám sé slakt skipulag, léleg 

kennslufræði, óskýr markmið eða skortur á upplýsingum. Tal ræðir um tvær 

gerðir vettvangsheimsókna sem eru þá annars vegar kennarastýrðar og hins 

vegar leiðsögumannastýrðar. Kennarastýrðar heimsóknir eru skipulagðar og 

síðan framkvæmdar af kennaranum sjálfum. Tal greinir frá að almennt 

krefjist vettvangsheimsóknir undirbúnings bæði að hálfu kennara og 

nemenda. Þessu virðist samt ekki alltaf sinnt. Kennarar virðast koma sér 

undan mikilvægum undirbúningi og ekki kynna sér nægilega þau 

námstækifæri sem eru í boði á vettvangi. Í staðinn úthlutar meirihluti kennara 

nemendum verkefni sem eru svipuð þeim sem unnin eru í skólastofunni. Af 

þessum sökum ræðir Tal um að námstækifæri séu ekki nýtt til fulls og segir 

námið í raun ekki utan skólastofunnar (Tal, 2012, bls. 1113). 

Peacock og Dunne (2006, bls. 70) vara líka við svona skipulagi. Að þeirra 

mati verða kennarar að gera sér grein fyrir sértækum aðstæðum og setja 

viðeigandi markmið. Vettvangsheimsóknir krefjast mikillar vinnu af hálfu 

kennara. Þeir vara við því að nota verkefnablöð. Verkefni sem líkja eftir 

skólastofunámi eru ekki nytsamleg og draga úr þeirri upplifun sem á sér stað 

á vettvangi. Mæla þeir Peackok og Dunne með langsniði (e. longitudinal 

investigation) þar sem nemendur fá tækifæri til að upplifa og taka þátt í því 

sem er að gerast með reglubundnum hætti. 
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Leiðsögumanastýrðar heimsóknir kallast það þegar einstaklingur sem 

vinnur á vettvangi tekur sér forustuhlutverk og kennir nemendum. 

Leiðsögumaður getur verið safnsstjóri, bókasafnsvörður eða yfirmaður 

fyrirtækis sem á að heimsækja í námslegum tilgangi. Hlutverk kennarans í 

leiðsögumannastýrðu umhverfi getur verið ólíkt eftir markmiðum. Kennarar 

geta verið aðstoðarmenn leiðsögumannsins, séð um bekkjarstjórn á meðan 

heimsóknin á sér stað eða líkt eftir hlutverkum nemenda. Í sumir tilvikum 

draga kennarar sig til baka á meðan að leiðsögumaðurinn kennir nemendum. 

Það má síðan opna  möguleikann á að nemendur segi kennara frá hvað var 

gert og lært í heimsókninni. Leiðsögumenn kenna nemendum annað hvort um 

vettvanginn sem um ræðir eða nota vettvanginn sjálfan í kennslunni (Tal, 

2012, bls. 1113).  

Þessar aðferðir kunna að hljóma svipaðar en nokkur munur er samt hér á. 

Ef við setjum þær í samhengi við fyrirtæki á borð við BioPol þá er annars 

vegar hægt að kenna nemendum um starfsemi fyrirtækisins og þá minnast á 

rannsóknir, vinnubrögð, markmið fyrirtækisins og starfsmenn. Líta má á 

heimsóknina sem leið til að kynnast starfsemi fyrirtækisins. Sú aðferð myndi 

falla í flokk beinna kennsluhátta. Hins vegar má líka nýta starfsemi og 

vettvang fyrirtækisins til að kenna nemendum um sjávarlíftækni, örverufræði 

og sjálfbærni svo eitthvað sé nefnt. Markmiðin snúast þá um að nemendur 

öðlist verklega færni og hermi eftir vinnubrögðum starfsmanna. Þá væri um 

að ræða verklegar æfingar, leitaraðferðir eða jafnvel alvöru rannsóknir. 

Finna má vankanta á leiðsögumannastýrðum vettvangsheimsóknum eins 

og kennarastýrðum. Leiðsögumenn þekkja ekki nemendur, líkt og kennarar, 

sem getur skapað vandmál. Leiðsögumenn eiga þar með erfitt með að tengja 

námið við fyrri reynslu og þekkingu nemenda. Sumar rannsóknir hafa sýnt að 

langir fyrirlestrar, flóknar útskýringar, sérhæfð orðræða og verkefni sem ekki 

eru við hæfi geta verið ástæða þess að kennsla missir marks (Tal, 2012, bls. 

1113).  

Að mati Tal (2012, bls. 1116–1118) eiga kennarar ekki að gefast upp þó 

að skipulagið fari úr skorðum. Kennarar eigi að varast að láta 

vettvangsheimsóknir snúast um hugtakakennslu og ekki eigi að líkja eftir 

vinnubrögðum í skólastofunni. Náttúrufræðikennsla utan skólastofunnar á 

frekar að snúast um að auka áhuga og forvitni, nýja reynslu, sýna 

atvinnumöguleika, efla rökhugsun, veita innblástur og kveikja nýjar 

hugmyndir. King og Glackin (2005, bls. 260–261) greina frá svipuðum 
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hugmyndum og segja að náttúrufræðikennsla utan skólastofunnar  verði að 

ganga út frá frjálslegu námsumhverfi. Auk þess eigi nemendur og fullorðnir 

að vinna saman. Nám er athöfn og lærdómurinn snýr að tilfinningum, 

skoðunum, gildum og viðhorfum nemenda. Tal og King og Glackin eru þar 

með sammála um að nám sé félagslegt ferli og sjónum skuli beint að 

notagildi. Þetta er jafnframt í samræmi við lýsingu Marzanso og Kendall 

(2007, bls. 10) á sjálf-kerfinu sem rætt var um í kaflanum um markmiðin. 

Sjálf-kerfi einstaklingsins vegi allaf og meti hvort námið hafi notagildi eður 

ei. Af þessu leiðir mikilvægi þess að kennarar sýni nemendum sínum fram á 

notagildi þess viðfagsefnis sem verið er að vinna með ef vel á til að takast. 

Meta þarf í hvaða samhengi námsmarkmiðin eru sett þegar nýta á 

námstækifæri í samfélaginu eða náttúrunni. Vettvangsheimsóknir eru í eðli 

sínu verklegar og sú spurning vaknar hvort samræma þurfi markmiðin? Settar 

hafa verið fram hugmyndir um að byggja á sviðunum þremur sem Bloom 

setur fram í  markmiðssetningu sem taka á þekkingu, leikni og viðhorfum 

(King og Glackin, 2005, bls. 261). Má ekki dýpka þekkingu nemenda með að 

láta reyna á leikni þeirra og móta þar með viðhorf? Er mögulegt að koma á 

jafnvægi milli hins huglæga, tilfinningalega og líkamlega í samræmi við 

hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar (1994, bls. 27) um menntun? Svar við 

þessum spurningum verður ei auðfundið en álykta má að hugsa þurfi 

markmiðin upp á nýtt.  

Fram hefur komið að vettvangsheimsóknir sem hafi svipuð markmið og 

finna má í skólastofunni missi marks. King og Glackin (2005, bls. 264) 

greina frá að kennsla utan skólastofunnar sé góð til þess að móta með 

nemendum ný viðhorf. Nemendur sýni líka almennt meiri jákvæðni gagnvart 

náttúrufræðigreinum. Það kann að vera vegna þess að nemendum finnst 

námið skemmtilegt. Í bókinni Handbook of research on sience education 

segir Leonie J. Rennie (2007, bls. 132–133) frá rannsókn á samstarfi skóla og 

safna. Rennie segir að lykillinn að árangursríku námi sé leikur. Það svipar 

mjög til hugmynda Montessori. Rennie segir að eina helstu ástæðu þess að 

einstaklingar sæki söfn sé að hafa gaman af því að læra. Vettvangsheimsóknir 

séu að sama skapi góðar til þess að leyfa nemendum að uppgötva nýja hluti á 

skemmtilegan máta. Er námslegur ávinningur af heimsóknum á vettvang? 
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Ávinningur og tækifæri 

Talið er að eru margar góðar ástæður séu fyrir því hvers vegna kennarar ættu 

að leggja sig fram við að kenna náttúrfræðigreinar utan skólastofunnar. Í 

bókinni ASE guide to primary science education setja Peacock og Dunne 

(2006, 65–66) fram helstu kosti þess að víkja frá kennslustofunni og kenna 

náttúrugreinar á vettvangi.  

 

Nemendur fá tækifæri til að: 

 Upplifa náttúrugreinar frá fyrstu hendi með því að fylgjast með 

og/eða gera tilraunir. 

 Upplifa ný námstækifæri sem erfitt er að finna annars staðar. 

 Læra í gengum skemmtun og leik. 

 Læra náttúrfræðigreinar í merkingabæru umhverfi. 

 Öðlast líkamlega og félagslega reynslu. 

 Öðlast verklega færni sem nýtist í skólastofunni. 

 Gera rannsóknir og prófa tilgátur í öruggu umhverfi. 

 Efla sjálfsmynd sína. 

Í þessum punktum má sjá ávinninginn sem snýr að nemendum. Kennsla 

utan skólastofunnar veitir einnig kennurum tækifæri til þess að ná þeim 

markmiðum sem námskráin segir til um. Kennslan verður merkingabærari og 

geta kennarar nýtt sér vettvanginn til þess að auka áhuga og virkja nemendur 

sína til náms. Hvort sem farið er í fjöruna eða í heimsókn til fyrirtækis eru 

allir í nýjum hlutverkum. Peacock og Dunn greina líka frá að rækta megi gott 

samband milli nemenda og kennara með því að færa náttúrufræðikennslu á 

nýjan stað (Peacock og Dunn, 2006, bls. 65–66). 

 Þessu til stuðnings má skoða stefnuyfirlýsingu hins breska 

menntamálaráðuneytis (Department for education and skills, 2006). 

Ráðuneytið telur að náttúrufræðikennsla utan skólastofunnar brúi bilið á milli 

hugmynda og raunveruleikans.  

 

Helstu kostir náttúrufræðikennslu utan skólastofunnar: 

 Bætir námsárangur og áhuga. 

 Eykur gæði náms. 

 Veitir verklega færni.  

 Víkkar sjóndeildarhringinn og eykur sjálfstæð vinnubrögð. 
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 Gefur náminu merkingu og sýnir fram á meiri tilgang. 

 Námið höfðar meira til nemenda. 

 Eykur lýðræðismenntun og sýnir nemendum fram á mikilvægi þess 

að taka þátt í samfélaginu. 

 Hægt er að læra í gengum leik. 

 Virkja má nemendur til verka og þátttöku.  

 Ögrar nemendum og býr til tækifæri til þess að fara nýjar leiðir. 

 Dregur út hegðunarvandamálum. 

 Mótar góð viðhorf. 

Margt er sameiginlegt með þessu og því sem Peacock og Dunn settu fram. 

Í stefnuyfirlýsingunni menntamálaráðuneytis Bretlands er líka tekið fram að 

kennsla utan skólastofunnar eigi að hafi góð áhrif á markmið námskrárinnar. 

Það ætti þar með að vera til mikils að vinna fyrir bæði kennara og nemendur. 

(Department for education and skills, 2006). Finna má fleiri punkta og 

lýsingar á ágæti þess að nýta sér kennslu utan skólastofunnar (sjá t.d. Dillon, 

2012, bls. 1086; Falk og Dierking, 2012, bls. 1064; Rowe og Humphries, 

2004, bls.19–21). 

Í kennslu utan skólastofunnar má nýta fyrirtæki, söfn og garða í 

samfélaginu. Það má líka nýta fjöruna, hafið, skóginn, votlendið, óshólma og 

aðrar náttúruauðlindir til kennslu. Finna má bæði námstækifæri í samfélaginu 

og náttúrunni. Tækifærin geta síðan verið í nærumhverfi eða fjærumhverfi. 

Tengsl skóla og nærumhverfis eru sérstaklega rædd í aðalnámskrá grunnskóla 

og segir þar að nýta eigi það sem nálægt er til kennslu. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið leggur meðal annars áherslu á að skólar stuðli að 

tengslum við nærsamfélag sitt og samstarfi við fyrirtæki, félagssamtök, 

stofnanir og einstaklinga. Með þessu á að vera hægt að auka fjölbreytni í 

námi, hvort sem það eru valgreinar á unglingastigi, í náttúrfræðigreinum eða 

öðrum greinum sem njóta góðs af grenndarkennslu. Áherslan er að tengja 

nám nemenda við raunveruleikann til að auka merkingu þess og hagsýni. 

Með því að tengja nám samfélaginu gera nemendur sér frekar grein fyrir 

hlutverki sínu í lýðræðissamfélagi og býr það þá frekar undir þátttöku sína í 

samfélaginu í framtíðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

46). 

Hvar við skjótum niður rótum hlýtur að hafa bein áhrif á hver við verðum 

og hvernig við skilgreinum okkur sjálf. Hér kemur sjálfsvitundin við sögu, 

sem verður fyrir umhverfisáhrifum í því samfélagi sem hver og einn býr við. 
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Öll tilheyrum við einhverjum hópi, fjölskyldu, íþróttafélagi, sveitarfélagi, 

þjóð og landi. Hvert og eitt fyrir sig hefur áhrif á okkur og hver við verðum í 

framtíðinni. Sumt kann að þykja lítilvægt á meðan annað hefur varanleg áhrif 

á okkur og í sameiningu leggst þetta saman og mótar. Þetta fyrirbæri kallast 

félagsmótun sem er í eðli sínu gagnvirkt ferli og á sér stað út alla lífsleiðina 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 21–23). 

Samstarf við fyrirtæki 

Samstarf á milli skóla og framleiðslufyrirtækja á sér langa sögu í Bretlandi, 

sem líta má til. Sum fyrirtæki sem framleiða efni og lyf til samfélagsins hafa 

dyr sínar opnar fyrir skólum til þess að fylgjast með framleiðslu og starfsemi. 

Þátttaka fyrirtækja í menntun barna getur verið með mismunandi hætti eftir 

því hver tilgangurinn er hverju sinni. Reynsla getur verið eitt af 

markmiðunum þar sem nemendur kynnast starfsemi fyrirtækisins með að 

taka þátt í starfseminni. Nemendur geta tekið sér lærlingsstöður til þess öðlast 

reynslu og þekkingu á starfsemi fyrirtækisins yfir ákveðið tímabil (Parvni og 

Stephenson, 2004, bls. 130–131; Peacock og Dunn, 2006, bls. 66). 

Heimsóknir geta verið fjölbreyttar á borð við  vettvangsheimsóknir eða 

opna daga. Nemendur geta farið í kynningarferð um fyrirtækið, unnið með 

starfsmönnum eða unnið verkefni á vettvangi sem tengir nám í skólanum og 

starfsemi fyrirtækisins. Ólík verkefni má vinna með fyrirtækjum og skipta 

markmiðin máli. Verkefnin geta verið að fara á vettvang og afla sér 

upplýsinga, reynslu, innsýnar, þekkingar, hugmynda eða annað. Markmiðin 

segja til um hver tilgangur heimsóknarinnar er (Parvni og Stephenson, 2004, 

bls. 130–131). 

Hafa ber hugfasta þætti eins og getu nemenda, aldur þeirra og hvernig skal 

hafa hópaskiptingu. Ekki þykir gott að fara fram úr getu nemenda frekar en 

að vanmeta hvað þeir geta gert í svona samstarfi. Aldur og þroski skipir þar 

með máli ef vel á að til takast. Hvað margir nemendur koma síðan í heimsókn 

í einu getur líka haft áhrif. Minni fyrirtæki geta átt erfiðara með að taka við 

stórum hópum. Ber því eftir atvikum að skipta hópnum niður svo hægt sé að 

ná þeim markmiðum sem stefnt er að (Parvni og Stephenson, 2004, bls. 133).  

Kynna þarf nemendum starfsemi fyrirtækisins og hvað fer þar fram. 

Útskýra þarf bæði tilganginn með heimsókninni og sýna fram á notagildi 

hennar. Hægt er hægt að biðja starfsmenn fyrirtækisins um myndir, 
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myndbönd eða hluti sem verið er að vinna með eða framleiða. Kveikja má 

þannig áhuga nemenda á því sem koma skal og kynna grunnhugtök. Hægt er 

að vinna með forhugmyndir nemenda áður en lagt er að stað í 

vettvangsheimsókn, til dæmis með því að biðja nemendur um að skrifa 

lýsingu, teikna mynd eða ræða saman um hvað þeir haldi að fari fram hjá 

fyrirtækinu og hvernig þeir sjá fyrir sér áfangastaðinn. Endurtaka má svo 

leikin í lok heimsóknarinnar og bera saman raunveruleikann við þær 

forhugmyndir sem settar voru fram (Parvni og Stephenson, 2004, bls. 140–

142). 

