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Ágrip 

Rannsókn þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands haustið 2015.  Í henni er skoðað umfang náttúrufræðigreina á unglingastigi 

í grunnskólum Reykjavíkur, en ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á því sviði. Úrtak 

rannsóknarinnar var tæplega þriðjungur af grunnskólum Reykjavíkur og kannað var umfang 

náttúrufræðigreina á unglingastigi í þeim skólum. Einnig voru viðtöl tekin við nokkra 

náttúrufræðikennara, m.a. um hvað þeim þótti ráða hvaða viðfangsefni væru kennd og hve 

lengi. Gerð er grein fyrir viðfangsefnum kennslubóka sem notast var við í skólunum. Gögn 

fyrir rannsóknina, frá skólaárinu 2014-2015, voru fengin af heimasíðum skólanna, svo sem 

skóla- og bekkjanámskrár og skóladagatöl, ásamt því að haft var samband við 

náttúrufræðikennara skólanna fyrir frekari upplýsingar. Viðtölin voru hljóðrituð og greind. 

Helstu niðurstöður eru að líffræði var í öllum tilfellum kennd mest og eðlisfræði þar á eftir 

í flest öllum skólum. Kennurunum fannst tíminn sem varið er í náttúrufræði hafa minnkað 

og hafði það áhrif á kennslu þeirra. Rannsóknin er með þeim fyrstu hér á landi þar sem 

rannsakað er umfang náttúrufræðigreina á unglingastigi. Í framhaldinu áhugavert væri að 

athuga hvort niðurstöður úr þessari rannsókn eigi við um fleiri svæði á Íslandi en í Reykjavík. 
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1 Inngangur  

Hér á Íslandi er skólaskylda í 10 ár og er hún fyrir börn frá sjötta til sextánda aldursárs, en 

þó er hægt að byrja námið fyrr eða seinna eftir ósk, ásamt því að ljúka því fyrr. Með 

Aðalnámskrá grunnskóla er skipulagt nám allra grunnskóla landsins um hvaða greinar skuli 

kenna og hve lengi hverja grein á að kenna frá upphafi skólagöngu til loka hennar. Þó er 

sveigjanleiki með vali á hverju eigi að verja auka kennslustundum í sem boðið er upp á og 

fer það eftir hverjum og einum skóla hvaða greinar eða viðfangsefni þeir velja að kenna ítar. 

Náttúrufræði er meðal þeirra greina sem kennd er öll árin og er hún kennd í rétt rúmlega 

8% af heildarnámi nemenda í grunnskólum, samkvæmt Aðalnámskránni. Einnig á hún að 

vera kennd í að minnsta kosti 8% af þeim tíma sem 8. - 10. bekkur ver í nám sitt. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða nánar umfang náttúrufræðigreina á 

unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur. Þær spurningar sem verða hafðar að leiðarljósi eru 

eftirfarandi: 

 Eru náttúrufræðigreinar á unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkur kenndar eins og 

skylt er samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna? 

 Eru allar náttúrufræðigreinar (þ.e. líf-, eðlis-, efna-, jarð-, stjörnu- og 

umhverfisfræði) kenndar í þeim skólum sem rannsakaðir eru? 

 Hve mikið er kennt hverja náttúrufræðigrein fyrir sig? 

Rannsakandi þessa verks telur að  líf-, eðlis- og efnafræði séu kennd mest af öllum 

náttúrufræðigreinum út frá eigin reynslu í grunnskóla og verður því athugað hvort sú tilgáta 

standist.  

Að auki verður rannsakað hvað náttúrufræðikennurum finnst ráða því hvaða 

viðfangsefni eru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu í hverjum bekk á unglingastigi og hvað 

þeir telja að ráði því hvernig þeir ákveði hversu miklum tíma þeir verja í hvert viðfangsefni 

fyrir sig. Þá verður athugað hvort, og þá hvaða breytingar þeir telja að hafi verið á þeim 

tíma sem varið er í náttúrufræði, hvað þeim finnst um þær breytingar og hvaða áhrif, ef 

einhver, þær hafa haft á kennslu þeirra. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Fyrri rannsóknir 

2.1.1 Umfang náttúrufræðigreina 

„Í grunnskólalögum er kveðið á um það að skólaárið skuli að lágmarki ná yfir níu mánuði og 

að nemendur skuli árlega njóta 180 skóladaga að lágmarki“ (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 33). Skyldugreinar í grunnskólum eru nokkrar og 

meðal þeirra er náttúrufræði. Undir náttúrufræðigreinaviði samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 167) eru „m.a náttúrufræði, 

eðlisvísindi, efnafræði, jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt“ og á heildartími 

náttúrufræðigreina í 8. – 10. bekk að vera 360 mínútur á viku, að lágmarki 

(Menntamálaráðuneytið, 1999 og 2006, Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). 

Einnig eru valgreinar hluti af skyldunámi, en tilgangur þeirra, fyrir nemendur á unglingastigi, 

er svo nemendur geti stundað meira nám á áhugasviði sínu og undirbúið sig fyrir 

framhaldsskólanám og framtíðaráform. „Einnig eiga nemendur að geta valið um 

viðfangsefni sem einkum miða að því að víkka sjóndeildarhring þeirra, stuðla að aukinni 

lífsfyllingu eða dýpka þekkingu, leikni og hæfni sína á tilteknum sviðum í samræmi við áhuga 

þeirra“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 50). 

 

Mynd 1. Viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011. 
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Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir hér á landi á umfangi náttúrufræðigreina á 

unglingastigi, en Eurydice upplýsinganetið (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014) 

hefur safnað upplýsingum um kennslutíma í fullu skyldunámi í meira en tvo áratugi í 

Evrópulöndum og er Ísland þar á meðal. Hins vegar er lengd skyldunáms í Evrópu breytilegt, 

eða frá átta ára skyldunámi til tólf ára skyldunáms og því er ekki hægt að gera samanburð 

á „heildarkennslutíma sem varið er í skyldunám grunnskólans í mismunandi löndum“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2014 bls. 3). Rannsóknin sýnir ætlaðan lágmarkskennslutíma, en 

ekki þann kennslutíma sem kenndur er í raun og veru og er því lágmarkskennslutími 

reiknaður „fyrir heildarnám samkvæmt aðalnámskrá deilt með fjölda ára skyldunáms“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2014, bls. 4). Í kemur m.a. fram að „í um það bil helmingi allra 

landanna í þessum samanburði er minnstum hluta af heildarkennslutíma varið í 

náttúrufræði“ (Menntamálaráðuneytið, 2014, bls. 12) og er Ísland þar á meðal, en aðeins 

er upplýsinga- og tæknimennt kennd styttra en náttúrufræði hér á landi þegar þessi 

rannsókn er unnin (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Í fimm löndum var hins 

vegar mestum hluta heildarkennslutímans varið í náttúrufræði (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014) (Sjá nánar í Eurydice, 2014). 

Félag náttúrufræðikennara í Bandaríkjunum (NSTA, e.d.) hefur gert rannsókn á umfangi 

náttúrufræðigreina fyrir nemendur á grunnskólaaldri. Þar kom m.a. fram að mínútur á viku 

á unglingastigi fer bæði eftir í hvaða fylki nemendurnir læra og áhuga nemenda. Því fengust 

ekki nákvæmari upplýsingar um hve miklum tíma sé að lágmarki varið í náttúrufræðigreinar 

þar. Að auki gerði Lazarowitz (2007) rannsókn á þróun og umfangi kennslu í líffræði á 20. – 

21. öld þar sem hann ræðir hvernig kennslan hefur þróast og breyst í Evrópu og Ísrael ásamt 

Bandaríkjunum og hvernig kennsla í eðlis- og efnafræði hefur m.a. haft áhrif á 

líffræðikennslu. 

2.1.2 Viðhorf kennara 

Ekki fundust margar rannsóknir á viðhorfi kennara um breyttar áherslur náttúrufræðigreina 

hér á Íslandi líkt og hefur verið gert t.d. í stærðfræði (Andrea Helga Sigurðardóttir, 2012), 

né um viðhorf þeirra um hver gæti verið ástæðan fyrir því af hverju sum viðfangsefni séu 

kennd meira en önnur. En þó er hægt að segja að viðhorf, skoðanir og áhugi kennara hafi 

mikil áhrif á kennsluhætti þeirra (Jones og Carter, 2007). Almennt viðhorf kennara til 

kennslu í náttúrufræðikennslu er misjafnt, en rannsókn Dutton og Stephens (1963) leiddi í 

ljós að jákvætt viðhorf er almennt gagnvart henni þó svo að yngri barna kennarar séu ekki 

jafn jákvæðir fyrir henni og þeir kennarar sem kenna eldri börnum náttúrufræði. 
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Í bókinni Starfshættir í grunnskóla við upphaf 21. aldar sem Gerður G. Óskarsdóttir 

ritstýrði (2014) er fjallað um umfangsmikla rannsókn sem gerð var á grunnskólastarfi hér á 

landi. Niðurstöður í henni leiddu m.a. „í ljós að starfshættirnir mótuðust af viðhorfum sem 

almennt voru í samræmi við stefnu stjórnvalda“ og að „algengustu kennsluhættir voru bein 

kennsla í bekkjarstofu, sem fylgt var eftir með ýmiss konar einstaklingsverkefnum“.  

2.1.3 Undirgreinar náttúrufræðinnar 

Undir náttúrufræðigreinaviði samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 167) eru „m.a náttúrufræði, eðlisvísindi, efnafræði, 

jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt“ eins og áður sagði. Hér á eftir verður fjallað 

stuttulega um undirgreinar náttúrufræðinnar: 

 Undir eðlisfræði flokkast kraftur og hreyfing, ljós, rafmagn, segulmagn, varmafræði, 

hljóð og orka. 

 Undir jarðvísindi flokkast ýmis viðfangsefni sem tengjast jörðinni og einnig 

stjörnufræði. 

 Undir líffræði flokkast erfðafræði, þróunarfræði, mannslíkaminn, dýra- og 

plöntulífeðlisfræði, örverufræði (veiru-, bakteríu- og frumdýrafræði), grasafræði, 

dýrafræði, vistfræði og flokkunarfræði lífvera (Vísindavefurinn, e.d.). 

