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Ágrip 

 

Í þessu verkefni er fjallað um algengar forhugmyndir grunnskólanemenda um 

stöðurafmagn. Meðal annars er rýnt í rannsóknir sem styðja mikilvægi þess að kanna 

forhugmyndir nemenda áður en skipulögð fræðsla hefst um tiltekið efni. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á forhugmyndum nemenda um ýmis viðfangsefni en 

einhverra hluta vegna hefur borið minna á rannsóknum um forhugmyndir um 

stöðurafmagn en mörg önnur náttúrufræðileg viðfangsefni. Því fannst höfundi upplagt að 

leita heimilda um það viðfangsefni og safna þeim saman á einn stað, öðrum til upplýsinga 

og aðstoðar við skipulagningu kennslu um stöðurafmagn. Auk þess að vitna í rannsóknir 

og heimildir var gerð stutt könnun á forhugmyndum fjögurra grunnskólanemenda á 

unglingastigi og þær bornar saman við niðurstöður erlendra rannsókna. Svo virðist sem 

þekktar, algengar forhugmyndir um stöðurafmagn séu einnig til staðar meðal íslenskra 

unglinga á grunnskólastigi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er til fullgildingar 10 eininga B.Ed.-gráðu við kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Forhugmyndir grunnskólanemenda í tengslum við 

náttúrufræðigreinar þykja mér áhugavert viðfangsefni. Við vinnuna hefur skilningur minn 

á efninu dýpkað til muna og mun það án efa koma að góðum notum í starfi og frekara 

námi í framtíðinni.  

Ég vil þakka leiðsögukennara mínum fyrir vinsemd, aðstoð við heimildaleit og góðar 

ábendingar meðan á úrvinnslu stóð. Einnig vil ég þakka nánustu fjölskyldumeðlimum fyrir 

mikla þolinmæði, skilning og aðstoð ásamt völdum skólafélögum sem veittu ómetanlegan 

stuðning við skrif ritgerðarinnar og í náminu öllu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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    Ásrún Jónsdóttir (sign) 
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1. Inngangur 

Sem þátttakendur í nútímasamfélagi þurfa Íslendingar að vera upplýstir um tækni sem 

hefur áhrif á daglegt líf flestra jarðarbúa. Náttúrufræðimenntun í grunnskóla er 

mikilvægur grunnur fyrir skilning ungmenna á ýmsum fyrirbrigðum sem tengjast tækni og 

ábyrgð mannsins á umhverfi sínu. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 167-

168) er námi í náttúrufræði meðal annars ætlað að efla nemendur í læsi á þann hátt að 

þeir geti skilið, notað og farið rétt með náttúrufræðileg hugtök auk þess sem það á að ýta 

undir hæfni þeirra sem þátttakendur í nútímasamfélagi. En hvert skyldi hlutverk kennara 

og skóla vera í því samhengi? Hvernig geta kennarar sem best lagt þennan grunn fyrir 

nemendur á sem skilvirkastan hátt? Til eru margar kenningar, kennsluaðferðir, 

kennsluhættir, rannsóknir, persónulegar skoðanir og skipulag til að ná þessum 

markmiðum og öðrum sem ýmist eru sett fram af Aðalnámskrá, skóla-, bekkjar- eða 

einstaklingsnámskrá og Alþingi. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur meðal annars 

fram að í samvinnu við heimili skuli hlutverk skóla vera að stuðla að þroska og þátttöku 

nemenda í þjóðfélagi okkar sem þróast jafnt og þétt. 

Eitt af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir náttúrufræðigreinar er að nemendur geti 

gert grein fyrir einföldum rafrásum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 175). Til að skilja 

rafmagn og geta útskýrt það sem best þarf að byrja á byrjuninni. Kynna þarf fyrir 

nemendum ýmis hugtök eins og rafeindir, róteindir, rafkrafta, rafhleðslur og fleiri sem 

sumir hafa ef til vill aldrei heyrt. Að mörgu leyti er nýtt viðfangsefni sem þetta eins og að 

læra hluta af nýju tungumáli. Nemendur verða ekki aðeins að læra orðin heldur einnig 

hvað þau þýða og hvernig rétt er að beita þeim. Í því samhengi er mikilvægt að kanna 

hvaða hugmyndir nemendur hafa um viðfangsefnið áður en kennsla hefst. Ef rangar 

hugmyndir eru til staðar um hugtökin eða hvernig fyrirbærið virkar getur reynst flókið 

fyrir nemendur að byggja nýja þekkingu ofan á þær hugmyndir og getur það tafið fyrir 

réttum skilningi sem jafnvel næst ekki. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hugmyndum nemenda um ákveðin fyrirbæri 