Mikilvægt er hafa gott skipulag ef ná skal þeim markmiðum sem stefnt er 

að. Góð samskipi skipta máli og að valið sé fyrirtæki sem þykir við hæfi. 

Kennarar geta farið á vettvang og  skoðað þau tækifæri sem eru í boði og 

unnið að kennsluáætlun í samstarfi við fyrirtækið. Þar má tryggja að 

hagsmundir nemenda og þau markmið sem námskráin segir til um ráði 

ferðinni. Ekki má heldur gleyma að fyrirtæki eru sérfræðingar í sínu fagi ef 

svo má að orði komast. Brúa þarf þar með bilið á milli sérþekkingarinnar og 

getu barna með viðeigandi verkefnum og kennsluaðferðum (Parvni og 

Stephenson, 2004, bls. 147–148). 

Kennara mega líka gera sér grein fyrir að gott samstarfsverkefni við 

fyrirtæki gefur af sér í báðar áttir. Vekja má áhuga nemenda á starfsemi 

fyrirtækisins sem sýnir sig í meiri áhuga, forvitni, sköpun, þekkingu og 

umræðu sem kann að skila sér seinna meir í framtíðar starfsfólki. Einhver 

fyrirtæki sjá samstarf við skóla sem tækifæri til að sýna samfélagslega ábyrgð 

og leggja þannig framlag til samfélagsins. Seinast en ekki síst má nefna 

orðstír. Að hafa gott orð á sér hlýtur að vera eftirsóknarvert hjá flestum 

fyrirtækjum. Góður orðstír byggir á trausti, öryggi og kunnugleika. Samstarf 

skóla við fyrirtæki er því gjarnan séð sem tækifæri til þess að kynna ungum 

einstaklingum og kennurum fyrir starfsemi. Þannig má síðan hagnýta 

þekkingu, færni og tækifæri sem fyrirtækin búa að. Samstarfsverkefni geta 

þar með stuðlað að góðu viðhorfi og jákvæðu viðmóti gagnvart fyrirtækjum 

sem sýna áhuga á virku samstarfi við skóla (Parvni og Stephenson, 2004, bls. 

130–132). 

Rannsóknir hafa líka sýnt að með því að gefa nemendum val um hvað þeir 

vilji læra verður meiri námsárangur og námsáhugi. Námslegt frelsi veiti 

nemendum tækifæri til þess að fara sínar eigin leiðir og velja sér verkefni. 

Samt sem áður verða að vera reglur til staðar þegar verið er að skipuleggja 
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samstarf á milli skóla og fyrirtækja. Þegar heimsækja á fyrirtæki með 20 til 

30 nemendur þurfa að vera viðmið sem fara skal eftir. Þrátt fyrir það á að 

vera hægt að koma á samræmi á milli frelsi nemandans í námi þó fara þurfi 

eftir vissum reglum og skipulagi. Ef heimsækja á bókasafn geta nemendur 

haft frelsi til þess að skoða og lesa það sem þeir hafa áhuga á þrátt fyrir að 

þurfa að fara eftir bókasafnsreglum sem þar gilda. Samræmi má þar með 

finna fyrir söfn og fyrirtæki (Tal, 2012, bls. 1110, 1115). 

 Horfa þarf á markmiðin í víðari skilningi þegar nýta á námstækifæri í 

samfélaginu. Eins og fram hefur komið ber að varast að taka skólastofna með 

sér í vettvangsleiðangurinn og breyta þar með lítið út af vananum. 

Rannsóknir hafa sýnt að kennarar eigi að forðast að láta kennslu utan 

skólastofunnar snúast um almenna þekkingu, hugtök og skilgreiningar á 

viðfangsefnum. Það sé ekki rétta leiðin til þess að nýta námstækifærið til 

fulls. Vettvangsheimsóknir eru í eðli sínu verklegar og þar með verða 

markmið að vera í samræmi við hið nýja kennslufyrirkomulag (King og 

Glackin, 2005, bls. 261). 

Reynsla er mikilvæg í huga fræðimannsins John Dewey (2010, bls. 111) 

og finnst honum að nemendur eigi að taka þátt í skólastarfinu. Þessu er 

samtök rannsókna á náttúrufræðikennslu (e. National association for 

research in science teaching) sammála um að verklegi þátturinn í 

náttúrufræðikennslu þurfi að fá að njóta sín til að gera námið 

merkingabærara. Móta má ný viðhorf og gildi gagnvart náttúrufræðigreinum 

með nemendum. Þar með eru vissir kostir og tækifæri til staðar að víkja frá 

hinu hefðbundna kennslufyrirkomulagi og sækja nám beint á vettvang 

fræðanna, ef svo mætti að orði komast (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2010, bls. 111; King og Glackin, 2005, bls. 261).  

Líkan Bloom og náttúrufræðikennsla sýnir fram á mikilvægi þess að 

þættirnir þrír séu samofnir í skólastarfinu. Til þess að auðvelda nemendum 

námið þurfa kennarar þar með að kynna fyrir nemendum sínum námsefnið á 

heilstæðan máta. Náttúrufræðikennsla utan skólastofunnar, og þá sérstaklega 

í samstarfi við fyrirtæki, býður upp á viðbótarmöguleika til að læra á 

verklegan máta. Lært er meira út frá samhengi sem þýðir að heilstæðari 

nálgun er tekin á viðfangsefnum og þeim hugtökum sem unnið er með innan 

náttúrufræðigreina.  

Í samstarfi við fyrirtæki eins og BioPol þýðir þetta að nemendur geta lært 

um lífverurnar í sjónum, og hvað hefur áhrif á þær, út frá starfsemi 
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fyrirtækisins og þeim upplýsingum, þekkingu og rannsóknum sem unnið er 

að. Það er bersýnilegt að ef læra á um fiskana í sjónum þarf að líta til margra 

þátta eins og umhverfis, fæðu, fjölbreytileika tegunda, vistkerfis, líffræði og 

fleira. Viðfangsefnið er þar með lært út frá vissu samhengi sem dýpkar 

skilning nemenda. 

Öryggismál  

Þegar fara á með bekk í vettvangsheimsókn til fyrirtækis mega kennarar ekki 

gleyma að tryggja öryggi og velferð nemenda. Nemendur eru á ábyrgð 

skólans í vettvangsheimsóknum utan skólans (Reglugerð um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða nr. 657/2009) Ákvæði um öryggi á 

vinnustöðum (e. safety in work act) sem komið var í Bretlandi 1974  breytti 

hugmyndum manna þar í landi um vettvangsheimsóknir og útikennslu. 

Strangari reglur kváðu á um að kennarar væru skyldugir til að meta öryggi og 

tryggja velferð nemenda áður en út á vettvang væri komið. Herðing á 

öryggisreglum hafði það í för með sér að kennsla utan skólastofunnar fór 

minnkandi. Það má vera vegna þess að eftir að nýjum reglum var komið á 

lögðust kennarasamtökin í Bretlandi gegn kennslu utan skólastofunnar (King 

og Glackin, 2005, bls. 267). 

Í dag hafa viðhorf manna til öryggismála aðeins breyst. Það er ekki vegna 

þess að öryggismál séu ekki mikilvæg heldur er flestum ljóst að slys gera 

ekki boð á undan sér. Fram hefur komið að ávinningur þess að færa 

náttúrufræðikennslu út fyrir kennslustofuna eru það mikill að sé öryggis gætt 

má líta svo á  að áhættan sé þá þess virði. Foreldrar þurfa líka  að vera með í 

ráðum og vera upplýstir. Peacock og Dunne (2006, bls. 71) benda á margar 

handbækur sem gerðar eru þeim tilgangi leiðbeina um hvernig megi tryggja 

öryggi nemenda. Ein handbókin er sérstaklega helguð öryggismálum í 

fjöruferðum (Group safety at water margins, e.d.) sem á vel við þetta 

þróunarverkefni. Í henni má finna  skýrt skipulag um hvernig tryggja megi 

öryggi nemenda og sjá til þess að fjöruferðin verði farin með sem minnstri 

áhættu. Þessum reglum verður þó ekki lýst nánar hér.  
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5. Starfshættir í skólum 

Þau markmið sem sett hafa verið fram um menntun í aðalnámskrá grunnskóla 

kalla á undirbúning kennara og fagmennsku þeirra í starfi. Þegar kemur að 

kennslufræðum þarf að skoða þætti eins og kennsluaðferðir, 

námsmatsaðferðir, kennsluhætti, kennslutækni og aðra starfshætti sem snerta 

starf kennarans. Með þessu sést að starf kennarans verður seint fullnumið en 

með góðu skipulagi og ígrundun má reyna að hámarka árangur hverrar 

kennslustundar fyrir sig.  

Í þessum kafla verður fyrst byrjað á að ræða um starf- og kennsluhætti í 

íslenskum skólum. Reynt verður að bregða upp mynd af hvaða kennsluhættir 

eru mest ríkjandi og það sett í samhengi kennslu á náttúrugreinum.  

Starfshættir kennarans verða einnig skoðaðir og hvað þarf að hafa í huga 

þegar skipuleggja á markvisst skólastarf. Fas, framkoma og annað verklag 

kennarans þarf að vera ígrundað og hægt er að ræða um þessa þætti sem 

kennslutækni kennarans. Ingvar Sigurgeirsson (1999b, bls. 12–13) tekur fram 

að kennarar þurfi að vera góðir verkstjórar í kennslustund og að það skipti 

máli hvernig nemendum er sagt fyrir verkum. 

5.1 Kennsluhættir í náttúrugreinum 

Áður en lengra er haldið er vert að skoða rannsóknir á starf- og 

kennsluháttum í skólum á Íslandi. Skoða má rannsókn Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012, bls. 178–179) á starfsháttum í grunnskólum. Gerður 

setur fram rannsókn sína í bókinni Skil skólastiga – Frá leikskóla til 

grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla, og segir þar frá því hvernig 

starfshættir, umgjörð starfsins í skólanum og tengsl skólastiga fara fram. 

Kennsluskipulag 10. bekkjar í átta grunnskólum í Reykjavík var skoðað til 

þess að sjá hvernig kennslufyrirkomulag er mest ríkjandi og hvort eitthvað 

breytist þegar upp í framhaldsskólann er komið. 

Ef marka má niðurstöður  rannsóknar Gerðar sést að kennaramiðuð 

kennsla er ríkjandi í íslensku skólastarfi. Kennaramiðuð kennsla skiptist niður 
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í bóklega einstaklingsverkefnavinnu 27%, hlustun og umræðu tíma 20%, 

verklega einstaklingsverkefnavinnu 5%, bókleg samvinnuverkefni 5% og 

verkleg samvinnuverkefni 1%.  Í heildina spannar kennarastýrð kennsla 61% 

af þeim kennsluleiðum sem eru notaðar á móti aðeins 20% þar sem 

nemandinn sýnir frumkvæðið. Í nemendastýrða umhverfinu skiptist 

kennsluformið í verkleg samvinnuverkefni 7%, verkleg einstaklingsverkefni 

6%, bókleg einstaklingsverkefni 5% og hlustun og umræðutíma 2%. Tíðni 

kennslufyrirkomulags þar sem kennarar og nemendur stjórnuðu ferðinni 

saman var aðeins 7% (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 179–180). 

Í öllum grunnskólunum átta voru nemendur settir í getuskipta hópa í 

kjarnagreinunum. Hópskipan tók yfirleitt mið af námsgetu og námsárangri á 

prófum. Námshóparnir voru mis margir og breytilegt eftir skólum hvernig 

skipulaginu var háttað þrátt fyrir að hugsjónin væri keimlík. Gerður lýsir 

innri umgjörð skólastarfsins í stórum dráttum með hefðbundnu sniði þegar 

litið er til nemendahópa, stundarskrár og starfshátta. Í einum skólanum var 

leitast við að fara nýjar leiðir og brjóta upp þetta hefðbundna skólastarf með 

nýrri umgjörð. Þar fengu nemendur að búa til eigin námsáætlanir með aðstoð 

kennara yfir ákveðið tímabil og voru verkefni unnin í misstórum 

aldursblönduðum vinnuhópum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 173–175). 

Ef marka má niðurstöður rannsóknar þá hlýtur að teljast gott að nemendur 

fái nám við hæfi. Það sést líka að í sumum skólum er reynt er að hvetja 

nemendur til að bera ábyrgð á eigin námi sem styrkir sjálfstæð vinnubrögð. 

Það er samt ljóst að kennarastýrð kennsla ræður ríkjum í grunnskólanum og 

nemendur eyða mestum tíma í bóklega einstaklingsvinnu.  

Í ljósi niðurstaðna úr rannsókn Gerðar er vert að velta því fyrir sér hvort 

vissum markmiðum hafi verið náð með þessum kennsluaðferðum? Rætt hefur 

verið um að auka áhuga nemenda á náttúrugreinum með að notast við 

óhefðbundna kennslu. Vettvangsheimsóknir og útikennsla eiga að þykja góð 

leið til þess að virkja nemendur til verka, móta viðhorf og auka áhuga. Þar 

með má spyrja sig að því í hversu miklum mæli íslenskir grunnskóla eru að 

nýta sér þessa námsleið? Til þess að svara þessu má líta í aðra bók Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2014), Starfshættir í grunnskólum við upphafi 21. aldar, þar 

sem er að finna niðurstöður um tilhögun náms hjá 20 grunnskólum í fjórum 

sveitarfélögum.  

Skoðuð var tíðni kennsluaðferða í námi sem skipt var niður í níu flokka. 

Svörum var raðað eftir hlutföllum fjögurra svarmöguleika: oft á dag eða 
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daglega, 1-4 í viku, 1-3 í mánuði og sjaldan eða aldrei. Það kemur kannski 

ekki á óvart en vinnubókavinna og fyrirlestar kennara eru þær aðferðir sem 

fara fremstar í flokki líkt og í þeim niðurstöðum sem settar voru fram hér að 

framan. Vettvangsferðir og útikennsla rekur lestina en 2% notuðu hana 

daglega, 7% 1-4 sinnum í viku, 12% 1-3 í mánuði og 79% sjaldan eða aldrei. 

Aðeins hærri tölur má sjá um notkun tilrauna og verklega æfinga eða 3% 

daglega, 22% 1-4 í viku, 29% 1-3 í mánuði og 45% sjaldan eða aldrei. 

Gerður greinir frá því að meirihluta tímans í kennslustofunni sé nýttur í 

vinnubækur eða í 66 stundum af 147, og í 10 stundum aukalega var eytt í 

ljósrituð verkefni. Almennt einkenndust kennslustundir af annaðhvort 

kennara að miðla námsefni í beinum fyrirlestri eða spjalli, vinnu með 

eyðufyllingar og skriflegum þjálfunarverkefnum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014, bls. 175–177). 

Segja má að nokkuð sé rætt um ágæti náttúrufræðikennslu utan 

skólastofuna, en samt sem áður er hún lítið notuð í íslenskum skólum. King 

og Glackin (2006, bls. 267) greina frá svipuðum raunveruleika og vilja meina 

að vettvangsheimsóknir og útikennsla séu að dragast saman í skólastarfinu. 

Ákveðin togstreita er þar með til staðar og þær benda á að vandamálið geti 

verið margþætt. Ástæðan fyrir hnignun má vera vegna öryggismála, 

tímaskorts og kostnaðar. Reynsluleysi kennara og skortur á stuðningi geta 

líka verið breytur sem hafa áhrif á kennslufyrirkomulag í skólum. 

5.2 Áhugi á náttúrugreinum 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen 

(2008, bls. 10–12) er námsáhugi nemenda skoðaður út frá kyni og bekk. Þetta 

var gert skólaárið 2007–2008 með því að leggja fyrir spurningalista fyrir 

nemendur í 1., 3., 6. og 9. bekk og foreldra í átta grunnskólum. Skólarnir 

voru valdir með það í huga að draga upp heilstæða mynd af námsáhuga 

nemenda og breytum sem kunna að hafa áhrif á hann. Allir fengu 

sambærilegar spurningar sem tengdust velllíðan, námsáhuga, viðveru og 

jákvæðni gagnvart skólanum ásamt fleiru. 