Þó svo að stjörnufræði sé tekin sem undirgrein jarðvísinda var ákveðið að hafa hana sem 

sérgrein þegar kemur að niðurstöðum viðfangsefna í hverjum skóla í þessari rannsókn. Þar 

að auki er umhverfismennt í öllum tilfellum tekin inn í kennslu líffræðinnar hjá þeim skólum 

sem rannsakaðir voru en ákveðið var að hafa hana einnig sem sérgrein. 

2.2 Kennslubækur 

Áhrif kennslubóka á skólastarf geta verið mikil eins og niðurstöður leiddu í ljós í rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar (1992), en þar kom m.a. fram að flestir kennarar treysta á útgefið 

námsefni í kennslu sinni þó svo að það sé mismunandi eftir kennurum að hvaða marki þeir 

styðjast við það. Einnig kom í ljós að algengt er hjá kennurum að notast við ýmis 

heimatilbúin námsgögn þó svo að það sé líka einstaklingsbundið. 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um innihald þeirra kennslubókar sem notaðar voru 

á unglingastigi í kennslu náttúrufræðigreina í grunnskólum Reykjavíkur, skólaárið 2014-

2015, sem rannsóknin byggist á. Einnig verður sýnd skipting nokkurra bóka í líffræði og 

eðlisfræði með ítarlegri upplýsingum um viðfangsefni þeirra. 
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2.2.1 Líffræði 

2.2.1.1 Einkenni lífvera 

Bókin Einkenni lífvera eftir Hurt, Snyder, Matthias, Wright, og Johnson, sem gefin var út árið 

2002, fjallar m.a. um rannsóknir á lífverum, eðli lífsins (einkenni og nauðþurfir lífvera ásamt 

efni í þeim), frumur (gerð þeirra, hlutverk og starfsemi), vefir, líffæri og líffærakerfi og að  

lokum um samskipti lífvera. 

2.2.1.2 Erfðir og þróun 

Bókin Erfðir og þróun  eftir Hurt, Snyder, Matthias, Wright, og Johnson, sem gefin var út 

árið 1999 fjallar m.a. um erfðafræði (sögu hennar og merkar uppgötvanir á 20. öld), 

mannerfðafræði (erfðir manna og nýjunga í erfðafræði), um lífverur sem taka breytingum 

(þróun, náttúruval, far og einangrun, hæga og hraða þróun og jarðsöguna), og að lokun um 

þróun manna (sjá nánar viðfangsefni í bók á mynd 2). 

 

Mynd 2. Skipting viðfangsefna miðað við blaðsíðufjölda í kennslubókinni Erfðir og þróun. 

2.2.1.3 Lifandi veröld 

Bókin Lifandi veröld eftir Hurt, Snyder, Matthias, Wright, og Johnson, sem gefin var út árið 

1999 fjallar m.a. um flokkunarfræði (t.d. um núverandi flokkunarkerfi lífvera), veirur og 

dreifkjörungar, frumverur (t.d. frumdýr, frumþörunga og slímsveppi), sveppir, þörungar, 

mosar og byrkningar, fræplöntur, hryggleysingjar og að lokum um hryggdýr. 

2.2.1.4 Lífheimurinn 

Bókin Lífheimurinn eftir Fabricius, Holm, Mårtensson,  Nilsson og Nystrand, sem gefin var 

út árið 2010, fjallar m.a. um lífið á jörðinni, bakteríur og veirur, þörungar og frumdýr, 

sveppir og fléttur, plöntur, mismunandi tegundir dýra og að lokum um atferlisfræði.  
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2.2.1.5 Maður og náttúra 

Bókin Maður og náttúra eftir Fabricius, Holm, Mårtensson,  Nilsson og Nystrand, sem gefin 

var út árið 2011, fjallar m.a. um ljóstillífun og bruna, vistfræði (t.d skóga á Íslandi, 

gróðurlendi, stöðuvötn og hafið), umhverfið okkar (t.d. vistkerfi mannsins, gróðurhúsaáhrif, 

ósonlagið og loftmengun), erfðir og erfðaefni (t.d. frá kynslóð til kynslóðar, erfðagalla og 

erfðatækni) og að lokum um þróun lífsins (um upphaf lífsins og þegar lífverur námu land) 

(sjá nánar viðfangsefni í bók á mynd 3). 

 

Mynd 3. Skipting viðfangsefna miðað við blaðsíðufjölda í kennslubókinni Maður og náttúra. 

2.2.1.6 Mannslíkaminn 

Bókin Mannslíkaminn eftir Fabricius, Holm, Mårtensson,  Nilsson og Nystrand, sem gefin 

var út árið 2011, fjallar m.a. um líkamann (frumur sem starfa saman í honum), meltingu og 

öndun, blóðrásina, húðina, stoð- og hreyfikerfið, taugakerfið og að lokum um áhrif 

vímuefna á líkamann.  
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2.2.2 Eðlisfræði 

2.2.2.1 Eðlisfræði 1 

Bókin Eðlisfræði 1 eftir Undvall og Karlsson, sem gefin var út árið 2014, fjallar m.a. um 

rafmagn (t.d. rafhleðslu, spennu, straum, viðnám og raforku), hljóð, varma og veður (t.d. 

massa, rúmmál, flutning varma og varmaorku) og að lokum um ljós (t.d. útbreiðslu þess og 

endurkast, ljósbrot, ljós og liti) (sjá nánar viðfangsefni í bók á mynd 4). 

 

Mynd 4. Skipting viðfangsefna miðað við blaðsíðufjölda í kennslubókinni Eðlisfræði 1. 

2.2.2.2 Kraftur og hreyfing 

Bókin Kraftur og hreyfing eftir Hurt, Snyder, Matthias, Wright, og Johnson, sem gefin var út 

árið 1998 fjallar m.a. um rannsóknir á kröftum og hreyfingu, tengingu krafts og vinnu og að 

lokum um tengingu hreyfingar og þyngdar.  
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2.2.2.3 Orka 

Bókin Orka  eftir Hurt, Snyder, Matthias, McLaughlin, Wright og Johnson, sem gefin var út 

árið 1997, fjallar m.a. um rannsóknir á orku, varmaorku, rafmagn og segulmagn (t.d. 

rafhleðslu, stöðurafmagn, straumrásir, rafmagn úr segulmagni og öfugt), hljóð (hljóðbylgjur 

og einkenni hljóðs), ljós (t.d. ljósgjafa, ljósbrot og liti ljóssins) og að lokum um kjarnorku (sjá 

nánar viðfangsefni í bók á mynd 5). 

 

Mynd 5. Skipting viðfangsefna miðað við blaðsíðufjölda í kennslubókinni Orka. 

2.2.3 Efnafræði 

2.2.3.1 Efnafræði 

Bókin Efnafræði eftir Þórir Ólafsson, sem gefin var út árið 1987, fjallar m.a. um frumefni, 

samsetningu efnis, frumeindakenninguna, ham efnis, efnahvörf, öndun og ljóstillífun, 

byggingu frumeinda, jónir, efnasambönd, lotukerfið og um efnaiðnað á Íslandi. 

2.2.3.2 Efnisheimurinn 

Bókin Efnisheimurinn eftir Hafþór Guðjónsson, sem gefin var út árið 2005, fjallar m.a. um 

frumefni, efnasambönd, efnablöndur, formúlur, ham efnis, efnajöfnur, bræðslu- og 

suðumark, efnabreytingar, frumeindir og sameindir, frumeindakenninguna, öreindir, 

frumeinda- og sameindamassa, sætistölur, jónir, sölt, ryð, málm, steinefni, lotukerfið, 

efnahvörf, leysni, stillingu efnajafna, sýrur, basar og súrt regn. 

2.2.3.3 Sérkenni efna 

Bókin Sérkenni efna eftir Ólafur Guðmundsson, sem gefin var út árið 1994, fjallar m.a. um 

efni, rúmmál, massa, varðveislu massans, eðlismassa, hitaþenslu og leysni. 
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2.2.4 Jarðfræði og stjörnufræði 

2.2.4.1 Sól, tungl og stjörnur 

Bókin Sól, tungl og stjörnur eftir Hurt, Snyder, Matthias, Wright, og Johnson, sem gefin var 

út árið 2001, fjallar m.a. um rannsóknir á alheiminum, stjörnur og vetrarbrautir, sólkerfið 

og um jörðina og tunglið. 

2.2.4.2 Um víða veröld: Jörðin 

Bókin Um víða veröld: Jörðin eftir Hilmar Egill Sveinbjörnsson, sem gefin var út árið 2013 

fjallar m.a. um hvernig jörðin verður til, uppbyggingu jarðar, landakort, náttúru, gróður og 

loftslag jarðar, höfin, auðlindir og orku, búsetu, skipulag og um umhverfið okkar. 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Ákveðið var að rannsaka umfang náttúrufræðigreina á unglingastigi í grunnskólum 

Reykjavíkur. Stuðst var við lista yfir grunnskóla Reykjavíkur sem fenginn var af heimasíðu 

Reykjavíkur (e.d.), en alls voru þeir þrjátíu og sex talsins þegar þessi rannsókn var gerð. 

Úrtakið var rúmur þriðjungur af grunnskólunum, alls þrettán skólar og þar af fengust 

nægileg gögn fyrir rannsóknina frá tólf skólum, þ.e. þriðjungur grunnskóla Reykjavíkur. 

Notast var við kerfisbundið tilviljunarúrtak þar sem valinn var þriðji hver skóli af listanum, 

en þar sem ekki allir grunnskólar Reykjavíkur voru með nemendur á unglingastigi var notast 

við hentugleikaúrtak fyrir þrjá skóla sem vantaði fyrir úrtakið, þ.e. þeir skólar sem höfðu 

unglingastig.  

Safnað var gögnum frá skólaárinu 2014-2015. Má þar nefna skóla- og bekkjarnámskrár 

ásamt skóladagatölum, en einnig var haft samband við náttúrufræðikennara skólanna; 

símleiðis, með tölvupóstum og í beinu samtali við þá fyrir ítarlegri upplýsingar, svo sem 

upplýsingar um viðfangsefni, lengd viðfangsefna og mínútufjölda á viku.  