áður en þau hljóta kennslu um þau og áhersla á forhugmyndir nemenda hefur síðan um 

1980 verið í forgrunni í umfjöllun um náttúrufræðimenntun. Í bók sinni Making sense of 

secondary science, research into children’s ideas segja Driver, Squires, Rushworth og 

Wood-Robinson (1994, bls. 1) að börn þrói með sér hugmyndir um náttúrufræðileg 

fyrirbrigði frá unga aldri. Þar segir líka að þessi þróun ráðist af umhverfi þeirra, uppeldi og 

reynslu og þó að þau hafi í einhverjum tilfellum rétta mynd af hlutunum að mörgu leyti þá 

er oft hafsjór milli þess hvernig þau skilja fyrirbærin og náttúruvísindalegs skilnings á 
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fyrirbærunum. Í bókinni segir einnig að í árangursríkri náttúrufræðikennslu skuli taka mið 

af þessum hugmyndum og að haga eigi kennslunni þannig að hún geri nemendum kleift 

að byggja brú frá fyrri skilningi að réttari, vísindalegum skilningi.  

Í sumum tilfellum má sjá þessar umræddu hugmyndir kallaðar ranghugmyndir, sem 

þær eru vafalaust að hluta til. Hægt er að hafa margs konar hugmyndir um ákveðið efni 

fyrir og jafnvel eftir formlega fræðslu en oft er það sambland af réttum og röngum 

skilningi og staðreyndum svo það sem myndi teljast rangt í þeim hugmyndum er eflaust 

mismikið eftir einstaklingi og viðfangsefni. Í þessu verkefni verður því notast við orðið 

forhugmyndir frekar en ranghugmyndir þar sem höfundur telur það lýsa fyrirbærinu betur 

eins og hann vill nálgast það. 

Í verkefninu verða skoðaðar rannsóknir um forhugmyndir almennt, rannsóknir um 

forhugmyndir í náttúruvísindum og síðan sérstaklega forhugmyndir um stöðurafmagn. 

Næst gerir höfundur grein fyrir eigin athugun á forhugmyndum nokkurra unglinga á 

grunnskólastigi á Íslandi um stöðurafmagn og ber saman við niðurstöður annarra 

rannsókna. Að lokum skrifar höfundur um hvernig hægt er að nálgast nemendur og stuðla 

að skipulagningu kennslu þar sem unnið er út frá forhugmyndum auk þess sem fjallað er 

um hugmyndir sem hægt væri að nýta í kennslu um stöðurafmagn þar sem tekin eru mið 

af forhugmyndum.  

Gildi þessa verkefnis er meðal annars að það mun gagnast höfundi á leið sinni til að 

verða náttúrufræðikennari. Ætlunin er að vinna við það muni auka skilning hans og 

þekkingu á efninu og þroska hugmyndir hans og starfskenningu. Von höfundar er einnig 

sú að verkefni þetta geti gagnast öðrum kennurum, ekki aðeins við undirbúning kennslu í 

náttúrufræði heldur einnig til að auka skilning þeirra á viðfangsefninu. Ef sú er raunin má 

segja að gagnsemin skili sér líka beint til nemenda gegnum vel skipulagða kennslu sem 

byggist á góðri undirstöðuþekkingu á mikilvægi þess að taka mið af forhugmyndum. Einnig 

má vona að verkefnið geti orðið öðrum til gagns og fræðslu, svo sem 

námsefnishöfundum, námsráðgjöfum eða öðrum sem tengjast á einhvern hátt skólastarfi.  