Niðurstöður sýndu að frá 1. bekk til 9. bekkjar minnkar námsáhugi 

nemenda með hverju árinu sem líður. Í flestum tilfellum þá líður 1. 

bekkingum vel í skólanum og eru áhugasamir um skólastarfið. Sama gildir 

um niðurstöður fyrir 3. bekk en samt er hlutfall áhugasamra byrjað að dala 
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aðeins og stendur í 62%. Þó að meirihluta nemenda í 1. og 3. bekk finnist 

gaman í skólanum verður að segjast að það kemur á óvart að hlutfallið sé 

ekki hærra en raun ber vitni. Það hlýtur að valda áhyggjum að um 5% 

nemenda strax í 1. bekk þyki skólinn leiðinlegur og að það hlutfall sé síðan 

komið í 20% í 3. bekk. Til að setja þetta í samhengi þá er hlutfall þeirra sem 

finna sig ekki innan veggja skólanna orðið hærra en einn á móti þremur. Full 

ástæða er til að spyrja sig af hverju þetta leiði. Erfitt getur verið að svara því 

en höfundar rannsóknarinnar geta sér til um að nemendur gætu verið illa 

upplagðir á morgnanna og þreyttir. Jafnframt er nefnt að hugsanlega séu 

nemendur ekki að ná námsefninu eða finna sig í skólanum. Þetta fall á 

námáhuga er mun meira en kemur fram í erlendum rannsóknum eða byrjar að 

sýna sig mun fyrr en annars staðar (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 

og Börkur Hansen, 2008, bls. 20–21).  

Þegar litið er til eldri bekkjanna þá segjast aðeins um helmingur nemenda 

í 6. bekk njóta sín í skólanum og lækkar sú tala niður í 40% þegar komið er 

upp í 9. bekk. Námsáhugi nemenda fer því dvínandi með hverju árinu sem 

líður. Taka má fram að iðulega höfðu nemendur meiri áhuga á iðngreinum 

eins og smíðum, heimilisfræði og myndmennt heldur en kjarnagreinum á 

borð við stærðfræði og íslensku. Í þessari rannsókn var námsáhugi drengja 

ávallt lægri en stúlkna í öllum bekkjum (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 10–12). Því virðist sem námsáhugi 

nemenda fari dalandi með hverju árinu sem líður og hafa drengir meiri 

tilhneigingu til þess að láta sér leiðast í skólanum.  

Hvað þýðir þetta fyrir náttúrugreinar? Ef við lítum aftur til rannsóknar 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2014, bls. 175–177) sést að rúmlega helmingi 

nemenda finnst skemmtilegt að læra náttúrufræði. Um 54% finnst frekar eða 

mjög skemmtilegt að læra náttúrfræði, 24% svöruðu hvorki né og 22% finnst 

frekar leiðinlegt eða mjög leiðinlegt. Bera má svo þessar niðurstöður við 

viðhorf nemenda til þess hversu mikilvægt er að læra náttúrufræði. Það 

verður að teljast gott að 77% finnst náttúfræði mjög eða frekar mikilvæg. 

Álykta má að að þar sem að nemendum finnst náttúrugreinar mikilvægar að 

þeir geri sér grein fyrir notagildi þeirra. Þetta ræddu bæði Tal (2012) og King 

og Glackin (2010) um og Marzanso og Kendall (2007) settu notagildi fram í 

hugmyndum sínum um sjálf-kerfið. Ætti þar með ekki að vera tækifæri til 

staðar í íslenskum skólum að efla áhuga nemenda á náttúrugreinum?  
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Í grein Loukomies o.fl. (2013, bls. 2518) er greint frá rannsókn sem gerð 

var í þeim tilgangi að nota virka kennsluáætlun til þess að auka áhuga 

nemenda á náttúrugreinum. Áætlunin sagði til um skipulag sem átti að hafa 

áhrif á skoðanir og viðmót nemenda í náttúrufræðikennslu. Gengið var út frá 

þeim forsendum að vandað skipulag í vettvangsheimsóknum skili sér í auknu 

námi og meiri áhuga. Loukomies o.fl. ræða um stefnumótun OECD þar sem 

mælt er með að nemendur hafi aðgang að raunverulegum verkefnum í 

náttúrufræðikennslu. Kynna þurfi nemendur fyrir raunheimi náttúrugreina 

með tengingu við þá tækni sem sumar atvinnugreinar búa yfir sem er í 

samræmi við það sem rætt hefur verið um hér að framan.  Loukomies og 

félagar benda á rannsóknir sem hafa sýnt að nemendur hafi með neikvætt 

viðhorf gagnvart náttúrugreinum. Þó svo að nemendum finnist námið 

almennt mikilvægt er sagður skortur á bæði upplýsingum og fyrirmyndum 

innan sviðsins. Af þeim sökum eru þar með fáir sem sækja sér starfsferil eða 

framhaldsnám innan greina náttúrufræða). Á þessum grundvelli var lögð 

vinna í að koma með virka kennsluáætlun til þess að auka áhuga nemenda á 

náttúrugreinum með vettvangsheimsóknum (Loukomies o.fl., 2013, bls. 

2518.  

Kennsluáætlunin var í þremur stigum. Fyrst var það undirbúningsstig þar 

sem nemendum voru kynnt viðfangsefni sem tengdust 

vettvangsheimsókninni. Nemendur fengu ýmist að leita sér upplýsinga á 

veraldarvefnum, gera spurningar eða undirbúa viðtöl. Á þessu stigi er unnið 

með forhugmyndir nemenda og væntingar. Mikilvægt atriði er að tilgangur sé 

skýr (2-3 kl.). Næsta stig er vettvangsheimsóknin sjálf þar sem 

raunveruleikinn mætir hugmyndum nemenda. Kalla má þetta stig 

gagnaöflunarstigið og eiga nemendur að fá tækifæri til að spyrja spurninga. 

Hér komast nemendur í snertingu við viðfangefnið í þeim tilgangi að reyna 

að vekja áhuga, afla sér reynslu og móta viðhorf (2-4 kl.). Á síðasta stiginu er 

unnið með gögnin. Úrvinnsla getur meðal annars verið að gera skýrslu, 

fréttabréf, plakat, glærusýningu og fleira sem kennurum dettur í hug. 

Kennurum er ráðlagt að láta ekki of langan tíma líða á milli 

vettvangsheimsóknar og úrvinnslu (Loukomies o.fl., 2013, bls. 2521–2522). 

Niðurstöður gáfur til kynna að virka námsáætlunin náði aðeins þeim 

markmiðum sem lagt var upp með með grísku nemendunum. Grísku 

nemendurnir sýndu náminu áhuga og fannst þetta góð tilbreyting. Ein stúlka 

greindi frá að hún hefði ávallt verið hrædd við eðlisfræði og hafi ekki séð 
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tilgang með að læra hana. Vettvangsheimsóknin breytti þessu viðhorfi að 

sögn stúlkunnar. Eftir heimsóknina fannst henni auðveldara að nálgast þætti 

eðlisfræðinnar og hafði meira sjálfstraust. Annað sem nemendum fannst gott 

var að fá að prófa sjálfir og gera tilraunir í stað þess að horfa á kennara. 

Nemendum greindur ánægju við að vera lausir undan áhrif frá kennurum og 

gátu meira einbeitt sér að því að leysa verkefnin. Niðurstöður sýndu líka fram 

á að sumir nemendur voru ánægðir með undirbúning áður en þeir fóru á 

vettvang. En hvers vegna voru finnsku nemendurnir ekki sammála? 

Loukomies o.fl. vilja meina að það geti verið vegna þess að finnskir 

nemendur eru mun vanari kennslu utan skólastofunnar þar sem finnska 

námskráin greinir sérstaklega frá slíku námi. Í Finnlandi hefur verið hefð í 

yfir 20 ár að kenna náttúrugreinar með vettvangsheimsóknum sem útskýrir 

e.t.v. muninn á milli finnsku nemendanna og grísku. Talið er að finnsku 

nemendurnir hafi almennt verið ánægðari og áhugasamari í byrjun 

rannsóknarinnar sem útskýrir litla breytingu fyrir og eftir innleiðingar á 

kennsluáætluninni (Loukomies o.fl., 2013, bls. 2528–2535). 

Mikið hefur þar með verið rætt um ágæti náttúrufræðikennslu utan 

skólastofunnar en minna er um að þessi kennsluaðferð sé notuð í íslensku 

skólastarfi. Ákveðin togsteita er það með til staðar á milli markmiða 

aðalnámskrár og þeim tíma sem eytt er í vettvangsferðir og útikennslu. Megin 

markmið þessa meistaraprófsverkefni er að leggja drög að þróunarstarfi milli 

skóla og fyrirtækis. 

5.3 Kennarinn 

Fagvitund kennara er talin eins forsenda þess að tryggja gott námssamfélag. 

Allar umbætur í skólum eru háðar fagmennsku og menntun kennara, og setti 

Jean Piaget barnasálfræðingur fram hugmyndir sínar um uppeldis- og 

skólamál í bók sinni Oú va l'éducation (e. To understand is to invent). Þar 

ræðir hann um að allt nám þurfi að stuðla að virkni hugans til þess að 

uppgötva nýja hluti og það leiði af sér nýja þekkingu. Það er því ekki 

námsefnið sem vefst fyrir nemendum að mati Piaget heldur nálgun eða 

kennsla kennarans, sem veldur þá erfiðleikunum (Edelstein, 2008, bls. 19–

20).  

Þessi virkni hugans á að vera einn af útgangspunktum í kennslu að mati 

Piaget. Hlutverk kennarans er ekki aðeins að miðla þekkingu heldur einnig að 
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stuðla að þessari eðlislægu hæfni hugans til náms. Til að útskýra betur þá 

vildi Piaget meina að einstaklingurinn eigi að afla sér þekkingar á eigin 

forsendum og öðlast þannig skilning á námsefninu. Virkni hugans vill 

eðlislega uppgötva hluti sem leiðir eitt af öðru ef kennarinn nær að brúa bilið 

á milli fagsins og einstaklingsins. Þáttur kennarastéttarinnar í umbótum á 

skólastarfinu skiptir þar með máli að mati Piaget. Hætta er á að ef kennarar 

viðurkenna ekki að umbætur námssamfélagsins byrji hjá þeim skapist 

vandamál innan veggja skólans. Piaget trúði því að enginn geti ráðið bug á 

vandamálum innan skólans jafn vel og kennarar (Edelstein, 2008, bls. 19–

20). 

Telja má að kennsluefni sé mikilvæg forsenda alls náms og þarf það að 

vera áhugavert, uppbyggilegt, réttmætt og merkingabært. Piaget greindi frá 

að kennslan sjálf sé mun líklegri til að vera hamlandi í námi en kennsluefnið. 

Piaget vildi meina að maðurinn búi yfir ótakmarkaðri og eðlislægri 

námsgleði. Þetta þýðir að þekkingaröflun er hluti af líffræðilegu ferli sem 

gerist hjá manninum og hefur verið hvatinn til nýbreytni. Þetta þekkjum við 

kannski flest hjá ungum börnum sem keppast við að prófa, leika og læra nýja 

hluti. Þessi náttúrulegu skilyrði mannsins til náms og þroska eiga að vera 

grundvöllur samskipta kennara og nemenda og vill þá Piaget meina að 

fagmennska kennarans liggi í skilningi á þessu mikilvægu atriðum í námi 

allra (Edelstein, 2008, bls. 28–29).  

Flestir sem hugsa til baka til sinnar skólagöngu eru sammála um að 

greinilegur munur sé á kennara sem sýnir starfi sínu áhuga og á þeim sem 

gerir það ekki. Áhugasamur kennari sýnir ekki bara starfi sínu áhuga heldur 

líka námsefninu og nemendum sínum. Ingvar Sigurgeirsson (1999b, bls. 13–

15) segir að frá þeim áhugasama stafi einhver lifandi, innri kraftur. Þetta 

endurspeglast í öllu fasi hans, hreyfingum, svipbrigðum og ekki síst í 

röddinni. Sá áhugalausi ræðir um efnið eins og honum komi það ekki við. 

Hann gæti allt eins staðið annars hugar við færiband eða verið að sópa gólf. 

Þessi lýsing Ingvars sýnir hversu mikilvægt það er fyrir kennara að hafa 

áhuga og sýna hann. Hvers geta kennarar annars ætlast til þess af nemendum 

sínum? En hvernig fara góðir kennarar að því að vekja áhuga nemenda og 

viðhalda honum? Færir kennarar kunna að vekja áhuga nemenda með 

svokölluðum kveikjum, sem eru áhugaverð innslög inn í það námsefni eða 

viðfangsefni sem koma skal. Kveikjur geta ýmist verið góðar spurningar, 

myndir, klípusögur, þrautir eða eitthvað annað sem höfðar til reynslu 
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nemenda. Með þessu geta kennarar dregið athygli nemenda að námsefninu og 

reynt þannig að tryggja að menntun eigi sér stað (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 13–15).  

Þær kveikjur sem lagðar eru til þessa verkefnis eru myndbönd sem fjalla 

um plastmengun í hafinu. Nemendum eru sýndar sláandi upplýsingar og 

myndir af því viðfagsefni sem á að fara vinna með. Leitarorðin geta verið 

„great pacific garbage patch“ eða „marine plastic pollution“ ef kennari vill 

leyfa nemendum að afla sér upplýsinga má benda á tvö myndbönd sem þykja 

ákjósanleg: 

Catalyst ABC TV - Plastic Oceans 

https://www.youtube.com/watch?v=cwTDvqaqPlM 

Marine Plastic Pollution (NatGeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=gsXiEy2kbGM  

 

Einnig má benda á heimasíðu Plastic tides sem helguð er almennum 

upplýsingum, nýjustu rannsóknum og verkefnum í kringum um plastmengun 

í hafinu (https://plastictides.wordpress.com/).  

Fjölbreytileikin í skólastofunni  

Til fjölda ára hefur hugtakið greind verið skilgreint sem afmarkaður hæfileiki 

sem fólk á að búa misvel að. Greindarvísitala er í huga margra mælanleg tala 

með vissum prófum og segir til um getu, þekkingu og vitsmuni 

einstaklingsins. Sálfræðingurinn Howard E. Gardner (2011, bls. 13–17) setur 

sínar hugmyndir fram sem visst andsvar við þessari hugmynd og vill meina 

að greind sé í raun margbreytileg og sé ekki hægt að magnbinda á þennan 

máta. Gardner dregur í efa réttmæti þess að reyna að fanga greind 

einstaklinga með því að leysa einangruð verkefni á prófum. Í huga hans þarf 

greind annars vegar að tengjast raunverulegum verkefnum í réttu samhengi 

og hæfileikanum til að leysa þrautir eða vandamál hins vegar. Tilgátan segir 

að skoða þurfi greind í stærra samhengi og megi finna á mismunandi sviðum 

í þeim fjölbreytileika sem finna má milli einstaklinga. 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum öll ólík, 

aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við 

viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við mörg 

https://www.youtube.com/watch?v=cwTDvqaqPlM
https://www.youtube.com/watch?v=gsXiEy2kbGM
https://plastictides.wordpress.com/
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þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum (Armstrong, 2011, 

bls. 13). 

Sumt í kenningum Gardner svipar til hugmynda John Dewey (2010) og 

Guðmundar Finnbogasonar (1994). Dewey og Gardner deila þeirri hugsjóna 

menntun eigi að snúast um lausnaleit á réttmætum verkefnum. Lýsing 

Gardner á greindinni á líka margt sameiginlegt með umræðu Guðmundar um 

sálarlíf mannsins. Út frá kenningu Gardner um fjölgreindina hafa sumir 

skólar reynt að sníða skólastarf sitt til þess að koma til móts við 

fjölbreytileikann sem finna má meðal einstaklinga. Gardner lagði til meiri 

sveigjanleika í námskránni og einstaklingsmiðaðri kennsluhætti, enda væri 

varla hægt að ætlast til þess að nemendur með ólíka hæfileika og mismunandi 

áhugasvið lærðu á sama hátt (Macgilchrist og fl., 2004, bls. 53–54). 

Í skólanum sem við sjáum fyrir okkur helgast starfið af því að hlúa að 

djúpum skilningi nemenda á nokkrum kjarnanámsgreinum. Það örvar 

nemendur til að beita þeirri þekkingu til að ráða fram úr málum og ljúka 

verkefnum sem eiga eftir að verða á vegi þeirra í samfélaginu. Um leið er 

leitast við að örva hið einstæða sambland greinda sem hver nemandi hefur til 

að bera og meta þroska hans stöðugt á þann hátt sem hæfir greindunum 

(Gardner, 1993, bls. 75). 

Skólar eiga að leitast eftir því að koma til móts við breitt getubil sem og 

áhugasvið nemenda. Það á ekki einungis að velja námsefni og 

kennsluaðferðir við hæfi heldur þarf að meta nám nemenda með réttum 

leiðum á sanngjarnan hátt. Kjarnagreinarnar sem hann ræðir um á að nema 

með óhefðbundnum leiðum og stingur Gardner upp á heimildaleit eða 

efniskönnun til þess að dýpka skilning. Kennsla þarf að taka mið af öllum 

greindunum og til að hrinda hugmyndinni um fjölgreinaskólann í framkvæmd 

er lagt til að þrír starfsmenn skólans gegni lykilhlutverki (Armstrong, 2011, 

bls. 94-96; Macgilchrist og fl., 2004, bls. 53–54). 