Þar að auki voru tekin bein viðtöl við fjóra náttúrufræðikennara sem kenndu 

náttúrufræði á unglingastigi í þeim grunnskólum sem rannsóknin byggist á. Einn kennarinn 

kenndi eðlis-, efna- og stjörnufræði, annar kennari (í sama skóla og sá fyrri) kenndi líffræði 

og umhverfismennt og tveir kennarar í sitt hvorum skólunum kenndu allar 

náttúrufræðigreinar á unglingastigi. Vegna persónuverndar verða kennararnir ekki 

nafngreindir, né sagt um hvort kynið sé og verða þeir því kallaðir náttúrufræðikennari A, B, 

C og D. Leitast var við að finna svör m.a. um hvað þeir teldu að réði því hvaða viðfangsefni 

væru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu þeirra á unglingastigi og hve miklum tíma væri varið 

í mismunandi viðfangsefni. Einnig voru kennarar spurðir um helstu breytingar á 

undanförnum árum á þeim tíma sem varið er í náttúrufræðigreinar, hvert viðhorf þeirra 

væri á þeim breytingum og hvort, og þá hvernig, þær breytingar hefðu haft áhrif á þeirra 

kennslu. 

Fjöldi kennsludaga voru taldir fyrir hvern og einn skóla. Út frá þeim upplýsingum var 

dögunum deilt niður á fjölda kenndra vikna og útreikningar voru gerðir út frá upplýsingum 

um mínútufjölda á viku hjá hverjum og einum bekk fyrir hvert viðfangsefni. Upplýsingar 

verða gefnar um hvaða kennslubækur hver skóli notaðist við og hve lengi. Þá verður umfang 

hverrar náttúrfræðigreinar fyrir sig gefið upp í mínútum. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður sagt frá hverjum skóla fyrir sig; hvernig skólaár þeirra skiptist, fjölda 

kennsludaga sem deilast svo niður á vikur, fjölda kennslustunda og lengd þeirra. Nánar 

verður svo fjallað um hvern árgang í hverjum skóla fyrir sig; hvaða kennslubækur hver 

árgangur studdist við, hve mörgum mínútum var varið í hverja kennslubók og hlutfall 

náttúrufræðigreina. Að lokum, undir hverjum skóla, verður greint frá heildarhlutfalli 

hverrar náttúrufræðigreinar á unglingastigi. 

4.1 Skóli 1 

Skólaári 2014-2015 í skóla 1, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og níu 

kennsludaga, sem samsvarar rétt tæpum 16 vikur, og vorönn innihélt níutíu og einn 

kennsludag, sem samsvarar rétt rúmlega 18 vikum. Alls var kennt í 34 vikur. Allir árgangar 

á unglingastigi í skóla 1 voru með tvær kennslustundir á viku, 60 mínútna langar hvor um 

sig, alls 120 mínútur á viku. 

4.1.1 8. bekkur  

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 1 voru og Efnisheimurinn. 

Lífheimurinn var kenndur alla haustönn og Efnisheimurinn var kenndur alla vorönn (sjá 

nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 6. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 6 var meiri hluta tímans, í kennslu náttúrufræðigreina 8. bekkjar, 

varið í viðfangsefni efnafræðinnar, eða um 53% af tímanum, og um 47% tímans fór í líffræði. 
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4.1.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 1 voru Mannslíkaminn og Eðlisfræði 

1. Mannslíkaminn var kenndur alla haustönn og fyrri hluta vorannar og Eðlisfræði 1 var 

kennd seinni hluta vorannar, en aðeins var farið í kafla 1 og 2 í þeirri bók sem fjalla um 

rafmagn og hljóð (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 7. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 7 var meiri hluta tímans, í kennslu náttúrufræðigreina 9. Bekkjar, 

varið í viðfangsefni líffræðinnar, eða um 59% af tímanum, og um 41% af tímanum fór í 

eðlisfræði. 

4.1.3 10. bekkur  

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 1 voru Eðlisfræði 1 og Maður og 

náttúra. Eðlisfræði 1 var kennd alla vorönn, en aðeins var farið í kafla 3 og 4 í þeirri bók sem 

fjallar um ljós, varma og veður. Maður og náttúra var kennd alla vorönn (sjá nánar 

viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 8. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 8 var meiri hluta tímans, í kennslu náttúrufræðigreina 10. bekkjar, 

varið í viðfangsefni eðlisfræðinnar, eða um 47% af tímanum, og jafn mikill tími fór í kennslu 

líffræði og umhverfisfræði, eða um 26,5% af tímanum hvor um sig. 

4.1.4 Samantekt fyrir skóla 1 

Á mynd 9 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu, eða um 44% 

af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 29% tímans, efnafræði var kennd í um 

18% tímans og umhverfisfræði var kennd í um 9% af tímanum sem varið var í 

náttúrufræðigreinar á unglingastigi í skóla 1. 

 

Mynd 9. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 
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4.2 Skóli 2 

Skólaár 2014-2015 í skóla 2, skiptist í haust-, mið- og vorönn. Haustönn innihélt þrjátíu og 

átta kennsludaga, sem eru um 7,5 vika, miðönn innihélt fimmtíu og fimm kennsludaga, sem 

eru 11 vikur og vorönn innihélt sjötíu og sjö kennsludaga, sem eru um 15,5 vika. Alls var 

kennt í 34 vikur. Allir árgangar á unglingastigi í skóla 2 voru með þrjár kennslustundir á viku, 

40 mínútna langar hvor um sig, alls 120 mínútur á viku.  

4.2.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 2 voru Einkenni lífvera (Hurt o.fl., 

2002), Efnisheimurinn og Kraftur og hreyfing. Einkenni lífvera var kennd alla haustönn og í 

byrjun miðannar,  Efnisheimurinn var kenndur seinni hluta miðannar og í byrjun vorannar 

og að lokum var Kraftur og hreyfing kennd seinni hluta vorannar (sjá nánar viðfangsefni í 

kafla 2.2 Kennslubækur).  

 

Mynd 10. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 10 var meiri hluta tímans, í kennslu náttúrufræðigreina 8. bekkjar, 

varið í viðfangsefni efnafræðinnar, eða um 38% af tímanum, og jafn mikill tími fór í kennslu 

í líffræði og eðlisfræði, eða um 31% af tímanum hvor um sig. 

4.2.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 2 voru Lifandi veröld  og Orka. Einnig 

var æxlun mannsins tekin fyrir ásamt fræðsla um kynsjúkdóma. Lifandi veröld var kennd 

alla haustönn og í byrjun miðannar. Þar á eftir var tekin umfjöllun um æxlun mannsins og 

kynsjúkdóma og í lok miðannar var byrjað að kenna Orku, en hún var einnig kennd alla 

vorönn (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 11. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 11 var meiri hluta tímans, í kennslu náttúrufræðigreina í 9. bekk, 

varið í eðlisfræði, eða um 54% af tímanum, og um 46% tímans fór í líffræði. 

4.2.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 2 voru Orka, Sól, tungl og stjörnur 

og Erfðir og þróun. Einnig var kynfræðsla um kynsjúkdóma og getnaðarvarnir tekin fyrir. Á 

haustönn var kynfræðslan tekin fyrir ásamt völdum köflum úr Orku þar sem ekki náðist að 

klára kennslubókina í 9. bekk árið áður. Sól, tungl og stjörnur var tekin fyrir á miðönn og á 

vorönn var farið í Erfðir og þróun.  

 

Mynd 12. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 12 var mestum tíma, í kennslu náttúrufræðigreina 10. bekkjar, varið 

í viðfangsefni líffræðinnar, eða um 54% af tímanum, en um 32% tímans fer í kennslu í 

stjörnufræði og um 14% í eðlisfræðikennslu. 

4.2.4 Samantekt fyrir skóla 2 

Á mynd 13 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu eða um 44% 

af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 33% tímans, en efnafræði var aðeins kennd 

í um 13% tímans og stjörnufræði í um 10% tímans sem varið var í náttúrufræðigreinar á 

unglingastigi í skóla 2. 

 

Mynd 13. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.3 Skóli 3 

Skólaár 2014-2015 í skóla 3, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og níu 

kennsludaga, sem samsvarar rétt tæpum 16 vikum, og vorönn innihélt níutíu og einn 

kennsludag, sem samsvarar rétt rúmlega 18 vikum. Alls var kennt í 34 vikur. Allir árgangar 

á unglingastigi í skóla 3 voru með tvær kennslustundir á viku, 60 mínútna langar hvor um 

sig, alls 120 mínútur á viku. Einnig var kenndur valáfangi í 10. bekk sem fjallaði um jarð- og 

landafræði Íslands. Alls voru tíu nemendur í þeim áfanga, en valáfanginn var kenndur á 

vorönn í eina kennslustund á viku sem voru 60 mínútna langar. Í skóla 3 voru svokallaðir 

smiðjumorgnar sem voru alls 120 mínútur á viku. Á þessum morgnum voru ýmis 

viðfangsefni tekin fyrir. Tveir smiðjumorgnar á vorönn fóru í stjörnufræði þar sem 

nemendur, í 8., 9. og 10. bekk, unnu ýmis verkefni tengd stjörnufræði. 
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4.3.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 3 voru og Efnisheimurinn. 

Lífheimurinn var kenndur á haustönn og Efnisheimurinn var kenndur á vorönn, en þó var 

sleppt kafla 4 í bókinni, sem fjallar um sveppi og fléttur vegna tímaskorts (sjá nánar 

viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 14. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 14 var jafn miklum tíma varið í kennslu í líffræði og efnafræði, eða 

um 47% af tímanum hvorar um sig, og um 6% tímans, sem varið var í 

náttúrufræðikennslustundir í 8. bekk, fór í kennslu í stjörnufræði. 

4.3.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 3 voru Mannslíkaminn og Maður og 

náttúra. Mannslíkaminn var kenndur á haustönn og Maður og náttúra var kennd á vorönn 

(sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur).  
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Mynd 15. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 15 var mest öllum hluta tímans, af náttúrufræðikennslustundum í 9. 

bekk, varið í líffræði, eða um 71% af tímanum. Þar á eftir var umhverfisfræði kennd í um 

23% af tímanum og  um 6% af tímanum fór í kennslu í stjörnufræði, líkt og í 8. bekk. 