Þó að verkefnið beinist helst að unglingastigi í grunnskóla þá er einnig stuðst við 

rannsóknir og greinar sem fjalla um forhugmyndir og skilning yngri nemenda eða einkum 

þeirra sem eru á miðstigi í grunnskóla. Forhugmyndir um viss fyrirbæri vilja oft haldast 

fram á unglingsaldur svo höfundi fannst rétt að taka mið af báðum hópum í umfjöllun 

sinni. Samt verður hér fyrst og fremst leitast við að svara því hvernig unnt sé skipuleggja 

kennslu með hliðsjón af forhugmyndum nemenda á unglingastigi um stöðurafmagn. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1  Forhugmyndir 

Samkvæmt Driver o.fl. (1994, bls. 1) þróa börn og unglingar með sér hugmyndir um það 

sem á sér stað í veröld þeirra strax frá unga aldri. Þau þróa þessar hugmyndir út frá eigin 

reynslu og skynjun, til dæmis út frá því hvað gerist þegar þau missa, henda eða ýta við 

hlutum. Þau móta sér einnig hugmyndir um ákveðin fyrirbæri út frá því sem þau heyra, sjá 

eða finna. Þessar hugmyndir geta oft stangast verulega á við vísindalega hugsun eða 

útskýringu á sömu fyrirbærum og rannsóknir benda til að margar þessara hugmynda 

haldist í sessi og hverfi ekki þótt langt sé komið fram á fullorðinsár, þrátt fyrir formlega 

kennslu.  

Allen (2010) segir í bók sinni Misconception in primary science að rannsóknir bendi 

einnig til þess að þrátt fyrir að nemandi hafi fullan skilning á og meðtaki nýja útskýringu á 

fyrirbæri sem hann áður hafði aðrar forhugmyndir um, sé alltaf hætta á að hann leiti aftur 

til forhugmynda sinna til að útskýra sama fyrirbæri síðar á lífsleiðinni eða ef það verður á 

vegi hans við aðrar aðstæður en þær þar sem nýi skilningurinn varð til. Einnig getur 

myndast togstreita milli hinnar nýju og hinnar gömlu hugmyndar og þá veltur það á 

aðstæðum til hvorrar þeirra nemandi leitar til að hugsa um eða útskýra fyrirbærið. 

Í rannsókn sem Thompson og Logue (2006, bls. 558) gerðu á algengum 

forhugmyndum nemenda á mismunandi aldursstigum kom fram að þótt nemendur hefðu 

að einhverju leyti rétta hugmynd um ákveðið viðfangsefni áttu þeir það frekar til að 

ruglast eftir formlega fræðslu um efnið þar sem þeir blönduðu saman efni fræðslunnar og 

því sem þeir töldu staðreyndir. Þetta átti frekar við um nemendur á unglingastigi en á 

yngri stigum. Það er því mjög mikilvægt að kennarar hafi varann á og séu meðvitaðir um 

þessa hættu þegar þeir kynna ný efni til að koma í veg fyrir að nemendur ruglist frekar 

eða þrói með sér ranghugmyndir þegar þeir blanda nýjum upplýsingum við eldri. 

Á undanförnum árum hafa rannsóknir og athuganir á hugmyndum nemenda aukist. 

Þá er sérstaklega átt við þær hugmyndir sem þeir hafa um ákveðin viðfangsefni áður en 

þeir hljóta frekari fræðslu um þau. Það eru þessar hugmyndir sem kalla má forhugmyndir. 

Í daglegu lífi öðlumst við reynslu og reynum að skilja þau fyrirbæri sem við skynjum og eru 

í umhverfi okkar. Við byggjum skilning okkar á eigin túlkun og því sem við heyrum frá 

öðrum, til dæmis foreldrum, vinum eða fjölmiðlum. Í mörgum eða flestum tilfellum eru 

þetta eðlilegar og útbreiddar hugmyndir komnar frá venjulegu fólki (Hafþór Guðjónsson, 

1991, bls. 14-15). Þegar börn spyrja þá sem þau telja að séu áreiðanlegir heimildarmenn, 

til dæmis foreldra sína, fjölskyldumeðlimi, vini eða jafnvel kennara, spurninga sem sá aðili 
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veit kannski ekki svarið við, er algengt að hann svari því sem hann heldur frekar en að 

viðurkenna að hann viti ekki svarið. Einnig getur verið að spyrjandinn einfaldlega misskilji 

svarið og byggi þekkingu sína á þeim misskilningi. Þetta eru aðeins tvær af mörgum 

hugsanlegum útskýringum um þróun forhugmynda sem stangast á við það sem rétt er 

(Thompson og Logue, 2006, bls. 553). 