Starfsmennirnir sem hér um ræðir heita matssérfræðingur, tengiliður 

nemenda og námsframboðs og tengiliður skóla og nærsamfélag Allir gegna 

þeir mikilvægu hlutverki innan fjölgreindaskólans. Matssérfræðingurinn 

axlar þá ábyrgð að safna saman upplýsingum og búa til skýrslu um styrkleika 

og greindir hvers nemenda fyrir sig. Safna þarf gögnum um ýmislegt sem við 

kemur mats- og  kennsluleiðum sem henta, námsstíl og öðrum þáttum. Öll 

þessi gögn gefa upplýsingar um greindarfærni nemandans og hvernig skólinn 

getur komið til móts við einstaklingsþarfir hans. Tengiliður nemenda og 
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námsframboðs á að gefa kennurum innsýn inn í hvaða námstækni eða 

námsstíll hentar hverjum nemenda fyrir sig. Brúa á bilið á milli þeirra 

hæfileika sem hver og einn er gæddur og hvernig er best að kenna nemendum 

ný viðfangsefni. Til dæmis með bókum, tónlist, vinnu í höndunum, 

myndböndum eða öðru. Þessi starfsmaður ber ábyrgð á að hver og einn 

nemandi fái tækifæri til þess að nýta hæfileika sína í fjölgreindaskólanum 

(Armstrong, 2011, bls. 94-96).  

Seinasti starfsmaðurinn er tengiliður á milli skólans og sveitafélagsins. 

Hann á að að vera milliliðurinn sem brúar bilið á milli nemenda og hvers 

konar þekkingu, fræðslu og þeirra möguleika sem kunna að leynast í 

samfélaginu. Búa þarf til ákveðinn vettvang sem samrýmist áhuga nemenda 

og þess sem samfélagið hefur upp á að bjóða (Armstrong, 2011, bls. 94-96). 

Nemandi sem hefur mikinn áhuga á líftækni á að fá tækifæri til þess að skoða 

og kynnast því sem fer fram innan veggja líftæknifyrirtækja. Með þessu sést 

að ef skólar vilja að nemendur fái raunverulega tengingu við nám sitt er hægt 

að nýta þá sérþekkingu sem er að finna í samfélaginu. Ákveðin tilmæli eru í 

hugmyndum Gardner, eins og í aðalsnámskrá grunnskóla (2013), um að 

skólar eigi að nýta sér þá þekkingu sem finna má innan sveitafélaga og 

nærumhverfis nemenda.  

Sumt af hugmyndum Gardner (2011) á vel heima innan sviðs 

náttúrugreina. Í hugmyndinni um fjölgreindaskólann leggur Gardner til að 

tengiliður sé á milli nemenda og námstækifæra í samfélaginu. Þessi hugsjón á 

vel við vettvangsheimsóknir og útikennslu sem mætti nota meira í íslensku 

skólastarfi. Það má spyrja sig hvort raunhæft sé að hafa einn tengilið í skólum 

sem sinnir þessu starfi? Mætti ekki frekar hvetja alla kennara til þess að setja 

sig í þetta hlutverk? Þessu verður ekki auðsvarað en kannski mætti taka þessa 

umræðu í skólum til að kennsla utan skólastofunnar verði notuð í meiri mæli.   

Samþætting námsgreina 

Til þess að gera nám merkingabærara leggur aðalnámskrá grunnskóla ekki 

einungis áherslu á að tengja nám samfélaginu heldur líka að tengja allt nám 

innbyrðis. Með því að samþætta (e. integration) námsgreinar er markmiðið 

að gera nám heilstæðara og finna má þessa hugsjón í fjölgreindaskólanum. 

Að samþætta þýðir að tvinna saman námsgreinar og vinna með þær þvert á 

hver aðra. Þetta má meðal annars gera í þemavinnu sem eru stærri verkefni 
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sem standa yfir lengri tímabil og tvinna saman mismunandi námsgreinar 

(Gardner, 1993, bls. 126–127; Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, 

bls. 50–51). Þá þurfa nemendur að nýta sér mismunandi þekkingu í 

samfélagsfræðigreinum, náttúrufræðigreinum, tungumálum og öðru sem 

unnið er með hverju sinni. Susan Kovalik (1993, bls. 3) þróaði kennslulíkan 

fyrir kennara sem heitir samþætt þemakennsla. Hugmyndir Kovalik byggjast 

á þemavinnu sem teygir anga sína yfir allt skólastarfið og leggur áherslu á að 

undirbúa nemendur fyrir lífið. Lykilatriði í námsviðfangsefni sem snýr um 

hér og nú er að nemendum finnst strax að það skipti máli og hafi merkingu 

fyrir þá. Þar að auki er því ætlað að kenna ungmennum eitthvað um þá veröld 

sem þau búa í og þá færni sem nauðsynleg er til að lifa þar og starfa og hafa 

áhrif á umhverfi sitt. Á þann hátt búa þau sig undir lífið sem er hröðum 

breytingum undirorpið og framtíðin óráðin gáta (Kovalik, 1993, bls. 3). 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999) Litróf kennsluaðferðanna má sjá 

keimlíkar hugmyndir um þemanám og Kovalik setur fram. Með að notast við 

þemanám og samþættingu námsgreina eiga nemendur að fá tækifæri til þess 

að leysa umfangsmikil verkefni upp á eigin spýtur. Ingvar segir að nám af 

þessu tagi setji hvað mestar kröfur til nemenda og kalli á sjálfstæð skapandi 

vinnubrögð. Sviðsetning viðfangsefna er raunveruleg og ætla má að þau séu 

hvað lærdómsríkust. Þessu er Kovalik sammála og á nám að kenna 

nemendum raunverulega færni sem hagnýta má í framtíðinni (Ingvar 

Sigurgerisson, 1999a, bls. 150–151; Kovalik, 1993, bls 3). 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið ræðir um samþættingu náms í nær 

öllum greinunum í aðalnámskránni. Fram hefur komið að grunnþættirnir sex 

um menntun eiga að fléttast saman við allt skólastarfið. Þetta á líka við um 

námsgreinar og blanda má saman samfélagsgreinum, náttúrufræðigreinum, 

útikennslu og listgreinum svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 135, 148, 183, 204). Ef litið er svo til 

fjölgreindaskólans má sjá að með samþættingu námsgreina opnast fleiri 

möguleikar fyrir nemendur að tengjast þeim viðfangsefnum sem unnið er 

með. Sá sem á auðvelt með náttúrugreinar getur nýtt sína hæfileika til þess að 

læra frekar um aðra þætti eins og sögu, stærðfræði eða íslensku. Er ekki líka 

frekar erfitt að læra um mannkynssöguna án þess að tengja hana við tíma og 

rúm? Þar með má samþætta margar námsgreinar á ólíka vegu sem býður upp 

á fjölbreytni. 
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Námsmat og náttúrufræðikennsla  

Til eru fjölbreyttar leiðir í námsmati og tilgangur þess er að meta hvort 

nemendur séu raunverulega að læra það sem lagt er upp með. Námsmat á að 

meta hvort markmiðum hefur verið náð og hægt er að gera það á marga vegu. 

Hér má nefna verkefni, vinnusemi í tímum, próf, kannanir, viðleitni, viðhorf 

og svona mætti lengi telja. Námsmat getur þar með ýmist átt sér stað jafn 

óðum í kennslustund eða í lok hennar. Í raun eru kennarar þar með að safna 

markvissum upplýsingum um nemendur sína sem hægt er að gera óformlega 

eða á formlegan máta. Óformlegt mat er samofið kennslunni þar sem 

kennarinn fylgist með frammistöðu, viðleitni, vinnusemi og öðrum þáttum 

sem finna má í kennslustundum. Formlegar námsmatsaðferðir eru kannanir, 

verkefni, próf, viðvera í tímum og aðrir mælanlegir þættir (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 9–10; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 86–87). 

Hvaða námsmatsaðferðir verða fyrir valinu hverju sinni getur verið 

mismunandi eftir kennsluaðferðum, markmiðum, nemendahóp og mörgu 

öðru og svipar til þess þegar kennari velur kennsluaðferðir. Engin ein 

námsmatsaðferð er altæk og vildi Gardner ekki aðeins að nám og 

kennsluaðferðir tækju mið af einstaklingnum heldur líka námsmatsaðferðir. 

Námsmatið á að nýtast nemendum og sýna þeim hvað betur mætti fara og 

hvað þykir gott. Þar með þarf að líta á námsmat sem nytsamlegt fyrir 

nemendur (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 16–18). 

Hvernig hefur þá kennsla utan skólastofunnar áhrif á námsmatið? Peacock 

og Dunne (2006) greina frá að formlegt námsmat með prófum og 

lokaverkefnum henti ekki þegar náttúrugreinar eru kenndar utan 

skólastofunnar. Kennarar eru varaðir við að nota of formlegt námsmat sem 

getur dregið úr ánægju nemandans af náminu. Námsmat sem hentar ekki 

getur orðið til þess að nemendur efast um verðleika þess sem þeir hafa lært 

(Peacock og Dunne, 2006, bls. 71). Telja má að nemandi sem hafði gaman af 

vettvangsheimsókn, og fékk tækifæri til þess að gera tilraunir, fari að efast 

um ágæti námsins þegar hann getur ekki svarað rétt spurningum á prófi. 

Samræmi verður þar með að ríkja á milli hvernig við lærum og hvernig skal 

meta námið.  

Rætt er um námsmat í náttúrufræðigreinum í aðalnámskrá grunnskóla og 

lagt er meðal annars til munnlegt námsmat, skriflegt námsmat, sjálfsmat og 

jafningjamat. Lögð er sérstök áhersla á leiðsagnarmat í náttúrufræðigreinum 

svo nemendur séu meðvitaðir þátttakendur í náminu, velti fyrir sér 
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viðfangsefnum, geri sér grein fyrir markmiðum og sjái skýrt hverju beri að 

stefna að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 176). 

Einn af helstu kostum leiðsagnarmats er að nemendur eru ekki flokkaðir 

eftir frammistöðu innbyrðis (innan nemendahópsins) heldur frekar hvernig 

þeim gekk út frá eigin getu og reynslu. Þar með má víkja frá þeirri hugmynd 

að í skólastofunni séu sigurvegarar og taparar. Peacock og Dunne (2006, bls. 

71) greina líka frá að úrvinnsla á upplýsingum eins og plaggöt, myndir, 

teikningar og fleira hjálpi til við að tengja saman reynslu nemenda og 

þekkingu á hugtökum. Þessu er Tal (2012, bls. 1116–1117) sammála og 

bendir á mikilvægi þess að leyfa verklegri náttúrugreinakennslu að snúast um 

forvitni, upplýsingasöfnun, reynslu og viðhorf. Þegar búið er síðan að kveikja 

áhugann náttúrugreinum er hægt að viðhalda honum og nýta frekar til 

kennslu.  

Vendikennsla  

Í þessu meistaraprófsverkefni er reynt að sýna fram á að samstarf milli skóla 

og fyrirtækis sé raunhæfur möguleiki. Litið var til vendikennslu sem á að 

hjálpa til við að brúa bilið á milli fleiri grunnskóla en bara hverfisskólans í 

nærumhverfi fyrirtækisins. Vendikennsla, sem stundum er kölluð spegluð 

kennsla á íslensku, felur í sér á hinn einfaldasta máta speglun á þeirri vinnu 

sem gerist í skólanum og heima. Tímanum í kennslustofunni er þar með ekki 

eytt í að fara yfir námsefni með nemendum, heldur eiga þeir að mæta í 

kennslustund tilbúnir til þess að fara í önnur verkefni. Frumkvöðlar 

vendikennsluformsins Bergmann og Sams (2012, bls. 4–5) segjast kenna 

nemendum sínum að horfa á myndböndin fyrir hverja kennslustund og í 

upphafi hvers tíma er byrjað á því að ræða stuttlega um hvað fór þar fram . 

Hægt er að koma auga á möguleika sem þetta kennslufyrirkomulag býður 

upp á til náttúrufræðikennslu. Útbúa mætti kennsluefni fyrir nemendur til 

þess að koma undirbúinir í önnur verkefni sem tengjast viðfangsefninu. 

Vendikennsla ætti þar með að veita möguleika á meiri verklegri kennslu, 

tilraunum, vettvangsleiðöngrum, útikennslu og öðru sem tengir námið 

raunverulegum verkefnum. Ef marka má niðurstöður Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2014), að 79% af skólum noti vettvangsheimsóknir og útikennslu sjaldan 

eða aldrei mætti halda því fram að viss þörf sé til staðar fyrir breytingar.  
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Bergmann og Sams (2012, bls. 47–48) vilja meina að hægt sé að nota 

vendikennslu við flestar námsgreinar og með að búa til kennsluefni með 

þessum hætti eiga kennarar að hafa meiri tíma til þess að vinna að öðrum 

hlutum. Kennarar eiga með þessu móti að geta varið tíma sínum í að búa til 

spennandi verkefni, skipuleggja vettvangsferðir, einstaklingsmiða nám og 

svona mætti lengi telja. 

Þessi kennsluaðferð er sérstaklega rædd í ljósi þess að náttúrugreinar eru 

að einhverju leyti verklegs eðlis. Vendikennsla á þar með að veita mun meiri 

möguleika til að gera kennsluna áþreifanlegri og að hún snúist frekar um 

gæðaverkefnatíma meðal nemenda og kennara. Vendikennsluformið gæti þar 

með passað vel með leitaraðferðum og verklegum æfingum. Með 

vendikennslu mætti reyna að skapa heilstæða nálgun í þeim greinum sem 

falla til náttúrugreina.  
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6. Aðferðarfræði rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri rannsókn sem gerð var vegna þessa 

meistaraverkefnis. Farið verður yfir aðferðafræðileg viðfangsefni og 

aðferðum til gangasöfnunar lýst. Sagt verður frá niðurstöðum og rætt um þær. 

Fyrst verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og þær 

rannsóknarspurningar sem settar voru fram í byrjun þessa verkefnis.  

6.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Fyrst þarf að svara þeirri spurningu hvort fyrirtækin í samfélaginu eigi að 

taka þátt í menntun barna? Ef litið er til aðalnámskrár grunnskóla þá eiga 

skólar að leita til samfélagsins til þess að auðga menntun barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). Markmið þessarar rannsóknar er 

reyna að færa rök fyrir því hvers vegna skólar ættu að nýta sér þá 

sérþekkingu sem fyrirtæki á borð við sjávarlíftæknisetrið BioPol hafa upp á 

að bjóða. Þar með þarf að skoða hvort raunverulegt tækifæri sé til náms innan 

veggja BioPol? Og hvort og þá hvernig er hægt að efla náttúrufræðikennslu 

með því að tengjast aðilum utan skólans?  

Eigndleg rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir geta verið af ýmsum toga eins og vettvangsrannsókn, 

þátttökuathugun, orðræðugreining, tilfellarannsókn og starfsendarannsókn. 

Hvaða rannsóknaraðferð verður fyrir valinu fer eftir tilgangi hverrar 

rannsóknar. Hægt er að nota margar mismunandi aðferðir við gagnasöfnun. 

Gæta þarf þess að samræmi sé á milli þeirrar rannsóknaraðferðar sem er valin 

og gagnasöfnunaraðferðar. Eigindlegar gagnasöfnunaraðferðir eru ýmist 

viðtöl, athuganir, rýnihópar eða myndbönd ásamt fleiru. Hægt er skipta þeim 

niður í þrjú megin þemu sem eru: áhersla á tungumálið, áhersla á samfellu (e. 

regularities) og áhersluna á að skilja merkingu einhvers (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013c, bls. 240–241). Þegar litið er til réttmætis í rannsóknum 
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er reynt að svara spurningunni: Er rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu 

til gagnasöfnunar í raun og veru að mæla það sem gengið var út frá í upphafi? 

Það gefur kannski auga leið að þar sem erfitt reynist að mæla mannlega 

reynslu, túlkanir og skoðanir, að kallað er á víðari skilning á hugtakinu 

réttmæti. Morse o.fl. (2002) leggja áherslu á að hugtakið réttmæti eigi jafn 

mikinn rétt á sér í eigindlegum rannsóknum eins og í megindlegum. Til þess 

að auka réttmæti eigindlegra rannsókna er vert að fara eftir vissum 

vinnureglum á borð við að gæta samræmis á milli rannsóknaraðferðar og 

rannsóknarspurningar, leitast við að velja fullnægjandi úrtak til að fá rétta 

mynd af þýði, temja sér fræðilega hugsun og greina frá öllum gögnum jafn 

óðum og fylgjast vel með þeirri þróun sem á sér stað í rannsóknarferlinu 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013a, bls. 223–224). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvernig sú þekking og það starf 

sem er að finna innan veggja fyrirtækis með sérþekkingu í náttúrufræði geti 

nýst grunnskólum á Íslandi. Viðfangsefnið er að lýsa og túlka hvernig 

fyrirtæki eins og BioPol getur tengst samfélaginu á jákvæðan hátt í gegnum 

menntun barna. Farin er sú leið að notast við vettvangsathugun eða etnógrafíu 

sem eru samheiti yfir þessa rannsóknaraðferð. Litið verður  til lýsandi 

fyrirbærafræði sem hefur að geyma fjölda vinnureglna í eigindlegum 

rannsóknum. 