4.3.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 3 voru Kraftur og hreyfing og 

Eðlisfræði 1. Kraftur og hreyfing var kennd á haustönn og Eðlisfræði 1 á vorönn, en þó var 

aðeins farið í kafla 1 og 2 í þeirri bók sem fjalla um rafmagn og hljóð, vegna tímaskorts (sjá 

nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 16. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 16 var mest öllum hluta tímans, af náttúrufræðikennslustundum í 

10. bekk, varið í eðlisfræði, eða um 94% af tímanum, en um 6% af tímanum fór í kennslu í 

stjörnufræði, líkt og í 8. og 9. bekk. 

4.3.4 10. bekkur - Valáfangi 

Boðið var upp á valáfanga í 10. bekk, eins og áður hefur komið fram, sem heitir Jarð- og 

landafræði á Íslandi. Í áfanganum var fjallað um eldfjöll, jarðskjálfta, baugnet og landafræði 

Íslands, en ekki fékkst nein námskrá úr þeim áfanga, né nánari lýsing á honum, t.d. hvort 

stuðst var við ákveðna kennslubók, efni á Internetinu eða annað námsefni. 

 

Mynd 17. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

4.3.5 Samantekt fyrir skóla 3 

Á mynd 18 sést að mestum hluta náttúrufræðikennslustunda var varið í líffræðikennslu eða 

um 37% af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 29% tímans og efnafræði var 

kennd í um 15% tímans. Valáfanginn í jarðfræði var tekinn með inn í reikninginn og var hann 

um 7% af tímanum líkt og umhverfisfræði og að lokum var stjörnufræði kennd styðst, eða 

um 5% af tímanum sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 3. 
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Mynd 18. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.4 Skóli 4 

Skólaár 2014-2015 í skóla 4, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og átta 

kennsludaga, sem samsvarar um 15,5 viku, og vorönn innihélt níutíu og átta kennsludaga, 

sem samsvarar um rúmlega 19,5 viku. Alls var kennt í rétt rúmlega 34 vikur. Allir árgangar 

á unglingastigi í skóla 4 voru með fjórar kennslustundir á viku, 40 mínútna langar hvor um 

sig, alls 160 mínútur á viku. 

4.4.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 4 voru Efnisheimurinn og 

Lífheimurinn. Efnisheimurinn var kenndur alla haustönn og í byrjun vorannar og 

Lífheimurinn var kenndur restina af vorönninni (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). Einnig fóru tvær vikur í verkefni um frægan vísindamann. 
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Mynd 19. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 19 var mestum hluta náttúrufræðikennslustunda varið í efnafræði í 

8. bekk, eða um 57% tímans. Þar á eftir var líffræðin kennd í um 37%  tímans og að  lokum 

fór um 6% af tímanum í verkefni um frægan vísindamann. 

4.4.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 4 voru Kraftur og hreyfing og 

Mannslíkaminn. Kraftur og hreyfing var kennd mest megnis á haustönn og í byrjun 

vorannar, en þar að auki var námsefni í tengslum við stjörnufræði kennt. Mannslíkaminn 

var kenndur seinni part vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

 

Mynd 20. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 20 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í eðlisfræði í 9. 

bekk, eða um 51% tímans. Þar á eftir er líffræðin kennd í um 31%  af tímanum og að  lokum 

fór um 18% tímans í stjörnufræði. 

4.4.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 4 voru Sól, tungl og stjörnur, Orka, 

Kraftur og hreyfing og Maður og náttúra. Ekki fékkst nákvæmari lýsing hvenær hvor um sig 

bók var tekin fyrir, en þó fengust þær upplýsingar að líffræði væri kennd tvisvar á viku og 

eðlisfræði væri kennd tvisvar á viku. Einnig fengust þær upplýsingar að líffræði var kennd 

allan veturinn í líffræðitímum, en í eðlisfræði voru viðfangsefni um kraft og hreyfingu, orku 

og stjörnufræði tekin fyrir allan veturinn í eðlisfræðitímum. Að auki voru unnin verkefni í 

tengslum við umhverfismennt í samvinnu við annan áfanga skólans. 

 

Mynd 21. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 21 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í umhverfisfræði 

í 10. bekk, eða um 35% tímans. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 31%  tímans, líffræðin 

var kennd í um 22% af tímanum og að lokum fór um 12% tímans í stjörnufræði. 

4.4.4 Samantekt fyrir skóla 4 

Á mynd 22 sést að meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræðikennslu eða um 

30% tímans, en eðlisfræðin var kennd svipað mikið, eða um 28% af tímanum. Þar á eftir var 

efnafræði kennd í um 18% af tímanum og umhverfisfræði var kennd í um 12% tímans. 

Stjörnufræði var kennd í um 10% tímans og að lokum var verkefnið um vísindamann kennt 

í um 2% af tímanum sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 4. 
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Mynd 22. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.5 Skóli 5 

Skólaár 2014-2015 í skóla 5, skiptist í haust-, mið- og vorönn. Haustönn innihélt fimmtíu og 

fjóra kennsludaga, sem samsvarar rétt tæpum 11 vikum, miðönn innihélt fimmtíu og fjóra 

kennsludaga sem samsvarar einnig rétt tæpum 11 vikum og vorönn innihélt sextíu og sex 

kennsludag, sem samsvarar rétt rúmlega 13 vikum. Alls var kennt í um 35 vikur. Allir 

árgangar á unglingastigi í skóla 5 voru með þrjár kennslustundir á viku, 40 mínútna langar 

hvor um sig, alls 120 mínútur á viku. Á þessu skólaári var einnig boðið upp á valáfanga í 

stjörnufræði fyrir 10. bekk en sá áfangi féll niður þar sem ekki náðist nægilega stór 

nemendafjöldi. Skóli 5 skiptir námsefni náttúrufræðigreina í níu lotur þar sem farið er í þrjár 

lotur á hverri önn. Hver lota var um fjórar vikur en vegna starfs- og frídaga eru kennsludagar 

aðeins þrjátíu og fimm vikur í stað þrjátíu og sex eins og áætlað er miðað við loturnar. 

4.5.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 5 voru Lífheimurinn og 

Efnisheimurinn. Lífheimurinn var kenndur í fimm lotum, samtal 19 vikur og Efnisheimurinn 

var kenndur í fjórum lotum, samtals 16 vikur (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). 
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Mynd 23. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 23 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 8. 

bekk, eða um 54% af tímanum, og um 46% tímans fór í efnafræði. 

4.5.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 5 voru Mannslíkaminn og Eðlisfræði 

1. Mannslíkaminn var kenndur í fimm lotum, samtals 19 vikur og Eðlisfræði 1 var kennd í 

fjórum lotum, samtals 16 vikur (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 24. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 24 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 9. 

bekk, eða um 54% tímans, og um 46% tímans fór í eðlisfræði. 
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4.5.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 5 voru Maður og náttúra, Kraftur og 

hreyfing og Erfðir og þróun. Maður og náttúra var kennd í fimm lotum, samtals 19 vikur, 

Kraftur og hreyfing var kennd í tveimur lotum, samtals 8 vikur, og Erfðir og þróun var kennd 

í tveimur lotum, samtals 8 vikur (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 25. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 25 var um helmingur náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 10. 

bekk, eða um 50% tímans. Þar á eftir fór um 27% af tímanum í umhverfisfræði og að lokum 

fór um 23% tímans í eðlisfræði. 

4.5.4 Samantekt fyrir skóla 5 

Á mynd 26 sést að mestum hluta náttúrufræðikennslustunda var varið í líffræðikennslu eða 

um 53% af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 23% tímans, efnafræði var kennd 

í um 16% af tímanum og að lokum var umhverfisfræði kennd í um 8% af tímanum sem varið 

var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 5. 
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Mynd 26. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.6 Skóli 6 

Skólaár 2014-2015 í skóla 6, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og átta 

kennsludaga, sem samsvarar tæpum 16 vikum, og vorönn innihélt níutíu og átta 

kennsludaga, sem samsvarar rúmlega 18 vikum. Alls var kennt í um 34 vikur. Allir árgangar 

á unglingastigi í skóla 6 voru með þrjár kennslustundir á viku, 40 mínútna langar hvor um 

sig, alls 120 mínútur á viku. Ekki fengust námsáætlanir fyrir haustönn 2014-2015, en eftir 

nánari samtal við náttúrufræðikennara skólans fengust þær upplýsingar að námsáætlanir 

skólaársins 2015-2016 væru svipað uppbyggðar og fyrra skólaár og verður því stuðst við 

námsáætlanir frá vorönn skólaársins 2014-2015 og haustönn skólaársins 2015-2016. 

4.6.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 6 voru Lífheimurinn og Maður og 

náttúra. Lífheimurinn var kenndur alla haustönn og byrjun vorannar og Maður og náttúra 

var kennd seinni hluta vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 27. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 27 var mest allri kennslu í náttúrufræð í 9. bekk varið í líffræði eða 

um 94% af tímanum en um 6% tímans fór í umhverfisfræði. 

4.6.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 6 voru Maður og náttúra og 

Efnisheimurinn. Maður og náttúra var kennd alla haustönn og í byrjun vorannar og 

Efnisheimurinn var kenndur restina af vorönninni (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). 

 

Mynd 28. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

3840

240

0

1000

2000

3000

4000

5000
M

ín
ú

tu
r

Náttúrufræðigrein

Skóli 6 - náttúrufræðigreinar í 8. bekk

1140

1800

1140

0

500

1000

1500

2000

M
ín

ú
tu

r

Náttúrufræðigrein

Skóli 6 - náttúrufræðigreinar í 9. bekk



39 

Eins og sjá má á mynd 28 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í efnafræði í 9. 

bekk, eða um 44% tímans, og jafn mikill tími fór í líffræði og umhverfisfræði, eða um 28% 

af tímanum hvor um sig. 

4.6.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 6 voru Mannslíkaminn og Eðlisfræði 

1. Mannslíkaminn var kenndur alla haustönn og í byrjun vorannar og Eðlisfræði 1 var kennd 

seinni hluta vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 29. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 29 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 10. 

bekk, eða um 59% tímans, og um 41% tímans fór í eðlisfræði. 