       Það má líka teljast líklegt að sá sem verður fyrir svörum byggi svar sitt á eigin 

forhugmyndum sem eru jafnvel ekki réttar, sérstaklega ef hann hefur enga fræðslu fengið 

um efnið. Svo má velta fyrir sér áhrifum fjölmiðla á forhugmyndir. Hversu vel treysta börn 

og ungmenni á upplýsingar úr sjónvarpi eða af veraldarvefnum og hversu hæf eru þau til 

að átta sig á muninum á áreiðanlegum heimildum og óáreiðanlegum? Það er efni sem 

skrifa mætti heila ritgerð um og verður því ekki fjallað um nánar hér þótt gaman sé að 

vekja athygli á því. 

Þegar lært er um ný viðfangsefni byggir hver nemandi eigin skilning á sínum 

upplifunum og hver á sinn hátt. Þrátt fyrir það eru hugmyndir margra um ákveðin 

fyrirbæri sem kennd eru innan veggja skólans svipaðar (Allen, 2010, bls. 3). Eins og sjá má 

af mörgum rannsóknum um forhugmyndir í náttúruvísindum svipar forhugmyndum barna 

um náttúrufræðileg fyrirbæri oft saman þrátt fyrir að börnin séu frá mismunandi löndum, 

með mismunandi bakgrunn og menningu. Því getur það verið góður grunnur að byggja 

kennslu fyrir heilan bekk á algengum forhugmyndum þótt fjölbreytileiki sé mikill (Driver 

o.fl., 1994, bls. 2-3). 

Kennarar gera sér yfirleitt grein fyrir því að nemendur hafi eigin hugmyndir um 

ákveðin fyrirbæri og geta þær verið samhengislausar eða ruglingslegar. Þessar hugmyndir 

eiga það til að vera þrálátar og langvarandi þrátt fyrir útskýringar kennara eða niðurstöður 

tilrauna eða rannsókna nemenda, samkvæmt Driver, Guesne og Tiberghien (1985, bls. 2-

3). Í bók sinni Children’s Ideas in Science segja þau einnig að slíkar forhugmyndir nemenda 

eigi sér ákveðin einkenni. Það fyrsta er að þær eru persónulegar. Með því er átt við að 

hvert og eitt okkar leggur eigin skilning í það sem við heyrum eða gerum og að þessi 

skilningur er hluti af persónuleika okkar, hvort sem það er í samræðum við aðra, það sem 

við heyrum á fyrirlestri eða það sem við sjáum með eigin augum í því sem við gerum. Sá 

skilningur sem við leggjum í efnið veltur jafn mikið á þeim hugmyndum sem við höfum og 

þeim upplýsingum sem fram koma. Með því að segja að forhugmyndir séu persónulegar 

er þó ekki átt við að margir geti ekki deilt svipuðum hugsunum um fyrirbæri, því eins og 

sýnt hefur verið fram á eiga nemendur það til að hafa svipaðar hugmyndir eða svipaða 

túlkun á sömu hlutunum. 
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 Annað sem Driver o.fl. (1985, bls. 3-4) segja að einkenni forhugmyndir er að þær séu 

samhengislausar. Í skólastofunni verða kennarar oft vitni að mótsögn nemenda þegar 

ákveðin fyrirbæri eru túlkuð. Sami nemandi getur haft ólíkan skilning á sama fyrirbrigði og 

notast við ólík rök og útskýringar. Einnig segja þau að forhugmyndir séu þrálátar. Með því 

eiga þau við að í sumum tilfellum aðlagi nemendur ekki forhugmyndir sínar um ákveðið 

efni þrátt fyrir kennslu og tilraunir kennara til að sýna þeim fram á annað. Nemendur eiga 

það þá til að hunsa sannanir sem kennari setur fram eða þeir túlka efnið í ljósi eigin 

forhugmynda og komast ekki að réttri niðurstöðu. Forhugmyndir geta líka verið á þann 

hátt að nemendur hafi um þær mótsagnakenndar hugmyndir. Þannig geta rangar 

forhugmyndir lifað þó að réttari skilningur þróist samhliða. 