Vettvangsrannsóknir  

Þar sem tilgangurinn er að skoða frá fyrstu hendi fyrirtæki sem rannsakandi 

þekkir ekki fyrir, þykir ákjósanlegast að styðjast við aðferðafræði sem 

mannfræðingar hafa nýtt sér í áraraðir (Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 24–25). 

Með þessu er reynt að skilja merkingu fyrirbæra frá sjónarhorni þess sem 

gerir vettvangsrannsóknina. Í vettvangsathugun fer rannsakandi í umhverfið 

sem verið er að rannsaka og tekur þátt í lífi þeirra sem rannsóknin snýr að. 

Þar með aflar rannsakandi sér upplýsinga úr umhverfinu með því að túlka 

aðstæður og lýsa því sem kemur honum fyrir sjónir. Veruleikinn er þar með 

að einhverju leyti félagslega skapaður með tilliti til þessa hver túlkar hann. 

Þetta brýtur í bága við þá óhlutdrægni sem að er stefnt í megindlegum 

rannsóknum sem leita sambanda sem hægt er að prófa tölfræðilega. 

Eðli vettvangsrannsókna getur verið mismunandi en víst er að engin þeirra 

getur verið gerð af rannsakanda sem er óskrifað blað. Þetta þýðir að reynsla 
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hvers og eins getur skipt máli fyrir það hverjar niðurstöðurnar verða. Í 

sumum vettvangsathugunum rannsóknum er rannsakandinn aðeins fluga á 

vegg á meðan í öðrum blandar  hann sér viljandi inn í aðstæður eins og 

Kristín Loftsdóttir gerði í sinni rannsókn meðal WoDaaBe fólksins í Níger. 

Kristín lýsir í bók sinni Konan sem fékk spjót í höfuðið á lifandi hátt þeim 

vettvangi sem kom henni fyrir sjónir á meðan hún dvaldi meðal WoDaaBe 

ættbálksins. Almennt séð er vettvangur í þessu samhengi staður sem 

afmarkast af því sem verið er að rannsaka. Svæðið sem verið er að rannsaka 

þarf að vera fjarlægt rannsakandanum, í þeim skilningi að reyna skal að 

forðast að koma með einhverja fyrirframgefna mynd af viðfangsefninu 

(Kristín Loftsdóttir, 2010, bls. 27–29). Sjávarlíftæknisetur er líklegt til þess 

að vera fjarlægur vettvangur bæði kennurum og nemendum í grunnskóla. 

Heimsókn nemenda er þá í vissum skilningi vettvangsathugun eins og sú sem 

hér er kynnt. 

Rannsakendur leitast við að lýsa aðeins raunveruleikanum eins og hann er 

og auka þannig réttmæti og áreiðanleika vettvangsrannsókna, hvort sem að 

rannsakandinn er á hliðarlínunni eða tekur þátt á vettvangi. Sú rannsóknarleið 

sem valin var við vinnslu á þessu verkefni var að höfundur tók sér það 

hlutverk að fylgjast með á vettvangi, hlusta og spyrja spurninga þegar þær 

vöknuðu. Eftir bestu getu verður vettvangsheimsókninni til Skagastrandar 

lýst á hlutlausan hátt með hjálp þeirra hjálpargagna sem notast var við. Hér er 

um að ræða myndbönd sem voru tekin á GoPro vél og óformlegt viðtal við 

kennara sem hefur reynslu af því að nýta sér starfsemi BioPol í kennslu. 

Ýmislegt sem fellur til annarrar rannsóknaraðferðar sem heitir lýsandi 

fyrirbærafræði er hægt að nota til þessarar rannsóknar sem vert er að ræða 

um. Að lokinni úrvinnslu gagnanna var öllum gögnum eytt til þess koma í 

veg fyrir að hægt sé að nýta þau á einhvern annan máta en til þessa 

meistaraverkefnis.  

Lýsandi fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræði er rannsóknaraðferð þar sem markmiðið er að rannsaka og 

lýsa öllu því sem viðkemur rannsóknarefninu. Þetta er lýsandi 

rannsóknaraðferð sem byggir á svokallaðri aðleiðslu sem er ályktun út frá 

takmörkuðum upplýsingum. Þetta þýðir að ekki er leitast við að fá 

tölfræðilega réttar niðurstöður heldur að fá lýsandi upplýsingar sem hægt er 
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að nýta til góðs. Ekki er hægt að mæla mannlega reynslu en með að nota 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð er möguleiki á að afla sér verðmætra 

upplýsinga sem erfitt væri að fá með megindlegum aðferðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281). 

Þegar að notast er við aðferðafræði á borð við lýsandi fyrirbærafræði er 

aldrei leitast við að alhæfa, eða finna einhvern einn megin sannleik. Frekar á 

að hafa það sem markmið að lýsa viðfangsefninu, greina það og túlka. Hægt 

er að finna margar útfærslur á þessu verklagi en upphafsmaður þess er 

Edmund Husserl. Það að rannsakandinn sé lifandi hluti af rannsóknarferlinu 

sjálfu er eitt helsta sjónarhorn Husserl og vildi hann meina, að ekki væri vert 

að gleyma sér í einhverjum vangaveltum eða oftúlkunum þegar notast er við 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Rannsakendur eiga heldur að leitast 

við að lýsa raunveruleikanum á réttmætan máta og rannsaka mannlega 

reynslu eins og hún kemur okkur fyrir sjónir í reynslunni sjálfri (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 282). 

Ef marka má hugmynd Husserl sést augljóslega að rannsakandinn er ávallt 

hluti af rannsókninni sjálfri og kallar það á vissar reglur um verklag. 

Vancouver skólinn í fyrirbærafræði er aðferðafræði sem notuð er í 

rannsóknum þegar tilgangurinn er að skilja betur mannlega reynslu út frá 

þeim sem rannsakar viðfangsefnið. Til þess að svara rannsóknarspurningunni 

hvort að fyrirtæki eins og sjávarlíftæknisetrið BioPol geti snert menntun 

barna á Íslandi þarf að notast við slíkt hugarfar. Aðferðin gerir því  ráð fyrir 

að rannsakandinn sé ávallt hluti af rannsókninni sjálfri. Það kallar á öguð 

vinnubrögð og meðvitund um að svo sé í samskiptum á vettvangi. 

Viðtöl sem rannsóknaraðferð   

Viðtöl eru rannsóknaraðferð þar sem rannsakandinn aflar sér upplýsinga 

ýmist með opnum eða lokuðum spurningum. Rannsóknargögnum er aflað 

með samskiptum við fólk þar sem rannsakandinn og þátttakandinn skiptast á 

að hafa orðið. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem  rannsakandinn er í fremstu 

víglínu við gagnaöflun. Viðtöl geta verið af ýmsum toga. Þau eiga vel við 

þegar reynsla fólks, upplifanir, skoðanir, tilfinningar, þekking, hegðun og 

lífsvenjur eru til umfjöllunar. Viðtöl eru einhverskonar samvinnuverkefni 

tveggja einstaklinga þar sem einn spyr spurninga og hinn svarar (Doody og 
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Noonan, 2013, bls. 30; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67; Matthews og Ross, 

2010, bls. 219). 

Í viðtölum eru rannsóknarspurningarnar ramminn sem mótar viðtalið 

sjálft. Ígrunda þarf hvernig skal orða spurningarnar og hvers eðlis þær eigi að 

vera. Hversu formlegar, opnar eða lokaðar þær eigi að vera. Á að gefa upp 

svarmöguleika eða ekki? Góð regla er að að byrja á almennum spurningum 

og fara síðan yfir í þær sértækari (Doody og Noonan, 2013, bls. 30; Ezzy, 

2010, bls. 163-164; Helga Jónsdóttir 73). 

Líkamstjáning spyrla á að vera hlutlaus og framkoma þægileg til þess að 

mynda traust (Ezzy, 2010, bls. 164). Ekki þýðir að ætlast til þess að 

viðmælendur muni langar spurningar og enn þá vafasamara er að búast við 

ákveðnum svörum í opnum spurningum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). 

Færni rannsakanda í viðtölum hefur í einhverju mæli bein áhrif á niðurstöður. 

Gæði rannsóknar er í samræmi við fagmennsku rannsakanda þar sem hann er 

mælitækið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221).  

Rannsakendur þurfa að öðlast vissa þverfaglega færni. Markviss viðtöl 

einkennast af vel ígrunduðu og skipulögðu umhverfi sem getur verið 

mismunandi eftir því hvert markmið viðtalsins er (Creswell, 2012, bls. 20). 

Yfirleitt er viðtölum skipt niður í þrennt: stöðluð viðtöl, óstöðluð viðtöl og 

hálfstöðluð viðtöl. Í þessu verkefni var óstöðluð viðtalstækni notuð.  

Óstöðluð viðtöl eru oft notuð þegar vitneskja rannsakandans um 

viðfangsefnið er lítil. Spurningar rannsakandans  eru opnar og svör 

þátttakandans geta vakið upp nýjar spurningar. Viðtöl af þessum toga eru að 

einhverju leyti spunnin upp á staðnum. Þó svo að þessi aðferð sé stundum 

kölluð frjáls viðtalsaðferð, þá hefur rannsakandinn samt sem áður einhvern 

ramma eða leiðavísi sem hann notar til að hjálpa sér á meðan viðtalinu 

stendur. Þessi aðferð tekur mið af þörfum viðmælandans og því sem hann 

gefur upp í viðtalinu. Ókosturinn við þessa aðferð er að úrvinnsla gagna getur 

verið erfið. Rannsakandinn sjálfur þarf að leggja mat á það hvað 

þátttakandinn var að reynda að segja. Stundum geta þættir eins og tónhæð, 

svipbrigði og samhengi skipt máli varðandi túlkun niðurstaðna (Doody og 

Noonan, 2013, bls. 29). 
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7. Rannsóknarleiðangur til Skagastrandar 

Til þess að reyna að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með var ákveðið að heimsækja sjávarlíftæknisetrið BioPol og kynnast þeirri 

starfsemi sem fer þar fram. Þessum kafla er skipt í tvennt. Fyrst verður greint 

frá vettvangsheimsókninni til BioPol þar sem starfsemin og húsnæðið voru 

skoðuð. Þá var Höfðaskóli, grunnskólinn á Skagaströnd, heimsóttur og þar 

var rætt stuttlega við kennara og nemendur.  

Sjávarlíftæknisetrið BioPol  

Tekin var sú ákvörðun að fara í rannsóknaleiðangur til Skagastrandar til þess 

að fá raunverulega mynd af starfinu sem á sér stað hjá sjávarlíftæknisetrinu 

BioPol. Þetta var gert til að meta hvort og hvaða tækifæri til náms eru þar til 

staðar. Bæði meistaranemi og leiðbeinandi fóru saman í þennan leiðangur og 

var heimsóknin að mestu leyti tekin upp á GoPro myndavél til þess að fanga 

sem mestan fróðleik. Skipulagið var að fara og hitta Halldór G. Ólafsson, 

framkvæmdarstjóra, og Dr. Magnús Örn Stefánsson, sérfræðing við 

Háskólann á Akureyri, í höfuðstöðvum BioPol á Skagaströnd og fara í 

kynningarferð með þeim. Tekið var reglulega vel á móti rannsakendunum og 

ekki þótti verra að veður var með eindæmum gott. Markmiðið með ferðinni 

var að sjá frá fyrstu hendi hvernig fyrirtæki eins og sjávarlíftæknisetrið geti 

auðgað menntun barna á einhvern hátt. 

Megin húsnæði sjávarlíftæknisetursins er staðsett í gamla 

kaupfélagshúsinu, sem sett hefur verið í nýjan búning sem fræðslu- og 

menningarsetur. Þar eru skrifstofur starfsmanna og á efri hæðinni er veglegt 

sagnfræðibókasafn sem var gjöf úr dánarbúi Halldórs Bjarnasonar kennara 

við Háskóla Íslands. Nær höfninni er rannsóknahúsnæði BioPol, þar sem öll 

rannsóknavinna fer fram. Rannsóknarhúsnæðið er útbúið nýstárlegum 

tækjabúnaði sem starfsmenn nota vegna vinnu sinnar. Þrír starfsmenn voru að 

störfum þegar rannsóknateymið bar að garði, lífefnafræðingur, líffræðingur 

og meistaranemi við Háskólann á Akureyri og þörungasérfræðingur.  



62 

Halldór og Magnús leiddu teymið um rannsóknahúsnæðið og ræddar voru 

hugmyndir að verkefnum sem vinna mætti með skólum. Sem frumraun kom 

7. bekkur í grunnskólanum á Skagaströnd og vann nokkur verkefni með 

BioPol á síðasta skólaári (2013-2014). Kennari í grunnskólanum hafði 

samband við Halldór um að fá að tengja saman náttúrufræðinám þeirri 

starfsemi sem á sér stað hjá fyrirtækinu. Nemendur komu nokkrum sinnum í 

heimsókn og unnu að þremur verkefnum. Fyrst komu nemendur og skáru 

niður beitu til að setja í gildur til að fanga dýr sem lifa á sjávarbotni auk þess 

sem botn- og sjósýni voru tekin. Bæði botndýrin og sýnin voru síðan skoðuð í 

smásjá daginn eftir. Næst fengu nemendur tækifæri til þess að kryfja fisk frá 

Fiskimarkaðinum og lærðu þannig um líffærafræði fiska. Seinasta verkefnið 

snerist um ræktun á örverum. Nemendur framkvæmdu tilraunir með því að 

rækta örverur á agarskálum fyrir og eftir handþvott. 

Vel tókst til með þessi verkefni að mati Halldórs og í framhaldi var rætt 

um önnur tækifæri til náms sem snúa að umhverfismennt. Umræðan snerist 

um plast og plastagnir sem finna má bæði í umhverfinu og hafinu og geta haft 

slæm áhrif á umhverfið. Halldór sagði; „Plastmengun í hafinu verður alltaf 

stærra og stærra vandamál. Plastið brotnar bara niður í smærri og smærri 

einingar.“ Þar sem plastagnirnar hverfa ekki í hafinu og svipar til þörunga 

sem flestar lífverur í sjónum byggja fæðu sína á, er þetta vandamál sem 

snertir manninn. Meistaraneminn varpaði þá fram spurningunum: „Hver 

borðar svo stærri lífverurnar“ og „Hvað innbyrðum við þá“? Þær vöktu 

rannsakendur til umhugsunar. Hann lagði áherslu á hversu skaðlegar 

plastagnirnar eru lífinu í sjónum og að hægt væri að sýna nemendum þessar 

litlu plastagnir í smásjá. Annað vandmál sem Magnús benti á var að „þá 

koma svifdýrin og éta þörungana og þetta plast og fá fullt af innihaldi en eru 

ennþá svöng“. Til frekari útskýringar þá þýðir þetta að lífverurnar fá 

magafylli af næringarsnauðu plasti sem hindrar eðlilega næringarupptöku 

dýranna. 

Í þessari umræðu komu fram margar áhugaverðar leiðir til þess að virkja 

nemendur til bæði verka og náms. Uppástunga kom frá Halldóri: „Svo eru til 

einfaldir mælar sem mæla hitastig og seltu.“ Stungið var upp á að hægt væri 

að safna sýnum  á nokkrum mismunandi stöðum í fjörunni, mæla þau og setja 

síðan fram gögnin á myndrænan hátt. Verkefni sem þetta gæti tengist 

umhverfismennt, náttúrufræði, stærðfræði og útikennslu. Síðan væri hægt að 

setja fram niðurstöður á heimasíðu grunnskólans og BioPol gæti fylgst með 
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hvaða grunnskólar tækju þátt í slíku verkefni. Í framhaldi má líka búa til 

myndband um fjöruferðina og þá vinnu sem þar fer fram.  

Á meðan að umræðunni stóð sá rannsóknarteymið meðal annars: 

 Mæliglös og tæki til sérhæfðra efnafræðirannsókna.  

 Búnað til örveruræktunar.  

 Smásjár og víðsjár. 

 Veiðafæri til þess að fanga mismunandi sjávarlífverur. 

 Tæki til að taka botnsýni í sjó. 

 Gildru til að fanga botndýr. 

 Ýmis efni til rannsókna  

 Seltu- og hitamæli fyrir sjó. 

Í lokin gafst teyminu tækifæri til að sjá þörungasérfræðinginn að verki. 