4.6.4 Samantekt fyrir skóla 6 

Á mynd 30 sést að mestum hluta náttúrufræðikennslustunda var varið í líffræðikennslu eða 

um 60% af tímanum. Þar á eftir var efnafræði kennd í um 15% tímans, eðlisfræði var kennd 

í um 14% tímans og að lokum var umhverfisfræði kennd í um 11% af tímanum sem varið 

var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 6. 
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Mynd 30. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.7 Skóli 7 

Skólaár 2014-2015 í skóla 7, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og níu 

kennsludaga, sem eru rétt tæpar 16 vikur, og vorönn innihélt níutíu og þrjá kennsludaga, 

sem eru rétt rúmlega 18 vikur. Alls var kennt í rétt rúmlega 34 vikur. Allir árgangar á 

unglingastigi í skóla 7 voru með fjórar kennslustundir á viku, 40 mínútna langar hvor um sig, 

alls 160 mínútur á viku. 

4.7.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 7 voru Lífheimurinn og 

Efnisheimurinn. Lífheimurinn var kenndur allt skólaárið helminginn af 

náttúrufræðitímunum og Efnisheimurinn var kenndur allt skólaárið helminginn af 

náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 31. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 31 var jafn miklum hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði 

og efnafræði í 8. bekk, eða 50% af tímanum hvor fyrir sig. 

4.7.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 7 voru Mannslíkaminn og Kraftur og 

hreyfing. Mannslíkaminn var kenndur allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum og 

Kraftur og hreyfing var kennd hinn helming skólaársins (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). 

 

Mynd 32. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 32 var jafn miklum hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði 

og eðlisfræði í 9. bekk, eða 50% af tímanum hvor fyrir sig. 

4.7.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 7 voru Maður og náttúra, Eðlisfræði 

1, kafli 2 í Sól, tungl og stjörnur, sem fjallar um stjörnur og vetrarbrautir, og kafli 6 í  Orku, 

sem fjallar um kjarnorku. Maður og náttúra var kennd allt skólaárið helminginn af 

náttúrufræðitímunum. Eðlisfræði 1 og Orka var kennd í um þriðjung af 

náttúrufræðitímunum og Sól, tungl og stjörnur var kennd um sjöttung af 

náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 33. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 33 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í eðlisfræði, eða 

um 35% tímans. Þar á eftir var líffræði og umhverfisfræði kennd jafn mikið, eða í um 25% 

tímans hvor um sig og að lokum var stjörnufræði kennd í um 15% af tímanum. 

4.7.4 Samantekt fyrir skóla 7 

Á mynd 34 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu, eða um 42% 

af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 28% tímans, efnafræði var kennd í um 

17% tímans og umhverfisfræði var kennd í um 8% af tímanum. Að lokum var stjörnufræði 

kennd aðeins í um 5% af tímanum sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi 

í skóla 7. 
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Mynd 34. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.8 Skóli 8 

Skóli 8 skiptist í þrjú kennsluár og er öllum árgöngum á unglingastigi kennt saman í 

samkennslu hvert og eitt viðfangsefni. Alls voru kennsludagar hundrað og sjötíu talsins og 

kennt var í 34 vikur. Allir árgangar á unglingastigi í skóla 8 voru með þrjár kennslustundir á 

viku, 40 mínútna langar hvor um sig, alls 120 mínútur á viku. Kennsla viðfangsefna skiptist 

í þrjú ár og fengust nánari upplýsingar um hvert ár frá náttúrufræðikennara skólans. Einnig 

var boðið upp á valáfanga í jarðfræði sem átti að kenna einu sinni í viku í 60 mínútna 

kennslustund, en þar sem ekki náðist nægur nemendafjöldi féll valáfanginn niður. Nánar 

verður því sagt frá viðfangsefni hvers árs hér að neðan.  

4.8.1 Ár 1, 8. – 10. bekkur  

Þær kennslubækur sem kenndar voru á ári 1 í skóla 8 voru Mannslíkaminn og Eðlisfræði 1. 

Mannslíkaminn var kenndur 2/3 hluta skólaársins og Eðlisfræði 1 var kennd 1/3 hluta 

skólaársins, en aðeins var kennt um hljóð og rafmagn í þeirri bók (sjá nánar viðfangsefni í 

kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 35. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 35 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði, eða 

um 68% tímans og um 32% af tímanum fór í eðlisfræði. 

4.8.2 Ár 2, 8. – 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru á ári 2 í skóla 8 voru Lifandi veröld, Kraftur og 

hreyfing, Orka og Efnisheimurinn. Lifandi veröld var kennd hálft skólaárið á móti eðlis- og 

efnafræði en ekki fengust nánari upplýsingar um hve lengi var kennt eðlisfræði miðað við 

efnafræði og verður því skipt því eðlis- og efnafræðinni í þrennt, þar sem tvær bækur voru 

kenndar í eðlisfræði og ein bók í efnafræði (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur).. 

 

Mynd 36. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 36 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði, eða 

50% af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 35% af tímanum og efnafræði var 

kennd í um 15% af tímanum. 

4.8.3 Ár 3, 8. – 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru á ári 3 í skóla 8 voru Sól, tungl og stjörnur, Maður og 

náttúra og Efnisheimurinn. Maður og náttúra var kennd hálft skólaárið, Sól, tungl og 

stjörnur var kennd um þriðjung af skólaárinu og Efnisheimurinn var kenndur í um sjöttung 

af skólaárinu (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 37. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 37 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í stjörnufræði, 

eða um 35% af tímanum. Þar á eftir var líffræði og umhverfisfræði kennd í um 25% af 

tímanum, hvor um sig, og að lokum var efnafræði  kennd í um 15% af tímanum. 

4.8.4 Samantekt fyrir skóla 8 

Á mynd 38 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu, eða um 48% 

af tímanum og eðlisfræði var kennd í um 23% tímans. Þar á eftir var stjörnufræði kennd í 

um 12% tímans, efnafræði var kennd í um 10% tímans og að lokum var umhverfisfræði 

kennd aðeins í um 7% af tímanum sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi 

í skóla 8. 
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Mynd 38. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi á ári 1 til 3. 

4.9 Skóli 9 

Skólaár 2014-2015 í skóla 9, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og níu 

kennsludaga, sem samsvarar rétt tæplega sextán vikum, og vorönn innihélt níutíu og einn 

kennsludaga, sem samsvarar rétt rúmlega 18 vikum. Alls var kennt í 34 vikur. Skóli 9 skipti 

kennslustundum misjafnt eftir árgöngum. 8. og 9. bekkur voru með fjórar kennslustundir á 

viku en 10. bekkur var með tvær kennslustundir á viku. Allar kennslustundirnar voru 40 

mínútna langar hvor um sig, svo að 8. og 9. bekkur voru 160 mínútur á viku en 10. bekkur 

var aðeins 80 mínútur á viku. Einnig voru valáfangar í boði fyrir 9. og 10. bekk. Í 9. bekk var 

boðið upp á valáfanga í efnafræði sem var tvær kennslustundir á viku allan veturinn, alls 80 

mínútur á viku. Í 10. bekk var boðið upp á valáfanga í jarðfræði sem var fjórar 

kennslustundir á viku allan veturinn, alls 160 mínútur á viku. Báðir valáfangarnir fengu 

nægilegan nemendafjölda og voru því báðir kenndir. 

4.9.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 9 voru Lífheimurinn og Sérkenni efna. 

Lífheimurinn var kenndur allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum og Sérkenni 

efna var kennd allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í 

kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 39. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 39 var jafn miklum hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði 

og efnafræði í 8. bekk, eða 50% af tímanum hvor um sig. 

4.9.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 9 voru Maður og náttúra og Orka. 

Maður og náttúra var kennd allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum og Orka var 

kennd allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). 

 

Mynd 40. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 40 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í eðlisfræði í 9. 

bekk, eða 50% af tímanum, og jafn mikill tími fór í líffræði og umhverfisfræði, eða um 25% 

af tímanum hvor um sig. 

4.9.3 9. bekkur – Valáfangi 

Boðið var upp á valáfanga í 9. bekk í eðlisfræði eins og áður sagði. Engin kennslubók var í 

áfanganum heldur notaðist kennarinn við ýmis gögn sem hann hafði tekið saman sjálfur 

(munnleg heimild, 19. nóvember 2015). 

  

Mynd 41. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein í valáfanga. 

4.9.4 10. bekkur 

Aðeins var ein kennslubók kennd í 10. bekk í skóla 9, Mannslíkaminn (Fabricius o.fl., 2011a), 

þar sem aðeins tvær kennslustundir voru á viku og var hún kennd allt skólaárið (sjá nánar 

viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 42. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 42 var öllum hluta náttúrufræðikennslustunda í 10. bekk varið í 

líffræði. 

4.9.5 10. bekkur – Valáfangi 

Boðið var upp á valáfanga í 10. bekk í jarðfræði eins og áður sagði. Engin kennslubók var í 

áfanganum heldur notaðist kennarinn við ýmis gögn sem hann hafði tekið saman sjálfur 

(munnleg heimild, 19. nóvember 2015). 

 

Mynd 43. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein í valáfanga. 
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4.9.6 Samantekt fyrir skóla 9 

Á mynd 44 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu eða 31% 

tímans. Valáfangarnir í jarðfræði og efnafræði voru teknir með inn í reikninginn og voru því 

efnafræði og jarðfræði kennd jafn mikið eða 25% tímans, hvor um sig. Eðlisfræði var kennd 

í um 13% af tímanum og að lokum var eðlisfræði kennd styðst, eða um 6% af tímanum sem 

varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 9. 

 

Mynd 44. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.10 Skóli 10 

Skólaár 2014-2015 í skóla 10, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og sjö 

kennsludaga, sem samsvarar um 15,5 vikum, og vorönn innihélt níutíu og tvo kennsludaga, 

sem samsvarar rétt um 18,5 vikum. Alls var kennt í um 34 vikur. Allir árgangar á unglingastigi 

voru með tvær kennslustundir á viku, 60 mínútu langar hvor um sig, alls 120 mínútur á viku. 

4.10.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 10 voru Efnisheimurinn og 

Lífheimurinn. Efnisheimurinn var kenndur næstum alla haustönn og Lífheimurinn var 

kenndur alla vorönn (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). Einnig var kennd 

verkleg eðlisfræði í tvær vikur í lok haustannar þar sem ýmsar tilraunir voru framkvæmdar.  
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Mynd 45. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 45 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 8. 

bekk, eða um 54% af tímanum. Þar á eftir var efnafræði kennd í um 40% tímans og 

eðlisfræði var kennd í um 6% af tímanum. 