Allen (2010, bls. 3) segir að til að nýjar staðreyndir eða hugmyndir virðist rökréttar frá 

sjónarhóli nemenda þurfi þær að passa inn í skilning eða hugsun sem þegar er til staðar. 

Ef þær gera það ekki er einstaklingurinn ekki eins líklegur til að muna eða nýta þekkinguna 

við aðrar aðstæður. Slíkt á sér oft stað í kennslustofum. Nemendur soga ekki að sér 

upplýsingar og staðreyndir sem þeir geta síðan notast við á réttan hátt þegar þörf er á. 

Þess í stað leita þeir ómeðvitað að skilningi sem þeir síðan tengja hinar nýju upplýsingar 

við. 

Samkvæmt Driver o.fl. (1985, bls. 198) getur verið erfitt, flókið og tímafrekt að breyta 

því eða hafa áhrif á hvernig nemendur hugsa um ákveðið fyrirbæri eða hlut. Þar sem þeir 

hafa tilhneigingu til að túlka það sem þeir upplifa í ljósi fyrri reynslu og skynjunar, getur 

það gerst að upplifunin styrki forhugmyndir þeirra sem eru oft ekki réttar. Þá móta þeir 

skilning sinn á hinu nýja svo það passi við þá hugmynd sem þeir hafa. Þetta getur verið 

erfið fyrirstaða þegar nám á að eiga sér stað. Annað sem getur gerst þegar nemendur 

upplifa, sjá eða heyra um eitthvað nýtt er að þeir eigi erfitt með að finna samhengi eða 

tengja fyrirbærið við eitthvað sem þeir þekkja, jafnvel geta þeir ekki fundið neina leið til 

að túlka það sem þeir upplifa. Við þessar aðstæður, þar sem nemandinn virðist hafa þörf 

fyrir að byggja skilning á viðfangsefninu, gefst gott tækifæri til að hafa áhrif á hver sá 

skilningur verður. 

  

2.2  Forhugmyndir í náttúruvísindum 

Þótt forhugmyndir skipti máli og hafi áhrif á nám af öllu tagi þá virðist sem þær hafi 

sérstaklega mikil áhrif á nám í náttúrufræði. Hugmyndir nemenda hafa áhrif á það hvernig 

þeir túlka námsefnið og hætta er á að þeir læri annað eða leggi annan skilning í efnið en til 

var ætlast. Þótt nemendur fái góðar einkunnir í fögum innan náttúrufræði þá geta þeir átt 
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í erfiðleikum með að yfirfæra þekkingu sína, sem þeir öðlast í kennslustundum og við 

verkefnavinnu, á fyrirbæri í sínu daglega lífi. Þeir eiga það til að leita aftur til sinna eigin 

hugmynda eða forhugmynda því að þeim finnst þær auðskiljanlegri og eðlilegri (Hafþór 

Guðjónsson, 1991, bls. 15).  

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að forhugmyndir skipti svo miklu máli í 

náttúrufræðinámi. Þar eru mörg hugtök og atriði sem einstaklingar hafa gert sér ákveðnar 

hugmyndir um frá barnsaldri. Þar á meðal eru mörg flókin vísindaleg hugtök og fyrirbæri 

sem eðlilegt er að ungmenni skilji ekki fullkomlega, ekki frekar en þau vöfðust fyrir helstu 

frumkvöðlum vísinda fyrr á tímum.  