Hann var að rannsaka sníkjudýr á þörungum. Þar var til staðar mjög sérhæfð 

þekking og vinnubrögð sem var áhugavert að fylgjast með. 

Á efri hæð rannsóknastofunnar er stórt og mikið rými innréttað sem 

matsalur en væri hægt að nýta til kennslu eða verkefnavinnu. Mikið af 

hugmyndum kviknuðu við þessa heimsókn og möguleikarnir voru margir til 

þess að auðga náttúrufræðigreinakennslu. Grunnskólinn á Skagaströnd býr 

sérstaklega vel að geta nýtt sér sjávarlíftæknisetrið til kennslu. Út frá 

staðsetningu sagði Halldór að hægt væri bjóða nemendum sem sækja 

skólabúðirnar á Reykjum í Hrútafirði að koma í heimsókn og vinna verkefni 

ef búið væri að útbúa kennsluefni. Væri hægt með hjálp veraldarvefsins og 

sérhæfðra kennsluhátta að ná til fleiri nemenda?  

Í þessari rannsóknarheimsókn kom í ljós að BioPol er ekki aðeins 

rannsóknasetur sem hægt væri að nýta til kennslu, heldur eru starfsmenn þar 

fullir af fróðleik um fjöruna, sjóinn og lífverurnar sem þar búa. Þetta tvennt 

er verðmætt og möguleiki er til staðar að nýta þessa krafta með réttri 

tengingu við kennslufræðin. Halldór Ólafsson var ánægður með samstarfið 

við kennarann í grunnskólanum á Skagaströnd og hvernig heimsókn 

nemendanna til BioPol tókst til. 

Þegar heimsókn rannsóknarteymisins til Sjávarlíftækisetursins BioPol var 

lokið og búið var að fara yfir það helsta hvað varðar tækifæri til náms, var 

tekin sú ákvörðun að reyna að hitta kennarann sem skipulagði 

vettvangsleiðangur. María Ösp Ómarsdóttir kennari tók vel í þetta og bauð 

rannsóknarteyminu heim til sín í kaffi og spjall. Viðtalið var tekið upp. Það 
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var óformlegt en tekið í þeim tilgangi að fá upplýsingar um hvernig allt hefði 

gengið fyrir sig.  

Viðtal við kennara  

María Ösp var með umsjón yfir 7. bekk sem taldi þrettán nemendur. Hún 

greindi frá því að hún hefði verið í vandræðum þar sem nemendur hennar 

voru með mismunandi sérþarfir og námsörðugleika. Hefðbundnir 

kennsluhættir og verkefnavinna hentuðu ekki þessum nemendahópi þar sem 

sumir nemendanna gátu ekki lesið eða skrifað án hjálpar. Þrátt fyrir þessa 

örðugleika lýsir María nemendunum sem hressum einstaklingum og fannst að 

þeir gætu vel blómstrað í einhverju verklegu. Þá sóttist María eftir að tengja 

námið í náttúrufræði við sjávarlíftæknisetrið. Þegar hún hafði samband fannst 

henni strax eins og BioPol hefði verið að bíða eftir svona samstarfi og voru 

þeir með ýmis verkefni í huga til að vinna með nemendum. Mjög góð 

samvinna var því á milli þeirra strax í upphafi og Maríu þótti vænt um hvað 

tekið var vel á móti þeim.   

Verkefnin skiptust niður í þrjú þemu sem voru að leggja botngildru og 

veiða sjávardýr, að kryfja fisk og að lokum örveruverkefni. 

Námsfyrirkomulagið í Höfðaskóla var lotuskipt og var náttúrufræði tekin 

fyrir í þrjár vikur og að þeim liðnum var lokapróf. 

Verkefni eitt: Fóru á fiskmarkaðinn og að veiða. Skoða lífríki í höfninni. 

Síðan fóru nemendurnir og skáru niður beitu sem var komið fyrir í 

botngildrum sem settar voru í höfnina. Daginn eftir var gildran tekin upp og í 

henni voru krabbar, marhnútur, marflær og fleiri smádýr. Fengu börnin síðan 

að skoða dýrin í víðsjá hjá BioPol. Krabbinn og marhnúturinn fengu nýtt 

heimili í skólanum í búri sem gæludýr. Lítið vissi María Ösp um að dýrin 

þyrftu súrefni líka í búrið og þegar komið var í skólann daginn eftir voru 

dýrin bara dáin. Nemendunum fannst merkilegt að fiskurinn og krabbinn 

gætu í raun drukknað. Í lokin var tekið sjósýni til að skoða þörunga og 

botnsýni til að sjá jarðveginn í sjónum. 

Verkefni tvö: Kryfja fisk. Fengu fisk frá fiskmarkaðinum. Fiskurinn var 

skorin upp og skoðað inn í hann. Kenndi rannsóknarmaður hjá BioPol 

nemendunum um líffærafræði fiska með því að tengja hana manninum og 

þróunarsögunni.  Tengd voru saman lík líffæri í manninum og fiskum og 

farið yfir hvernig við þróuðumst á ólíkan hátt. Fyrirlesturinn var á ensku og 
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þannig fléttaðist enskukennsla inn í þetta verkefni. Fannst nemendum mjög 

gaman að sögn Maríu. 

Verkefni þrjú: Þá voru nemendur að læra um bakteríur. Í upphafi 

kennslustundar sátu nemendur saman á gólfinu í sal í BioPol og hélt María 

Ösp stuttan fyrirlestur um bakteríur og örverur áður en farið var í 

verkefnavinnu. Verkefnið snerist um að nota agar (bakteríuæti) þar sem 

nemendur létu fingur ofan í ætið fyrir og eftir handþvott. Síðan fór ætið í 

ræktun og nokkrum dögum seinna fengu nemendurnir að koma aftur til 

BioPol og skoða í smásjá. Í framhaldi af þessu var farið yfir bólusetningar og 

í lokin var unnið verkefni í skólanum. 

 Hér má sjá heimasíðu bekkjarins þar sem fjallað um heimsóknina 

til BioPol: www.attundibekkur.weebly.com  

Flest öll verkefnin voru unnin á vettvangi en aðeins eitt stutt verkefni í 

skólanum tengt örveruverufræðinni. Það var í raun  takmarkað námsmat í 

kringum þetta samstarf við BioPol og fannst Maríu Ösp það vera það eina 

sem vantaði. Í þetta skipti var frekar notast við umræður í stað þess að vera 

með ákveðið námsmat. María Ösp sagði að nemendur hefðu skrifað litla 

ritgerð í lokin um það sem gert var, sem síðan var send til BioPol. Þetta var 

gert til þess að sjá hvað þau höfðu lært og spurt var um hluta af þessu þema 

með BioPol á lokaprófi nemenda.  

Þegar María Ösp var búin segja frá þeirri vinnu sem fór fram var vert að 

spyrja hvernig til tókst að hennar mati. Það fyrsta var að spyrja hvernig Maríu 

Ösp fannst til takast að hafa náttúrufræðikennsluna með þessu móti fyrir þá 

nemendur sem áttu í nokkrum erfiðleikum námslega séð. Fannst henni þetta 

vera að virka? María svaraði þessu með bros á vör: „Þau blómstruðu 

algjörlega í þessu“ og „þeim fannst þetta geðveikt, bara æðislegt.“ Sú vinna 

sem þarna fór fram var meira að segja notuð í árshátíðaratriði í skólanum. 

María spurði nemendur sína hvað þeir myndu vilja hafa sem atriði og þau 

völdu tilraunir.  Hún var sérstaklega ánægð þar sem að tveir nemendur höfðu 

aldrei þorað að stíga upp á svið frá því í fyrsta bekk, „allir fóru upp á svið, 

meira að segja þessir tveir“ svo „þetta sló alveg í gegn.“  

Þar sem svona vel tókst til að sögn Maríu þá var vert að spyrja hvort að 

þessari vinnu hefði verið haldið áfram þar sem María er hætt störfum hjá 

grunnskólanum. En því miður tók enginn við þessu verkefni og frumkvæðið 

virðist því liggja hjá kennurunum. María heldur að örar mannabreytingar spili 

inn í það að ekki var haldið áfram með verkefnið. Þessi bekkur sem María 

http://www.attundibekkur.weebly.com/
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tók við hefur aldrei verið með sama umsjónarkennarann í meira en tvö ár. 

Sem er erfitt þegar að svona miklir námsörðugleikar eru til staðar að hennar 

sögn. Erfitt hefur því verið að búa til samfellu þar sem grunnskólinn nýtir sér 

sérþekkingu sjávarlíftæknisetursins reglulega en að mati Maríu Aspar væri 

það vel þess virði. Henni fannst nemendum sínum sem stóðu höllum fæti 

vegna námsörðuleika hafa gengið mun betur og orðaði það svo að „krakkar 

með svona námsörðuleika, ég held bara í öllu [námi] ef það er eitthvað 

verklegt, skemmtilegt, eitthvað úti, þá bara gengur þeim betur.“  

Í lokin var María spurð hvernig hún sæi fyrir sér námsmat á svona 

verkefni og stakk hún upp á heimasíðugerð, fréttabréfi til foreldra eða að 

halda fyrirlestur um það sem var lært. Í huga hennar var námsmat ekki gert 

með könnun eða prófi heldur frekari útvinnslu á þeim viðfangsefnum sem 

verið var að læra um. Eftir að viðtalinu var lokið fór rannsóknarteymið í 

heimsókn í grunnskólann á Skagaströnd þar sem náð var tali af fyrrum 

nemendum Maríu Aspar. 

Rætt við nemendur  

Næst var haldið í Höfðaskóla sem er grunnskólinn á Skagaströnd. Höfðaskóli 

er lítill grunnskóli með um eitt hundrað nemendur í fyrsta til tíunda bekk. 

Halldór G. Ólafsson framkvæmdastjóri sjávarlíftæknisetrisins fylgdi 

rannsóknarteyminu um grunnskólann, en því miður var ekki mikið að gerast 

þar því nánast öll kennsla var búinn þann daginn. Samt sem áður gafst 

tækifæri til þess að skoða skólann og meðal annars sást veglegt fuglasafn. Ein 

kennslustund var í gangi í íþróttahúsinu þar sem nokkrir nemendur voru í 

heimalærdómsaðstoð. Það vildi svo skemmtilega til að flestir þessara 

nemenda voru fyrrum nemendur Maríu Aspar og höfðu tekið þátt í BioPol 

verkefninu. Rætt var stuttlega við nemendurna um hvað þeim fannst og af 

hverju. Þeir sem tjáðu sig voru sammála um að þetta hefði verið mjög 

ánægjulegt verkefni og gaman hefði verið að læra með þessu móti.  

Ein stúlkan sagði „maður man líka bara betur ef maður fær að gera sjálfur. 

Þá hefur maður minningar.“ Það leynist sannleikur í ummælum þessarar ungu 

stúlku sem er í samræmi við verkhyggju John Dewey. Þegar nemendur voru 

spurðir hvort þeir myndu vilja læra meira með þessum hætti var kinkað kolli 

og svarað játandi. Drengur sagði mjög áhugasamur: „Við fengum líka að 

kryfja fisk og skera niður svo til að setja í gildruna og setja í sjóinn.“  
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8. Tillögur að þróunarverkefnum 

Í þessum kafla eru lagðar fram niðurstöður rannsóknarinnar varðandi hvort 

raunveruleg námstækifæri séu til staðar hjá BioPol í ljósi þeirra kenninga sem 

lagðar voru fram til grundvallar. Niðurstöður þessa kafla byggja á 

vettvangsheimsókn og viðtalinu við kennarann. Í framhaldinu er rætt hvernig 

megi útfæra og tvinna saman starf skóla og fyrirtæka í þágu nemenda.  Settar 

eru fram tillögur að tveimur þróunarverkefnum sem fela í sér samstarf milli 

skóla og fyrirtækis. 

8.1 BioPol og menntun 

Hægt á að vera að nýta sjávarlíftæknisetrið BioPol til þess að gera menntun 

merkingabærari fyrir nemendur. Starfsemina má tengja náttúrufræðikennslu á 

fjölbreyttan máta og getur hún snert ólíkar náttúrugreinar. Á vettvangi er 

hægt að komast í tæri við sérhæfðan rannsóknarbúnað sem nota má í vinnu 

með nemendum. Nota mætti tækjabúnaðinn til þess að gera 

náttúrugreinakennslu meira verklega og reyna þar með að auka áhuga 

nemenda. Tækifæri er til að dýpka skilning nemenda á efnafræði, örverufræði 

og rannsóknum á sjávarlífverum.   

BioPol vinnur að mismunandi rannsóknum sem hægt er að kynna fyrir 

nemendum. Á heimasíðu fyrirtækisins er rætt um rannsóknir á hrognkelsi, 

selum, beitukóngum, skötusel og hörpuskel. Flestar þessar rannsóknir beinast 

að því að kanna hegðunarmynstur, áhrif tegundanna á lífríki og útbreiðslu 

stofna. Einnig er litið til þess hvort hægt sé að hagnýta lífverurnar. Hefur 

BioPol meðal annars tekið þátt í að þróa lífrænt þörungaþykkni í samstarfi 

við aðra aðila. Viðfagsefnin eru fjölbreytt og ná frá hinu smáa til hins stóra 

(BioPol, 2015b).  

Verkefnin sem María Ösp kennari vann með BioPol voru ólík og tengdust 

meðal annars örverufræði, líffræði, líftækni og náttúrufræði í bland við 

útiveru og ýmsa verklega færni. Þetta er í samræmi við hugmyndir  John 

Dewey (2010) um verklega þáttinn í námi nemenda og Gardener (1993) um 
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fjölgreindina. Það að nemendur fái fjölbreytt verkefni og þar með ólíka 

nálgun á námsefnið getur skipt máli svo að lærdómurinn skili sér. Auk þess, 

af því að námið var að mestu leyti verklegt, voru fleiri nemendur sem fengu 

að njóta sín en ella. Maríu Ösp kennara fannst kennsluhættir með þessu 

fyrirkomulagi skila sér betur fyrir nemendur sem áttu í námsörðugleikum.  

Starfsmenn BioPol höfðu tiltekin verkefni í huga sem nemendur nutu góðs 

af. María Ösp sagði einmitt að viðtökur hefðu verið góðar þegar hún hafði 

samband við BioPol og að þeir hefðu komið með uppástungur að verkefnum 

sem tengdust starfsemi fyrirtækisins. Viljinn var þar með til staðar en skortur 

er á kennslufræðum og skilvirkari leiðum til þess að hægt væri að hafa 

viðvarandi samstarf. Þetta meistaraverkefni á þar af leiðandi að vera fyrsta 

skrefið til þess að brúa bilið þarna á milli og sýna fram á hvernig flétta má 

saman samstarfi skóla og fyrirtækis.  

Þessu til rökstuðnings þarf að skoða á hvaða forsendum hægt er að nýta 

starfsemi BioPol við menntun barna? Eins og fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskóla þá þurfa náttúrugreinar að tengjast þjóðfélaginu og mótast af því. 

Dyrnar eru þar með að einhverju leyti opnar fyrir skóla að nýta sér þá 

sérþekkingu sem fyrirtæki búa yfir. Þetta kemur fram í lýðræðis og 

mannréttindaþætti menntunar samkvæmt aðalnámskránni. Í lýðræðismenntun 

eiga skólar að leita til samfélagsins til þess að gera menntun merkingabærari 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). Þar með á menntun að 

tryggja velferð nemenda og sjá til þess að þeir verði hæfir lýðræðisþegnar. 

Erfitt er að segja að einhver verði hæfur lýðræðisþegn ef hann lærir ekki að 

þekkja umhverfi sitt og huga að því. Náttúrugreinar snerta fleiri grunnþætti 

menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eins og læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð og sköpun.  

Læsi er sérstaklega rætt í ljósi  PISA kannana sem Efnahags- og 

framfarastofnunin (OECD) leggur fyrir á þriggja ára fresti. Í nýjustu 

rannsókn PISA kom fram tiltölulega slakt gengi íslenskra nemenda í 

náttúrufræðilæsi. Til þess að reyna að skilja hvers vegna íslensk börn eru 

síður náttúrufræðilæs en önnur var litið til íslenskra rannsókna um starfshætti 

í skólum og kennslufyrirkomulags. Rannsóknir Gerðar G. Óskarsdóttur 

(2012) og Rúnars Sigþórssonar (2011) sýna fram á að kennsluhættir í 

skólanum einkennast mest af beinu kennslufyrirkomulagi, þar sem kennarinn 

er í forgrunni, frekar en þeirri verkhyggju sem náttúrugreinar kalla á. Rúnar 

segir að skólastarfið og kennsluhættir mótist frekar af undirbúningi nemenda 
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fyrir samræmd próf en þeim markmiðum sem gengið er út frá í aðalnámskrá 

grunnskóla. Þar með er vert að staldra við og spyrja sig hvort hægt sé að 

ætlast til þess að nemendur verið náttúrufræðilæsir ef nám þeirra tengist ekki 

raunverulegum verkefnum sem snúa að náttúrunni?  