4.10.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 10 voru Mannslíkaminn og Kraftur og 

hreyfing. Mannslíkaminn var kenndur alla haustönn og hluta af vorönn og Lífheimurinn var 

kenndur seinni part vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 46. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 46 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 9. 

bekk, eða um 65% af tímanum og um 35% af tímanum fór í eðlisfræði. 

4.10.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 10 voru Maður og náttúra og Orka. 

Maður og náttúra var kennd alla haustönn og hluta af vorönn og Orka  var kennd seinni 

part vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 47. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 47 fór næstum jafn mikill tími í líffræði, umhverfisfræði og eðlisfræði 

í 10. bekk. Um 34% af tímanum var varið í líffræði og umhverfisfræði, hvor um sig, og um 

32% tímans fór í eðlisfræði. 

4.10.4 Samantekt fyrir skóla 10 

Á mynd 48 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu eða um 51% 

af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði var kennd í um 25% af tímanum, efnafræði var kennd 

í um 13% tímans  og að lokum var umhverfisfræði kennd styðst, eða um 11% af tímanum 

sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 10. 
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Mynd 48. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.11 Skóli 11 

Skólaár 2014-2015 í skóla 11, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt sjötíu og fimm 

kennsludaga, sem samsvarar um 15 vikum, og vorönn innihélt níutíu og fjóra kennsludaga, 

sem samsvarar rétt tæpum 19 vikum. Alls var kennt í um 34 vikur. Allir árgangar á 

unglingastigi í skóla 11 voru með tvær kennslustundir á viku, 80 mínútu langar hvor um sig, 

alls 160 mínútur á viku. 

4.11.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 11 voru Efnafræði og Lífheimurinn. 

Efnafræði var kennd alla haustönn og Lífheimurinn var kenndur á vorönn (sjá nánar 

viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 49. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 49 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 8. 

bekk, eða um 56% af tímanum og um 44% af tímanum fór í efnafræði. 

4.11.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 11 voru Mannslíkaminn og Kraftur og 

hreyfing. Mannslíkaminn var kennd alla haustönn og Kraftur og hreyfing var kennd á vorönn 

(sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). Einnig fóru um 5 vikur á vorönn í 

stjörnufræðiviðfangsefni. 

 

Mynd 50. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 50 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 9. 

bekk, eða um 44% af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 41% af tímanum og um 

15% af tímanum fór í stjörnufræði. 

4.11.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 11 voru Maður og náttúra, Orka og 

Efnisheimurinn. Maður og náttúra var kennd alla haustönn, Orka var kennd fyrri part 

vorannar og Efnisheimurinn var kenndur seinni part vorannar (sjá nánar viðfangsefni í kafla 

2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 51. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 51 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í eðlisræði í 10. 

bekk, eða um 30% af tímanum. Þar á eftir var líffræði, efnafræði og umhverfisfræði kennd 

jafn mikið, eða um 23% af tímanum hvor um sig. 

4.11.4 Samantekt fyrir skóla 11 

Á mynd 52 sést að meiri hluta náttúrufræðikennslustunda var varið í líffræðikennslu eða 

um 40% tímans og eðlisfræði var kennd í um 24% af tímanum. Þar á eftir var efnafræði 

kennd í um 23% af tímanum, umhverfisfræði var kennd í um 8% tímans og að lokum var 

stjörnufræði kennd styðst, eða í um 5% af tímanum sem varið var í kennslu 

náttúrufræðigreina á unglingastigi í skóla 11. 
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Mynd 52. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 

4.12 Skóli 12 

Skólaár 2014-2015 í skóla 12, skiptist í haust- og vorönn. Haustönn innihélt áttatíu 

kennsludaga, sem samsvarar 16 vikum, og vorönn innihélt níutíu og tvo kennsludaga, sem 

samsvarar rétt rúmlega 18 vikum. Alls var kennt í um 34 vikur. Allir árgangar á unglingastigi 

í skóla 13 voru með tvær kennslustundir á viku, 60 mínútu langar hvor um sig, alls 120 

mínútur á viku. Önnur kennslustundin í hverri viku fór í eðlis- og efnafræði og hin 

kennslustundin fór í líffræði þannig öll viðfangsefni eru kennd jafnt og þétt yfir allt skólaárið 

hjá hverjum árgangi á unglingastigi. 

4.12.1 8. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 8. bekk í skóla 12 voru Sérkenni efna, Efnisheimurinn 

og Lífheimurinn. Lífheimurinn var kenndur allt skólaárið helminginn af 

náttúrufræðitímunum og Sérkenni efna ásamt Efnisheiminum voru kenndar allt skólaárið 

helminginn af náttúrufræðitímunum. (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 
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Mynd 53. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 53 fór jafn mikill hluti náttúrufræðikennslustunda í líffræði og 

efnafræði í 8. bekk, eða 50% af tímanum. 

4.12.2 9. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 9. bekk í skóla 12 voru Sól, tungl og stjörnur, Kraftur 

og hreyfing og Mannslíkaminn. Mannslíkaminn var kenndur allt skólaárið helminginn af 

náttúrufræðitímunum og Sól, tungl og stjörnur ásamt Kraftur og hreyfingu voru kennd 

helminginn af náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). 

 

Mynd 54. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 
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Eins og sjá má á mynd 54 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í líffræði í 9. 

bekk, eða 50% af tímanum. Þar á eftir var eðlisfræði kennd í um 29% af tímanum og um 

21% af tímanum fór í stjörnufræði. 

4.12.3 10. bekkur 

Þær kennslubækur sem kenndar voru í 10. bekk í skóla 12 voru Orka og Maður og náttúra. 

Orka var kennd allt skólaárið helminginn af náttúrufræðitímunum og Maður og náttúra var 

kennd helminginn af náttúrufræðitímunum (sjá nánar viðfangsefni í kafla 2.2 

Kennslubækur). 

 

Mynd 55. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 55 var meiri hluta náttúrufræðikennslustunda varið í eðlisræði í 10. 

bekk, eða 50% af tímanum. Þar á eftir var líffræði og umhverfisfræði kennd jafn mikið, eða 

25% af tímanum, hvor um sig. 

4.12.4 10. bekkur - Valáfangi 

Boðið var upp á valáfanga sem hét „Tilraunir í náttúruvísindum“. Áfangin var kenndur á 

vorönn tvær kennslustundir á viku, 60 mínútna hvor um sig, alls 120 mínútur á viku. Unnið 

var jöfnum höndum með tilraunir í eðlis- og efnafræði. Meginviðfangsefni áfangans 

tengdist ljós-, raf- og hljóðfræði auk eðlis- og efnafræði daglegs lífs. Einnig var fjallað um 

mismunandi orkuform og tengsl þeirra við umhverfið. 
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Mynd 56. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein. 

Eins og sjá má á mynd 56 var meiri hluta valáfangans varið í eðlisfræði í 10. bekk, eða um 

61% af tímanum og um 39% af tímanum fór í efnafræði. 

4.12.5 Samantekt fyrir skóla 12 

Á mynd 57 sést að meiri hluti náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu eða um 40% 

tímans og eðlisfræði var kennd í um 24% af tímanum. Þar á eftir var efnafræði kennd í um 

23% af tímanum, umhverfisfræði var kennd í um 8% tímans og að lokum var stjörnufræði 

kennd styðst, eða um 5% af tímanum sem varið var í kennslu náttúrufræðigreina á 

unglingastigi í skóla 12. 

 

Mynd 57. Fjöldi mínútna sem varið er í hverja náttúrufræðigrein á unglingastigi. 
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4.13 Samantekt allra skóla 

Alls voru teknir fyrir tólf skólar þar sem rannsakað var umfang hverrar náttúrufræðigreinar 

á unglingastigi. Átta skólar af tólf kenndu náttúrufræði í 120 mínútur á viku í hverjum 

árgangi, þ.e. 360 mínútur á viku á unglingastigi, og fjórir skólar kenndu í 160 mínútur á viku 

í hverjum árgangi, þ.e. 480 mínútur á viku á unglingastigi. Þetta er í samræmi við 

Aðalnámskrá grunnskólanna þar sem segir að skylt er að kenna náttúrufræði á unglingastigi 

í 360 mínútur á viku. Af þeim skólum sem rannsakaðir voru, buðu fimm af þeim upp á 

valáfanga í náttúrufræði, en aðeins þrír af þeim náðu nægum nemendafjölda til að kenna 

valáfangana. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að líf-, eðlis- og efnafræði var kennd 

í öllum skólunum, en umhverfisfræði, stjörnufræði og jarðfræði voru ekki kenndar sem 

náttúrufræðigreinar í öllum grunnskólunum. 

Eftir nánari athugun komst rannsakandi að því að umhverfisfræði og jarðfræði var í 

mörgum tilfellum kenndar sem samfélagsfræðigreinar í staðin fyrir náttúrufræðigreinar og 

útskýrir það bæði hvers vegna umhverfisfræði er ekki kennd meira og af hverju jarðfræði 

er kennd í svo fáum skólum. 

Líffræði var kennd mest í öllum skólunum og eðlisfræði var kennd næst mest í tíu af 

tólf skólum. Þar á eftir var efnafræði kennd í tíu af tólf skólum, en skóli 6 kenndi meiri 

efnafræði en eðlisfræði. Umhverfismennt var kennd í ellefu af tólf skólum í úrtakinu og var 

hún í flestum tilfellum kennd fjórða mest af náttúrufræðigreinunum. Stjörnufræði var 

kennd í sjö skólum af þeim tólf skólum sem rannsakaðir voru og jarðfræði var kennd í aðeins 

tveimur skólum sem grein undir náttúrufræði. Aðeins fengust upplýsingar frá skóla 4 um að 

annað viðfangsefni undir náttúrufræði væri kennt, en það var verkefnið um frægan 

vísindamann.  

Á mynd 58 sjást niðurstöður um hver meðaltíminn yfir skólaárið 2014-2015 var í hverri 

náttúrufræðigrein. Teknar voru fjöldi mínútna allra skólanna sem varið var í náttúrufræði á 

unglingarstigi og þeim deilt í heildina, þ.e. tólf. Á myndinni sést að meiri hluti 

náttúrufræðikennslustunda fór í líffræðikennslu, eins og áður sagði, eða um 42% af 

tímanum, eðlisfræði var kennd í um 24% af tímanum og efnafræði var kennd í um 17% af 

tímanum, sem gefur til kynna að um 83% af náttúrufræðikennslu á unglingastigi í 

grunnskólum Reykjavíkur fer í líf-, eðlis- og efnafræði. Þar á eftir var umhverfisfræði kennd 

í um 8% af tímanum, stjörnufræði var kennd í um 4% af tímanum og tæp 4% af tímanum 

fór í kennslu í jarðfræði, miðað við umhverfis- og jarðfræði séu kennd í náttúrufræði. Að 

lokum fór aðeins um 1% af tímanum í önnur verkefni tengt náttúrufræði, en eins og áður 

sagði fengust ekki ítarlegri upplýsingar frá fleiri skólum um hvort álíka verkefni voru unnin 
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eður ei. Í Viðauka 1 – 7 má sjá nánari samantekt á hve lengi hver náttúrufræðigrein var 

kennd í öllum skólunum. 

 

Mynd 58. Fjöldi mínútna sem varið er að meðaltali í hverja 

náttúrufræðigrein í öllum skólunum á unglingastigi. 

4.14 Viðhorf náttúrufræðikennara 

Eins og áður hefur komið fram voru viðtöl tekin við fjóra náttúrufræðikennara úr þremur 

skólum. Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir náttúrufræðikennarana: 

1. Hvað ræður því hvaða viðfangsefni eru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu í hverjum 

bekk á unglingastigi. 

2. Hvað ræður því hvernig þú ákveður hversu miklum tíma þú verð í hvert viðfangsefni 

3. Hverjar finnst þér vera helstu breytingarnar á undanförnum árum á þeim tíma sem 

varið er í náttúrufræðigreinar? 

4. Hvað finnst þér um þær breytingar? 

5. Hvernig hafa þessar breytingar haft áhrif á þína kennslu? 

4.14.1 Náttúrufræðikennari A 

Náttúrufræðikennari A hefur kennt í 17 ár í skóla 13 og kennir líffræði og umhverfisfræði á 

unglingastigi. Aðspurður hvað honum finndist ráða því hvaða viðfangsefni væru tekin fyrir 

í náttúrufræðikennslu í hverjum bekk á unglingastigi svaraði hann að kennslubækurnar 

væru fyrst og fremst það sem réði viðfangsefni hvers bekkjar, en áhugi nemenda ætti einnig 

stóran þátt í vali viðfangsefna.  
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Aðspurður hvað hann taldi að réði því hvernig hann ákveði hversu miklum tíma hann 

hefði varið í hvert viðfangsefni fyrir sig, s.s. af hverju hann kenndi eitt viðfangsefni lengur 

en annað í stuttan tíma, svaraði hann að áhugi nemenda réði því mest megnis. Hann sagðist 

mikið taka eftir því hvað nemendur hefðu áhuga á og fór dýpra í þau viðfangsefni ef 

nemendur vildu. Einnig sagði hann að sum viðfangsefni væru almennt viðameiri en önnur. 

Má þar nefna að honum þætti umhverfismál vera viðamikil þar sem viðfangsefnið „vekur 

nemendur til umhugsunar“ og að þeir ynnu verkefni út fyrir námsbækurnar sem krefjist 

hugsunar. Önnur viðfangsefni, eins og blóðrásakerfið, færi hins vegar stuttur tími í þar sem 

unnin eru verkefni beint út frá bókinni. 

Aðspurður hvað honum finndist vera helstu breytingar á undanförnum árum á þeim 

tíma sem varið væri í náttúrufræðigreinar, hvað honum þætti um þær breytingar og hvaða 

áhrif, ef einhver, þessar breytingar hefðu á kennslu hans taldi hann að helstu breytingarnar 

væru nýjar kennslubækur og að minni tími færi í náttúrufræðigreinar nú en áður. Hann 

sagði að áherslan væri minni núna en áður á náttúrufræðigreinar og að nýju bækurnar væru 

„ekki jafn djúpar og þær gömlu“. Að auki voru nýju bækurnar aðgengilegri fyrir nemendur 

því nemendum „vantar orðskilning til að halda áhuganum betur“, en gömlu bækurnar voru 

fræðilegri og ekki jafn aðgengilegar. Honum fannst þessar breytingar vera til „að komast 

við móts við nemendur“ þar sem ekki væri nægur tími lengur til að fara djúpt í neitt 

viðfangsefni til að auka skilning þeirra. Í byrjun, eftir að tíminn í náttúrufræðigreinar 

minnkaði sagði kennarinn að „tíminn eyðist í að útskýra orð frekar en heildina“ og því hafi 

það m.a. haft áhrif á kennslu hans. Áður fyrr gerðu nemendur stór og mikil verkefni sem 

dýpkaði skilning nemenda til muna, en nú setur kennarinn fyrir fleiri og minni verkefni þar 

sem ekki fæst tími til að fara í mörg stór verkefni eins og áður. 

4.14.2 Náttúrufræðikennari B 

Náttúrufræðikennari B hefur kennt í níu ár í skóla 13 og kennir eðlis-, efna- og stjörnufræði 

á unglingastigi. Hann er í samvinnu við Náttúrufræðikennara A, en þessir tveir kennarar 

skipta náttúrufræðigreinum á unglingastigi á milli sín vegna áhugasviðs þeirra. Aðspurður 

hvað honum finndist ráða því hvaða viðfangsefni væru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu í 

hverjum bekk á unglingastigi svaraði hann að „Aðalnámskráin stjórnar því hvað við erum að 

velja, hún er leiðarljósið“. Hann talaði um að hann færi yfir Aðalnámskránna og athugaði 

hvað hann taldi „henta hverjum bekk fyrir sig að læra hverju sinni“ og nefndi að teymisvinna 

við Náttúrufræðikennara A réði því einnig hvaða viðfangsefni væri farið í og hvernig 

verkefni væru búin til. 

Aðspurður hvað hann taldi að réði því hvernig hann ákveði hversu miklum tíma hann 

hefði varið í hvert viðfangsefni fyrir sig, s.s. af hverju hann kenndi eitt viðfangsefni lengur 
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en annað í stuttan tíma, svaraði hann að áhugi nemenda réði því fyrst og fremst. Hann 

reyndi að velja viðfangsefni út frá fyrri reynslu nemenda, ekki of flókin og „að þau séu 

áhugaverð frekar en að slökkva á áhuga“. Þá talaði hann um að hann tæki þann tíma sem 

þyrfti í hvert viðfangsefni fyrir sig og ef mikill áhugi var hjá nemendum þá reyndi hann að 

hliðra áætlun sinni til. Að auki nefndi hann að honum fannst mikilvægt að kennarinn hefði 

einnig áhuga á efninu því honum fannst það líklegra að nemendur smituðust af áhuga frá 

kennaranum. 

Aðspurður hvað honum finndist vera helstu breytingar á undanförnum árum á þeim 

tíma sem varið væri í náttúrufræðigreinar, hvað honum þætti um þær breytingar og hvaða 

áhrif, ef einhver, þessar breytingar hefðu á kennslu hans sagði hann að samræmdu prófin 

hafi hætt og tíminn minnkað fljótlega eftir að prófin hættu. Honum þótti ekki mjög góð 

aðferð að fá lista yfir þau viðfangsefni sem átti að kenna hverju sinni fyrir hvert samræmt 

próf og var á móti samræmdu prófunum. Hann sagðist vera feginn þegar þau hættu því þá 

taldi hann að náttúrufræðikennarar myndu geta þá nýtt þann tíma, sem var, í meiri 

umræður og dýpri skilning á ákveðnum viðfangsefnum sem höfðuðu til áhuga nemenda. 

Hins vegar fór tímunum, í náttúrufræðigreinar, fækkandi um rúmlega helming um leið og 

samræmdu prófin hættu. Náttúrufræðikennara B þótti þessar breytingar „ömurlegar“ og 

lýsti yfir pirring sínum „að þurfa að berjast fyrir sinni námsgrein eftir því hvort samræmdu 

prófin [væru] eða ekki“. Breytingarnar á tímaskerðingu höfðu einnig með sér í för að ekki 

var hægt að fara jafn mikið í verklega vinnu og umræðu og áður sem honum þótti skipta 

sköpun og þær kennsluaðferðir sem hann var búinn að tileinka sér. Hann talaði um að ekki 

væri nóg að framkvæma tilraunir heldur þyrfti einnig tíma til að ræða um tilraunirnar, hvað 

nemendur skildu og misskildu og hvernig hugsun þeirra þróaðist. 

4.14.3 Náttúrufræðikennari C 

Náttúrufræðikennari C hefur kennt í  11 ár í skóla 5 og kennir allar náttúrufræðigreinar á 

unglingastigi í samstarfi við annan náttúrufræðikennara. Aðspurður hvað honum finndist 

ráða því hvaða viðfangsefni væru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu í hverjum bekk á 

unglingastigi svaraði hann að hann sjálfur réði því fyrst og fremst. Einnig sagði hann að 

Aðalnámskrá grunnskóla (2006) hafi stjórnað viðfangsefnunum að hluta til, en þegar ný 

Aðalnámskrá grunnskóla kom út (2013) hafi hún gefið kennurum smá frelsi um hvaða 

viðfangsefni væru kennd. Hann sagðist hafa breytt viðfangsefnunum milli bekkja þegar 

hann byrjaði að kenna. Sem dæmi má nefna var efnafræði kennd í 10. bekk en 

Náttúrufræðikennari C ákvað að færa efnafræðikennslu í 8. bekk. 

Aðspurður hvað hann taldi að réði því hvernig hann ákveði hversu miklum tíma hann 

hefði varið í hvert viðfangsefni fyrir sig, s.s. af hverju hann kenndi eitt viðfangsefni lengur 
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en annað í stuttan tíma, sagði hann að áhugi hans sjálfs réði því fyrst og fremst; það 

viðfangsefni sem honum þætti skemmtilegast kenndi hann í lengri tíma, en þar sem 

áhugasviðið væri ekki jafn mikið, og það sem hann taldi ekki vera jafn mikilvægt, færi hann 

mjög grunnt í viðfangsefnið. 