Svarið við þessar spurningu er að öllum líkindum neitandi. Ef við setjum 

þetta í samhengi við annað nám þá myndum við ekki telja skurðlækni hæfan 

til starfa ef hann hefði aðeins lært á bókina, ekki frekar en  matsveinn sem 

fengi ekki æfingu í að elda eða kennaraefni sem fær ekki reynsluna af því að 

kenna. Náttúrufræðikennsla þarf þar með að gerast að einhverju leyti á 

verklegan máta. Samstarf við fyrirtæki á borð við BioPol býður upp á 

verklega nálgun. Verkefnin sem nemendur Maríu Aspar gerðu voru fjölbreytt 

og fengu nemendur að æfa sig, rannsaka og prófa sig áfram. Þannig öðluðust 

þeir reynslu, eða eins og stúlkan orðaði það „maður man líka bara betur ef 

maður fær að gera sjálfur. Þá hefur maður minningar.“ 

Samt sem áður ber að varast að alhæfa eða ákveða að kennsluhættir og 

skólastarfið séu ekki að ná þeim markmiðum sem lagt er upp með. Það getur 

verið erfitt að finna rétta mælitækið til þess að sýna fram á hvernig 

náttúrufræðikennsla gengur fyrir sig eða stöðu nemenda og náttúrufræðilæsis. 

Aðaltilgangur þessarar rannsóknar var aðeins að skoða hvort að fyrirtæki eins 

og sjávarlíftæknisetrið BioPol gæti tekið þátt í menntun barna, ekki að draga 

upp tiltekna mynd af náttúrufræðikennslu í skólum.  

Líta mætti frekar á niðurstöður Rúnars Sigþórssonar (2011) og Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2012) sem verðmætar upplýsingar fyrir kennara að hafa á bak 

við eyrað þegar verið er að skipuleggja skólastarfið. Áhugasemi kennara 

skiptir máli eins og Ingvar Sigurgeirsson (1999b) réttilega bendir á. Góðir 

kennarar halda áhuga nemenda og verður að segjast að María Ösp hafi náð 

því með sínum nemendahóp. Samstarf skólans og BioPol lét þar með gott af 

sér leiða með því að vekja áhuga nemenda sem áttu annars erfitt í náminu.  

Það sem fram kom í vettvangsheimsókninni til Skagastrandar er í 

samræmi við hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar, John Dewey og Maríu 

Montessori. Sú menntun sem átti sér stað hjá nemendum Maríu Aspar var 

heilstæð nálgun á því sem var verið að kenna. Hér má nefna örveruverkefnið 

sem snerist um að þekkja mun á góðum og slæmum bakteríum, hvernig 

bólusetningar virka og fleira í þeim dúr sem var síðan heimfært með 

tilraunum. 
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Umfram allt fannst nemendum þetta almennt áhugavert og skemmtilegt. 

Það að nálgast náttúrufræðikennslu með þessum hætti gerði námið 

merkingabærara og upplifun nemenda var í samræmi við það. Það má ekki 

gleymast að áhugasemi nemenda getur verið ómetanlegt afl í kennslu. 

Sérstaklega í ljósi þess að áhugi íslenskra barna, samkvæmt rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2008), virðist dala 

með hverju skólaárinu sem líður. Það verður að teljast áhyggjuefni að eitt af 

hverjum þremur börnum í 1. bekk finnist ekki gaman í skólanum og að þetta 

hlutfall hækki þegar lengra líður á skólagönguna og sé meira en tveir á móti 

þremur þegar komið er upp í 9. bekk.  

Erfitt er að segja hvernig á þessu stendur en ef marka má orð Jean Piaget 

(2008) þá sé það nálgun og kennsla kennarans sem þurfi að endurskoða missi 

nemendur áhuga á náminu. Öll börn að hans mati hafa meðfædda hæfileika 

til náms líkt og  Maía Montessori (2011) benti einnig á. Þessi virkni hugans 

sem Piaget (2008) talar um á að vera útgangspunkturinn sem kennarinn 

skipuleggur starfshætti sína út frá og þá eiga nemendur að taka þátt í 

námsferlinu.  

Þetta þýðir að nemendur eiga að hafa eitthvað um það að segja hvernig 

þeir vilji læra og ná þeim markmiðum sem lagt er upp með. María Ösp sagði 

einmitt frá því að nemendur hennar sem voru í námsörðugleikum væru samt 

„klárir krakkar“ ef þeir fengju öðruvísi verkefni. Nemendur virtust þar með 

áhugasamari og nutu þess að læra á þennan máta.  

Hægt er að rökræða fram og til baka hvers vegna áhugi nemenda er ekki 

eins og best væri á kosið eða af hverju náttúrufræðilæsi íslenskra barna er 

ekki meira en raun ber vitni. En með þessari vettvangsrannsókn liggur samt 

fyrir niðurstaðan að fyrirtæki á borð við BioPol getur verið grunnskólum 

innan handar við menntun barna til þess að gera náttúrufræðikennslu í takt 

við þau markmið sem fram koma í aðalnámskrá grunnskóla. 

Það helsta sem vantaði til þessarar rannsóknar var að geta rætt við Maríu 

Ösp um námsmat. Þar sem samstarfið við BioPol var tilraunarverkefni var 

ekki búið að útbúa sérstakt námsmat sem náði yfir öll verkefnin. Nemendur 

tóku aðeins könnun í tengslum við örverufræðiverkefnið og skrifuðu stutt 

bréf til BioPol um það sem var lært. Því var rætt um leiðsagnarmat til þess að 

reyna að koma með hugmynd af heilstæðri námsmatsaðferð sem gæti náð yfir 

öll verkefnin sem unnin voru. Dregin var sú ályktun að námsmat sem er 
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leiðandi henti frekar þeim nemendum sem eiga erfitt með að fóta sig 

námslega sem einkenndi nemendahópinn hennar Maríu Aspar.  

Nám á ekki að snúast um að gera nemendum að góðum próftakendum eins 

og Rúnar Sigþórsson (2011) bendir á í rannsókn sinni heldur stuðla að 

heilstæðri nálgun í náttúrufræðikennslu. Hvernig þarf samstarf skóla og 

fyrirtækis að ganga fyrir sig? Í næsta kafla verður rætt um verkefni sem sýnir 

fram á að starfstarf skóla við BioPol er mögulegt. 

8.2 Þróunarverkefni 

Til þess að sýna fram á að samstarf við fyrirtæki eins og BioPol sé raunhæfur 

möguleiki verða hér útfærð tvö verkefni. Hér er annars vegar um að ræða 

vettvangsheimsókn til fyrirtækisins, til þess að kynna starfsemi og vinna 

rannsóknarvinnu á staðnum. Hins vegar er sett fram verkefni sem snýr að 

plastmengun. Verkefnin eru bæði útfærð með ákveðin markmið í huga sem 

sett verða fram fyrir sviðin þrjú: þekkingu, leikni og viðhorf.  

Bæði verkefnin eru hugsuð til þess að gera náttúrfræðikennslu 

áhugaverðari í gegnum verklegt nám. Auk þess sem þau eru unnin þvert á 

ólíkar námsgreinar eins og náttúrufræði, umhverfismennt, útikennslu, 

líffræði, vistfræði, sjálfbærni, stærðfræði og fleiri. Nálgunin er þar með 

heildstæð og á að gefa af sér reynslu sem nemendur koma til með að búa að.  

Verkefni 1. Vettvangsheimsókn til BioPol 

Rætt hefur verið um mismunandi tegundir af vettvangsheimsóknum (Rennie, 

2010). Tilgangur heimsóknarinnar ræður því hvernig skipulag er valið og er 

hér um að ræða kynningarferð. Vettvangsheimsóknin snýst um að kynna 

starfsemi fyrirtækisins og þær rannsóknir sem unnið er að. Megin markmið er 

að nemendur  kynnist starfsemi fyrirtækisins og rannsóknum sem BioPol 

stendur að. Í lok vettvangsferðarinnar fá nemendur síðan skoða sjávarlífverur 

og kryfja þær. 

Sjávarlíftæknisetrið vinnur að mismunandi rannsóknum á sjávarlífverum . 

Kjarnastarfsemin snýr að lífríkinu í Húnflóa þar sem m.a. er rannsakað 

hvernig nýta má sjávarfang auk umhverfisvöktunar. Vöktunin snýst um að 

fylgjast með breytingum á lífríkinu í sjónum, hvað hefur áhrif og afleiðingar 

breytinga.  
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Nemendum gefst þar með tækifæri til þess að kynnast þessum rannsóknum í 

heimsókninni. Vettvangsheimsóknin er leiðsögumannastýrð (Tal, 2012) þar 

sem BioPol sér um að kynna fyrir nemendum starfsemi fyrirtækisins.  

Þegar kynningarferðinni um starfsemi og húsnæði fyrirtækisins er lokið fá 

nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor vísindamanna. Lagt er upp með 

að nemendur fái tækifæri til þess að skoða mismunandi sjávarlífverur eins og 

beitukóng, hörpuskel, fiska og bláskel. BioPol er tilbúið að taka það að sér að 

kenna nemendum um líffræði fiska og leyfa nemendum að kryfja, skoða og 

rannsaka. Hér má greina sjávarlífverurnar, sjá hvað með þeim er líkt eða ólíkt 

og tengja við líffræði mannsins.  

Áður en haldið er að stað þurfa kennarar að undirbúa nemendur sína. Gott 

er að benda nemendum á að skoða heimasíðu fyrirtækisins og fara yfir ýmsa 

þætti sem tengjast starfseminni. Hvetja skal nemendur til þess að búa til 

spurningar, teikna mynd eða ræða saman í hópum um hvernig þeir ímyndi sér 

vettvanginn áður en haldið er af stað. Sú vinna getur reynst dýrmæt í lokin 

þegar litið er til baka. Ráðlegt er að kennari sinni líka undirbúningsvinnu og 

velji sér hlutverk. Ætlar kennari að vera aðstoðarmaður í 

vettvangsheimsókninni, vera einn af nemendahópnum eða draga sig til baka?  

Það hlutverkið sem kennari velur sér segir til um undirbúningsvinnu (Tal, 

2012). Kennari sem velur sér hlutverk aðstoðarmanns þarf að ráðfæra sig við 

leiðsögumann um samstarfið. Sá sem velur að vera einn af nemendahópnum 

getur verið hjálpsöm fyrirmynd fyrir nemendur og verið þeim innan handar ef 

þess þarf. Ef kennari velur að taka ekki beinan þátt meðan á 

vettvangsheimsókninni stendur er vert að upplýsa nemendur um að þeir eigi 

að vera sögumenn í lok heimsóknarinnar. Nemendur eru þar með hvattir til 

að taka vel eftir á meðan að vettvangsheimsókninni stendur og vera tilbúnir 

að ræða það sem fram fór með kennara seinna meir.  

Verkefni þessarar vettvangsheimsóknar eru ekki skrifleg. Þegar búið er að 

kynna nemendum starfsemi fyrirtækisins fá nemendur að vinna verkleg 

verkefni. Áhersla er lögð á að námið sé athöfn og skili af sér reynslu. Forðast 

skal að byggja vettvangsheimsóknina á verkefnavinnu eða hugtakakennslu 

(Peackok og Dunn, 2006). Markmiðin sem greint eru frá hér að neðan snúast 

öll um að nemendur kynnist náttúrugreinum á verklegan máta og móti með 

sér jákvæð viðhorf (Loukomies o.fl., 2013). Reynt er með þessu að auka 

áhuga og skilning sem hægt er að nýta.  
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Tryggja þarf öryggi nemenda á vettvangi (King og Glackin, 2005) og 

upplýsa þá um reglur á meðan að vettvangsheimsókninni stendur. Ræða má 

með nemendum hættuleg efni og að fikta ekki með hluti eða tæki á meðan að 

heimsókninni stendur. Þar sem að nemendur eiga að fá tækifæri til þess að 

kryfja sjávarlífverur þarf sérstaklega að ræða notkun á beittum hnífum. 

BioPol kennir nemendum réttu handbrögðin við krufningu á dýrunum en 

ræða þarf almenn öryggisatriði og meðferð á hættulegum verkfærum.  
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Markmið fyrir verkefni 1. 

Þekking Nemendur eiga að... 

Kynnast starfsemi fyrirtækis  

Kynnast rannsóknum BioPol 

Geta gert grein fyrir rannsóknarferli vísindamanna 

Kynnast tækjabúnaði sem unnið er með 

Kynnast gagnasöfnunaraðferðum  

Læri um líffræði sjávarlífvera sem unnið er með 

Leikni  Nemendur eiga að.... 

 Sýna lipurð og leikni í mannlegum samskiptum 

Geta borið upp spurningu  

Geta tekið þátt í umræðum  

Geta krufið sjávarlífveru og fundið helstu líffæri 

Viðhorf Nemendur eiga að... 

 Sjá fram á mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna 

Móta með sér viðeigandi gildi og viðhorf til náttúrufræðigreina 

Læri að virða lífverur 

 Sýna áhuga og taka vel eftir  
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Verkefni 2. Plast í náttúrunni 

Plastmengun í náttúrunni er vaxandi vandmál í heiminum. Mikið hefur verið 

skrifað og rætt um gerviefni, plastagnir og önnur skaðleg efni sem hafa slæm 

áhrif á umhverfi okkar og náttúru. Fræðimenn skrifa fyrir almenning 

(Acampora, 2014), fræðasamfélagið (Cole o.fl., 2014) og halda ráðstefnur 

(Microplastic in the environment, 2015). Finna má margskonar heimildir um 

hvernig plastefni hafa áhrif á lífríkið og náttúruna.  

Þetta þemaverkefni á í eðli sínu að upplýsa, fræða og móta með 

nemendum skoðanir og gildi. Sjálfbær þróun er einn af grunnþáttum 

menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Í víðum skilningi má segja 

að sjálfbærni sé að láta sig varða um hvað er að gerast í samfélaginu. Nám á 

að snúast um að virkja nemendur til þess að taka þátt og leita lausna. 

Ávinningurinn er þar með virkari lýðræðisþegnar sem láta sig varða um 

umhverfi sitt og samfélag (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

15). 

 Í stað þess að kenna nemendum um sjálfbærni, umhverfismennt og 

skaðlegu efnin í umhverfinu, hvers vega ekki að leyfa nemendum að gera 

eigin rannsókn, með hjálp sérþekkingar frá fyrirtæki? Sjávarlíftæknisetrið 

BioPol hefur gert rannsóknir á plastmengun í lífríki hafsins. Út frá þeim 

gögnum sem fengust í vettvangsheimsókninni eru hér lögð drög að 

heildstæðu verkefni í náttúrufræðikennslu um þetta viðfagsefni.  
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Markmið fyrir verkefni 2. 

Þekking Nemendur eiga að... 

Kynnast starfsemi fyrirtækis og hvernig hana má hagnýta 

Læra að safna rannsóknargögnum  

Læra að vinna með og hagnýta rannsóknargögn  

 Skilja ferli rannsókna 

Gera sér grein fyrir skaðlegum efnum í náttúrunni 

Leikni  Nemendur eiga að.... 

 Sýna hæfni til að safna rannsóknargögnum á viðeigandi máta 

 Sýna fram á rökhugsun  

Geta sett fram tilgátur  

Geta dregið ályktanir  

Geta komið með rök með/á móti 

Líkja eftir vinnubrögðum vísindamanna  

Viðhorf Nemendur eiga að... 

 Sjá fram á mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna 

Móta með sér viðeigandi gildi og viðhorf til náttúrufræðigreina 

Geta lagt mat á eigin vinnu  

 Sýna áhuga og leggja rækt við vinnu sína 

 



77 

Viðmið kennara og bjargir 

1. Tengja náttúrufræðikennslu við fyrirtæki í samfélaginu. 

2. Leyfa nemendum að vinna með raunveruleg verkefni. 

3. Kenna nemendum að þekkja og virða umhverfi sitt. 

4. Veita nemendum tækifæri til að vinna saman og hjálpast að. 

5. Samþætta námsgreinar/Heildstæð nálgun á námsefni. 

 

BioPol hefur fer út á Húnaflóa á báti og tekur lóðrétt tog frá 20 metra dýpi 

með nefháf. Sýnið sem safnast í háfinn er dregið upp á yfirborðið og sett í ílát 

(um 100 mL). Úr þessu sýni taka nemendur þrjú 1 mL sýni og setja á 

talnagler til að skoða í víðsjám. Auk þess taka nemendur botnsýni úr höfninni 

og sýni úr fjörunni til þess að skoða. Halldór, forstjóri BioPol, sagði að vel sé 

hægt að prófa að taka fleiri tog á minna dýpi og þar með er ekki þörf á að 

leigja bát til verkefnisins.  