Aðspurður hvað honum finndist vera helstu breytingar á undanförnum árum á þeim 

tíma sem varið væri í náttúrufræðigreinar, hvað honum þætti um þær breytingar og hvaða 

áhrif, ef einhver, þessar breytingar hefðu á kennslu hans taldi hann að helstu breytingarnar 

væru að tíminn væri minni en áður. Frá þeim tíma sem hann byrjaði að kenna og þar til nú 

hafði áherslan á verklega kennslu farið úr mikilli í nánast enga, en áherslan á vísindalæsi 

hafi komið í staðin um tíma. Hins vegar hafi nýja Aðalnámskrá grunnskólanna (2013) komið 

því í verk að nú væri hann byrjaður að koma verklegri kennslu aftur inn í kennsluáætlanir 

sýnar. Honum fannst breytingarnar „hræðilegar“ og sagði að „bara það að fá eina auka 

kennslustund á viku myndi hjálpa alveg helling“ því þá gæti hann farið dýpra viðfangsefnin 

og aukið verklega kennslu enn frekar. Einnig nefndi hann að vegna tímaskorts og frelsisins 

út frá nýju Aðalnámskránni fór hann að spá hvort hann ætti að sleppa nokkrum 

viðfangsefnum í  kennslu sinni og þá hvaða viðfangsefnum. Hann nefndi líka út frá þeim 

hugsunum hvort hann ætti sjálfur að ráða því eða einhver annar, og þá hver? 

4.14.4 Náttúrufræðikennari D 

Náttúrufræðikennari D hefur kennt í 15 ár í skóla 3 og kennir allar náttúrufræðigreinar á 

unglingastigi í samstarfi við annan náttúrufræðikennara. Aðspurður hvað honum finndist 

ráða því hvaða viðfangsefni væru tekin fyrir í náttúrufræðikennslu í hverjum bekk á 

unglingastigi svaraði hann að hann og samstarfskennari hans skoðuðu á hverju ári hvað þeir 

töldu að ætti að kenna. Hann sagði að til væru svo margar kennslubækur í náttúrufræði 

fyrir unglinga að ekki væri hægt að fara í þær allar miðað við þann tíma sem nemendur fara 

í náttúrufræði og því þurfi að velja og hafna. Val kennaranna færi eftir hvað þeir teldu vera 

mikilvægt og oft væri sleppt ákveðnum köflum í kennslubókunum sem þeir töldu ekki vera 

aðalatriðin. Einnig væru náttúrufræðikennararnir í samvinnu við samfélagsfræðikennarana 

þar sem umhverfisfræði væri kennd í báðum fögum og þannig væru þeir að koma í veg fyrir 

að kennt yrði sama viðfangsefnið í sitt hvoru faginu. 

Aðspurður hvað hann taldi að réði því hvernig hann ákveði hversu miklum tíma hann 

hefði varið í hvert viðfangsefni fyrir sig, s.s. af hverju hann kenndi eitt viðfangsefni lengur 

en annað í stuttan tíma, sagði hann að það færi eftir kennslubókunum hversu viðamikið 

hvert viðfangsefni væri.  

Aðspurður hvað honum finndist vera helstu breytingar á undanförnum árum á þeim 

tíma sem varið væri í náttúrufræðigreinar, hvað honum þætti um þær breytingar og hvaða 
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áhrif, ef einhver, þessar breytingar hefðu á kennslu hans svaraði hann að tímum hefði 

fækkað og skorið hafi verið niður námsefni. Honum fannst breytingarnar einfaldlega „ekki 

nógu góðar“ og sagði að auka þyrfti tímann aftur sem varið væri í náttúrufræðigreinar. 

Hann sagði að reynt væri að bæta við tíma í náttúrufræði með valáfanga í stjörnufræði en 

þó hafi ekki náðst inn nægur nemendafjöldi svo að hægt væri að kenna hann. Minnkun 

tímans hafði haft þau áhrif að kennarinn kæmist ekki í jafn mikið efni á þessum stutta tíma 

og hann gerði og hefði viljað. Fyrst þegar hann byrjaði að kenna hafði skipulagið verið 

þannig að hann kenndi einungis líffræði og samstarfskennari hans hafi kennt eðlis- og 

efnafræði. Með fækkandi tímum höfðu kennararnir sameinast í skipulagningu 

kennslustunda og nú væru þeir báðir að kenna allar náttúrufræðigreinar en skiptu á milli 

sín bekkjum og árgöngum. 

4.14.5 Samantekt um viðhorf náttúrufræðikennara 

Þegar litið er á heildina voru það fyrst og fremst fjögur atriði sem náttúrufræðikennurunum 

fannst ráða því hvaða viðfangsefni væri tekið í hverjum árgang. Þau voru Aðalnámskrá 

grunnskólanna, kennslubækurnar, áhugi þeirra og áhugi nemenda. Einnig áttu 

kennslubækurnar, áhugi þeirra á hverju viðfangsefni fyrir sig og áhugi nemenda stóran þátt 

í hve lengi hvert viðfangsefni var kennt. 

Allir náttúrufræðikennararnir nefndu að minni tíma væri varið nú í náttúrufræði en 

áður, m.a. vegna þess að samræmdu prófin hættu, og hafði það mikil áhrif á kennslu þeirra. 

Skipulag verkefna fór úr því að vera nokkur stór verkefni með mikilli dýpt, í mörg minni 

verkefni sem tóku styttri tíma en voru ekki jafn ítarleg og áður. Hjá Náttúrufræðikennara C 

datt verkleg kennsla út um tíma vegna tímaskorts og umræða bæði tengt námsefninu sjálfu 

og verklegum athugum minnkaði mjög hjá Náttúrufræðikennara A og B. Niðurskerðing á 

námsefni varð hjá Náttúrufræðikennara D sem leiddi m.a. til þess að hann fór að kenna allar 

náttúrufræðigreinar í stað þess að skipta greinunum milli kennara eftir áhugasviði. 
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5 Umræða 

Líffræði var kennd mest í öllum skólunum ásamt eðlis- og efnafræði eins og rannsakandi 

spáði og voru þessar náttúrufræðigreinar kenndar í öllum skólum. Umhverfisfræði er oft 

tekin sem undirflokkur líffræðinnar og var hún það í öllum tilfellum þar sem hún var kennd 

en í flestum tilfellum var hún kennd í samræmi við bókina Maður og náttúra (sjá nánar 

viðfangsefni í kafla 2.2 Kennslubækur). Rannsakandi skoðaði innihald þeirra bókar og komst 

að því að um helmingur hennar væri undir almenna líffræði á meðan um helmingur væri 

um umhverfisfræði að einhverju leyti. Því var oft á tíðum skipting líffræðinnar skipt niður í 

helminginn af umhverfisfræði á þeim tíma sem fór í að kenna bókina. 

Stjörnufræði var aðeins kennd í sjö skólum af þeim tólf sem rannsakaðir voru og kom 

það rannsakanda mjög á óvart að ekki væri kennd sú grein í öllum skólum. Meðal ástæðna 

yfir þeirri undrun er vegna hæfniviðmiða í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013) þar sem m.a. er kveðið á um að við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta „gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á 

jörðu“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 173). Rannsakandi telur þetta 

hæfniviðmið vera í tengslum við stjörnufræði, en þó koma upp vangaveltur um hvort 

jarðfræði sem kennd er í samfélagsfræðigreinum komi inn á m.a. þetta hæfniviðmið. Að því 

sögðu fannst rannsakanda einnig mjög einkennilegt að jarðfræði væri kennd í svo fáum 

skólum undir náttúrufræðigreinum þar sem Aðalnámskrá grunnskóla flokkar hana undir 

það svið. Vangaveltur komu upp um hvort áhugasvið kennara hefði þau áhrif að 

stjörnufræði og jarðfræði væri ekki kennd meira en raun ber vitni, m.a. því áhugi kennara 

stjórnar oft á tíðum viðfangsefnum kennslu sinnar og er það í samræmi við svör kennara 

um viðhorf þeirra til kennslunnar og rannsókn Jones og Carter (2007). 

Sú staðreynd að þriðjungur af þeim skólum, sem rannsakaðir voru, kenndu 

náttúrufræði í 160 mínútur á viku, í stað 120 mínútur eins og Aðalnámskrár (1999; 2006; 

2013) segja til um lágmark fékk rannsakanda til að hugsa. Út frá þeim upplýsingum er einni 

auka kennslustund bætt við í náttúrufræði í þeim skólum, þ.e. 120 mínútum á viku á 

unglingastigi. Kennarar, sem rannsakandi tók viðtal við, nefndu allir að tímaskerðing hafi 

orðið á undanförnum árum í náttúrufræði sem gefur til kynna að fleiri valkennslustundir 

hafi farið í náttúrufræðikennslu áður en nú. Einnig kom upp sú vangavelta um hvort 

niðurfelling samræmdu prófanna hafi haft þessi áhrif í för með sér, þar sem einn 

kennaranna nefndi það sérstaklega. 

Áhugavert væri að skoða umfang náttúrufræðigreina bæði á mið- og yngsta stigi til 

að fá heildarsýn á það og sjá hvort líffræðin sé viðamest á öllum stigum grunnskólans. Einnig 
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væri áhugavert að skoða hvort niðurstöður þessarar rannsóknar séi í samræmi við önnur 

bæjarfélög á landinu, jafnt á öðrum stórum svæðum, svo sem Akureyri, ásamt öðrum 

smábæjarskólum og sveitaskólum. 
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Viðauki 1: Líffræði í öllum skólunum 

 

Mynd 59. Fjöldi mínútna sem varið er í líffræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 2: Eðlisfræði í öllum skólunum 

 

Mynd 60. Fjöldi mínútna sem varið er í eðlisfræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 3: Efnafræði í öllum skólunum 

 

Mynd 61. Fjöldi mínútna sem varið er í efnafræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 4: Stjörnufræði í öllum skólunum 

 

Mynd 62. Fjöldi mínútna sem varið er í stjörnufræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 5: Jarðfræði í öllum skólunum 

 

Mynd 63. Fjöldi mínútna sem varið er í jarðfræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 6: Umhverfisfræði í öllum skólunum 

 

Mynd 64. Fjöldi mínútna sem varið er í umhverfisfræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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Viðauki 7: Annað viðfangsefni í náttúrufræði í öllum skólunum 

 

Mynd 65. Fjöldi mínútna sem varið er í annað viðfangsefni í náttúrufræði í hverjum skóla 
á unglingastigi, skólaárið 2014-2015. 
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