Verkefnið veitir nemendum tækifæri til þess þess að sjá plastagnirnar í 

umhverfinu með eigin augum. Útbúnaður þarf ekki að vera kostnaðarsamur 

og er einfalt að nálgast hann eða útbúa. Það sem þyrfti til er: 

1. Spotta til að ná niður á dýpið sem áætlað er að fara  

2. 100 mikron netháfur til að sigta sjóinn með  

3. 100 mikron sigti  

4. Sprautuflaska 

5. Ílát til að láta sýni í  

6. Sprautur (án nála)  

7. Talnagler  

8. Smásjár/Víðsjár 

Áhugavert lesefni þessu til stuðnings og fyrir þá sem vilja stíga skrefinu 

lengra: 

Síða helguð plastögnum í hafinu og umhverfsmálum: 

https://plastictides.wordpress.com/tag/microplastics/ 

Hér má finna upplýsingar um nýja tækni til þess að fleyta upp 

plastögnum: 

www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf<http://www.vliz.be/imisdocs/

publications/247947.pdf> 

Hér má finna aðra tækni til þess að finna plastagnir í lífrænu efni með 

meltingarvökvum: 

http://www.nature.com/srep/2014/140331/srep04528/full/srep04528.html 

https://plastictides.wordpress.com/tag/microplastics/
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf%3chttp:/www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf%3chttp:/www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf
http://www.nature.com/srep/2014/140331/srep04528/full/srep04528.html
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9. Umræður  

Grunnskólinn á Skagaströnd býr að námstækifæri og hefur möguleika á að fá 

að kynnast starfsemi sjávarlíftæknisetursins frá fyrstu hendi. Þar með var 

lögð vinna í að reyna að nýta þetta námstækifæri sem best og leggja drög að 

slíkum hugmyndum. Hvernig er hægt að ná til sem flestra? 

Benda má á kennsluaðferð sem heitir vendikennsla (Bergmann og Sams, 

2012) sem hægt er að nýta til þess að fleiri grunnskólar á Íslandi geti notið 

þeirrar sérþekkingar sem BioPol býr að. Með því að búa til fræðslumyndbönd 

eða vefleiðangur um starfsemi sjávarlíftæknisetursins og leggja til þau 

verkefni sem rætt hefur verið um er hægt að ná til fleiri grunnskóla en 

Höfðaskóla á Skagaströnd.  

Flestir grunnskólar á Íslandi eiga að búa yfir einhverjum 

rannsóknarbúnaði til þess að vinna verkefni á borð við þau sem nemendur 

Höfðaskóla gerðu með BioPol og þau sem útfærð voru hér á undan. Með 

vendikennslu er reynt að benda á möguleikann til að nýta nýlega tækni til að 

kenna nemendum á 21. öldinni. Veraldarvefurinn getur verið brúin á milli 

skóla og samfélagsins til þess að nýta þá þekkingu sem þar kann að leynast. 

Það að nýta sér vendikennsluformið og aðra miðla sem nemendur kunna á má 

gera námsefni áhugaverðara, aðgengilegt öllum og nýstárlegt. 

Stefnt var að því að búa til kennsluefni og námsefni sem væri aðgengilegt 

öllum. Sótt var um styrk hjá Rannís til þess að láta þessa hugmynd verða að 

veruleika í sumarvinnu með BioPol. Styrkurinn fékkst ekki en samt getur 

frekari úrvinnsla verið að útfæra verkefni, myndbönd og 

kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem nýtast grunnskólum á Íslandi. Með 

þessu stæði námstækifærið til boða fyrir alla sem vilja taka þátt í  

þemaverkefni með BioPol. Aðalmarkmiðið væri að stuðla að meiri 

verklegum þætti í náttúrufræðikennslu barna þar sem unnið er að 

fjölbreyttum verkefnum. Það ætti að vera hægt með réttum útbúnaði og 

aðstoð frá sjávarlíftæknisetrinu. Sýnin sem BioPol tekur eru iðulega tekin á 

bát svo hægt sé að sía sjóinn allt niður á 20 metra dýpi, en þetta má líka gera 

við bryggju. Það þyrfti þó að gefa sér lengri tíma í að sía sjóinn, eins Halldór 

kallar það „tog“, til þess að sambærilegt magn yrði skoðað. Út frá þessum 
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tilraunum, og nánast öllum þeim verkefnum sem rætt hefur verið um, er hægt 

að gera einföld verkefni. Kanna má í hversu miklu mæli platsagnirnar eru í 

sjónum og ræða áhrif þeirra á lífverur ofar í fæðukeðjunni. 

Plastmengunarverkefnið gæti þar með verið yfirþemað sem gengið er út frá 

og má tengja við flest öll önnur verkefni þar sem unnið væri að með BioPol.  

Þetta er sérstaklega rætt þar sem án samstarfs BioPol og grunnskóla yrði 

plastmengunarverkefnið líklegast ekki að veruleika. Þar með má segja að 

sjávarlíftæknisetrið BioPol hafi sérþekkingu að bjóða grunnskólum í 

náttúrufræðikennslu sem erfitt er að finna annars staðar. Með þessari 

vettvangsrannsókn hefur þar með verið sýnt að hægt er að nýta samstarf við 

fyrirtæki til náttúrufræðikennslu og lögð hafa verið drög að útfærslum á 

þessu samstarfi. Í framhaldinu verður þá næst rætt um hugmyndir að nýjum 

rannsóknarefnum. Einnig verður að huga að takmörkunum á þessu verkefni í 

ljósi þess hvort æskilegt sé að skóli eigi samstarf við fyrirtæki.  

9.1 Takmarkanir og ný rannsóknarefni 

Vissar takmarkanir eru til staðar á þessari rannsókn og velta má fyrir sér 

þeirri spurningu hvort æskilegt sé að fyrirtæki taki þátt í menntun barna. Þó 

svo að aðalnámskrá grunnskóla geri ráð fyrir samstarfi af þessum toga má 

taka upp þá umræðu hvort markmið og hagsmunir menntunar og fyrirtækja 

geti rekist á. Þetta getur átt við ef fyrirtækin eru að bjóða vöru eða þjónustu 

sem markaðssetja á fyrir unga einstaklinga. Markmiðin með samstarfinu á 

milli skóla og fyrirtækja þurfa í þessu tilliti að vera skýr og ábyrgðin liggur 

hjá skólanum að tryggja hagsmuni skjólstæðinga sinna.  

Samt sem áður er ekki hægt að alhæfa og segja að öll fyrirtækin í 

samfélaginu hafi burði til né hreinlega eigi að vera í samstarfi við grunnskóla. 

Þó svo að vissir möguleikar séu til staðar innan veggja BioPol er þar með 

ekki hægt að segja að finna megi slík tækifæri alls staðar. Skoða þarf hvert 

tilfelli fyrir sig í ljósi markmiða, tækifæra og hagsmuna nemenda. Nemendur 

þurfa að vera útgangspunkturinn þegar verið er að skoða hvort samstarf eigi 

rétt á sér eða ekki og þau markmið sem lagt er upp með í skólastarfi.  

Réttmæti þessarar rannsóknar má gagnrýna eins og á við um aðrar 

eigindlegar aðferðir. Rannsóknaraðferðin og gangasöfnun verður samt að 

teljast við hæfi þessarar rannsóknar. Farið var á vettvang aðeins með það í 

huga að skoða og síðar greina frá því sem kom rannsakendum fyrir sjónir. 
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Settar voru fram opnar spurningar á meðan á vettvangsleiðangrinum stóð um 

starfsemi og hvernig viss tæki og tól virkuðu. Leitast var við að leyfa 

forsvarsmönnum fyrirtækisins að leiða rannsóknarteymið um húsnæðið og 

kynna starfsemina. Skoðunarferðin og samræðurnar voru teknar upp á GoPro 

myndavél, eins og heimsóknin í grunnskólann og listamannasetrið.  

Viðtalið við Maríu Ösp kennara var óstaðlað og þar með má spyrja sig 

hvort allt sem skipti máli í þessari rannsókn hafi komið fram? Megin ástæða 

þess að ekki var farin önnur leið var að rannsóknarteymið vildi hafa sem 

minnst áhrif á útkomu heimsóknarinnar á Skagaströnd. María Ösp sagði frá 

samstarfinu við BioPol eftir eigin reynslu og í framhaldinu var aðeins spurt 

um það sem kom fram til að fá frekari upplýsingar. Þar með má segja að sú 

viðtalstækni hafi minnst áhrif á útkomu viðtalsins og leitast var frekar við að 

stýra ekki viðtalinu til þess að fá einhverja ákveðin svör.  

Út frá þessum forsendum má sýna fram á visst réttmæti þó svo hægt hefði 

verið að fara margar aðrar leiðir. Samkvæmt rannsóknaraðferð lýsandi 

fyrirbærafræði er raunveruleikinn í takt við reynslu og túlkun þess sem 

rannsakar. Á þeim grundvelli verður að meta réttmæti og áreiðanleiki þessa 

verks en alhæfingargildi þess er takmarkað. Markmiðið og 

rannsóknarspurningin snerist um að kanna hvort hægt væri að nýta 

sérþekkingu fyrirtækja til þess að efla nám að einhverju leyti. Talið er að 

markmiðinu hafi verið náð og svör fengin við rannsóknarspurningum.  

Nýtt rannsóknarefni væri að stíga næsta skref og vinna að gerð 

kennsluefnisins sem um hefur verið rætt. Í framhaldi af því mætti síðan 

prufukeyra kennsluefnið, annars vegar með grunnskólanum á Skagaströnd og 

hins vegar með öðrum grunnskólum sem vinna verkefnin í sínu bæjarfélagi.  
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10. Lokaorð 

Þetta meistaraprófsverkefni hefur tekið á mörgum þáttum innan 

kennslufræðanna og verið rannsóknarleiðangur til að finna svör við nýjum 

spurningum. Megin viðfangsefnið var að skoða hvort fyrirtæki með sérhæfða 

þekkingu geti auðgað náttúrufræðikennslu barna. Til þess að fá marktækt 

svar var notast við vettvangsrannsóknaraðferð út frá þeirri hugmyndafræði 

sem liggur að baki lýsandi fyrirbærafræði. Gögnum var safnað með viðtölum. 

Frásögnum þess fólks sem átt var í samskiptum við var safnað með 

myndbandsupptöku og þær notaðar til þess að greina það sem kom fyrir 

sjónir.  

Þegar búið var að komast að þeirri niðurstöðu að raunverulegt 

námstækifæri væri til staðar innan veggja sjávarlíftæknisetursins BioPol voru 

sett fram tvö þróunarverkefni. Bæði verkefnin tengdust starfseminni að 

einhverju leyti og eiga að sína fram á að samstarf milli skóla og fyrirtækisins 

er raunhæfur námskortur. Reynt var að sýna fram á hvernig hagnýta megi þá 

sérþekkingu sem sjávarlíftæknisetrið býr yfir. Möguleiki er til staðar að þróa 

síðan samstarf BioPol og skóla enn frekar.  

Út frá þessu sjónarhorni var svo rætt um hvort fyrirtæki eigi að taka þátt í 

menntun  barna. Hægt er að sjá fyrir vissa galla á slíku samstarfi ef 

hagsmunir fyrirtækja verða meira í fyrirrúmi en skólans. Nemendur og nám 

þeirra verða að vera útgangspunkturinn til þess að tryggja að samstarf sé 

byggt á réttum grunni. Sú forsenda virtist vera til staðar hjá samstarfi BioPol 

og Höfðaskóla. 

Fleiri möguleikar komu í ljós við heimsóknina til Skagastrandar. 

Nemendurnir sem tóku þátt í samstarfsverkefninu fengu ólík tækifæri til 

náms og stuðning hvert frá öðru. Þeir nemendur sem áttu erfitt námslega 

blómstruðu í þeim verkefnum sem unnið var að og hægt er þar með að segja 

að nám hafi verið við hæfi. Verkhyggja var til staðar þar sem grenndin var 

nýtt og námsgreinar samþættar á heilstæðan máta. Fram kom að nemendum 

þótti námið áhugavert og að það skilaði sér í meiri þekkingu og skilningi.  

Hvernig gætu fleiri grunnskólar tekið þátt í verkefnum með BioPol? Gerð 

er tillaga um kennslufyrirkomulag á borð við vendikennslu til þess að ná til 
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sem flestra. Með því að nota vendikennslu á að vera hægt að búa til 

kennsluefni og kennsluleiðbeiningar í kringum starfsemi BioPol sem nýst 

gætu grunnskólum landsins. Þar með væri hægt að gera náttúrufræðikennslu í 

takt við markmið aðalnámskrá grunnskóla. Í námskránni er kveðið á um að 

hafa verkhyggjusjónarmið að leiðarljósi þegar verið er að skipuleggja 

náttúrugreinakennslu og leyfa nemendum að glíma við raunveruleg verkefni. 

Þar má líka finna ábendingar um að skólar eigi að nýta sér grenndina með 

samstarfi við samfélagið.  

Með þetta í huga var reynt að sýna fram á kosti þess að nýta sérþekkingu 

fyrirtækis á borð við BioPol í kennslu. Kennarar þurfa að taka mið af 

mörgum þáttum til þess að geta boðið nemendum sínum upp á 

einstaklingsmiðað nám og í þessu verkefni er reynt að koma með uppskrift til 

þess að ná þessu stóra markmiði sem aðalnámskrá grunnskóla setur fram. Ef 

við gefum okkur það að kennsluefni sé aðgengilegt kennurum með 

leiðbeiningum á vendikennsluformi á að vera hægt stíga skrefinu lengra til 

þess að tryggja að flestir fái nám við hæfi. Kennarar geta þar með eytt meiri 

tíma í að kynnast nemendum sínum og fundið þar með verkefni eða hlutverk 

fyrir þá til að sinna, því allir eru góðir í einhverju. Með því að hafa 

kennslufyrirkomulag með þessum hætti er líka hægt að hafa 

náttúrufræðikennslu meira verklega fyrir nemendur sem skiptir töluverðu 

máli. 

Kennslufræðileg atriði voru skoðuð út frá hugmyndum fræðimannannanna 

Guðmundar Finnbogasonar, John Dewey og Maríu Montessori. Í huga þeirra 

er menntun ekki fengin með því að læra þekkingu dauðra bókstafa heldur 

með því að svara athafnasemi barnsins og rækta skilningarvitin. Það má ekki 

gleymast í amstri skólastarfsins út á hvað leikurinn gengur, að börn öðlist 

menntun út frá eigin þroska, getu og áhuga. Það er varla raunhæf krafa að 

allir séu jafn góðir í öllum fögum eða að ein kennsluaðferð henti öllum. Eins 

og Howard Gardner kennir okkur þá erum við öll sérstök og það þarf að sníða 

nám að nemandanum en ekki steypa alla í sama formið. 
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Kveikjur sem hægt er að nota: 

Catalyst ABC TV - Plastic Oceans: 

https://www.youtube.com/watch?v=cwTDvqaqPlM 

Marine Plastic Pollution (NatGeo): 

https://www.youtube.com/watch?v=gsXiEy2kbGM  

 

Áhugavert lesefni þessu til stuðnings og fyrir þá sem vilja stíga skrefinu 

lengra. Gæti hentað fyrir nemendur í famhaldsskólum í námsgreinum eins og 

líffræði, efnafræði eða örverufræði. 

Heimasíða Plastic tides sem helguð er almennum upplýsingum, nýjustu 

rannsóknum og verkefnum í kringum um plastmengun í hafinu: 

https://plastictides.wordpress.com/ 

Hér er að finna kennslubók og kennarahandbók fyrir grunnskóla um 

plastframleiðslu: http://www.edu.helsinki.fi/malu/materials/ 

Heimasíða helguð plastögnum í hafinu: 

https://plastictides.wordpress.com/tag/microplastics/ 

Upplýsingar um nýja tækni til þess að fleyta upp plastögnum: 

www.vliz.be/imisdocs/publications/247947.pdf<http://www.vliz.be/imisdocs/

publications/247947.pdf> 

Hér má finna aðra tækni til þess að finna plastagnir í lífrænu efni með 

meltingarvökvum:http://www.nature.com/srep/2014/140331/srep04528/full/s

rep04528.html 

Nýleg frétt þar sem rætt er um plastmengun í hafinu. Sameinuðu þjóðirnar 

og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi taka upp umræðum um plast og 

umhverfisspjöll: http://natturan.is/samfelagid/efni/13337/ 

Group Safety at Water Margin: 

http://www.opalexplorenature.org/sites/default/files/7/file/groupsafety-

watermargins-rospa.pdf 
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