Driver o.fl. (1994, bls. 7) segja í bók sinni að það sé mikilvægt að nemendur viti 

hvernig vísindalegar hugmyndir eða kenningar eru þróaðar. Þeir þurfi að læra að meta 

mikilvægi þess að skilja og vinna með þessar hugmyndir svo þeir öðlist sjálfstraust í að 

prófa sig áfram og átti sig á að í vísindum er ætlast til að þau setji sig í spor vísindamanna 

og setji fram eigin hugmyndir án þess að óttast að þau hafi rangt fyrir sér. Það virðist sem 

kennsluhættir í náttúruvísindum eigi það til að gera efnið fjarlægt og ópersónulegt með 

því að nota ókunnugt tungumál vísindanna. Einnig getur efnið verið sett fram á þann hátt 

að það krefjist sérstakrar tegundar hugsunar, vísindalegrar hugsunar sem eigi ekkert skylt 

við almenna skynsemi eða röksemi og það eitt getur dugað til að fæla nemendur frá því 

að vilja læra það. 

Af sumum er því haldið fram að nemendur hræðist að læra náttúrufræði vegna þess 

að hluti efnisins að minnsta kosti getur virst flókinn og óaðgengilegur. Kannski er það 

einna helst vegna þess að þar koma fyrir mörg óþekkt orð og hugtök. Vísindi geta jafnvel 

virst hafa það orðspor á sér að engir nema vísindamenn geti sinnt þeim. Það er þróun sem 

þarf að leiðrétta. Það þarf að koma þeim skilaboðum áleiðis að náttúruvísindi eru fyrir alla 

og það þarf enga sérkunnáttu eða hæfileika til að velta þeim fyrir sér og gera jafnvel 

tilraunir eða aðrar verklegar athuganir sem eru í senn gagnlegar, fróðlegar og 

skemmtilegar. 

Verklegar æfingar eru notaðar í mörgum námsgreinum og geta verið í ýmsum 

mismunandi myndum, hvort sem er innan veggja skólans eða utandyra. Alltaf er einhver 

hluti verklegrar kennslu fræðilegur og er henni ætlað að efla meðal annars skilning, 

sköpun og innsæi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Verklegar æfingar eru veigamikill hluti í 

náttúrufræðikennslu. Það þarf þó að að hafa margt í huga þegar notast er við verklegar 

æfingar sem kennsluaðferð og bara það hvernig æfingarnar skyldu framkvæmdar á sem 

gagnvirkastan hátt er rannsóknarefni í heila ritgerð. Ekki verður farið út í þá sálma hér en 
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aðeins brýnt fyrir lesanda hver tilgangur þeirra ætti að vera í ljósi hugmynda og skilnings 

nemenda. 

Driver o.fl. (1994, bls. 7) segja að þegar ungmenni skoða það sem fyrir þeim er óþekkt 

fyrirbæri eða hlutur er skilningur þeirra litaður af fyrri hugmyndum og reynslu. Þau beina 

helst athygli sinni að því sem þau telja að sé mikilvægasti eða mest áberandi þátturinn og 

það er ekki alltaf sami þáttur og kennari hefur í huga eða vill leggja áherslu á. Margir 

nemendur átta sig ekki á tilgangi verklegra æfinga eða tilrauna og halda að þær séu fyrst 

og fremst til að sjá hvort eitthvað virkar frekar en að tengja æfinguna við vísindalega 

kenningu og sjá hvernig hún getur útskýrt það sem gerist. Verklegar æfingar í 

náttúrufræðikennslu geta verið mjög gagnlegar en einungis reynslan sem nemendur 

hljóta af framkvæmd þeirra er ekki nóg, það er skilningurinn sem þau fá út úr æfingunni 

sem skiptir máli. 

 

2.3  Forhugmyndir um stöðurafmagn 

Rafmagn er stór hluti af okkar daglega lífi og varla er til það heimili hér á landi sem ekki er 

búið ýmiss konar raftækjum. Auk þess að eiga fjöldann allan af raftækjum og hafa 

kunnáttu til að stjórna þeim er gert ráð fyrir því í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla að nemendur geti útskýrt einfaldar rafrásir við lok 10. bekkjar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 175). Í grein sinni Designing and evaluating a research-based 

Teaching sequence for electrical capacitance segja Gisasola, Zubimendi, Ceberio, Almudi 

og Zuza (2008, bls. 1) að hugtakið hleðsla sé mikilvægur hluti eðlisfræðikennslu. Þá er átt 

við rafhleðslur, nemendur eigi að læra fyrst um þær og byggja þar með ákveðinn grunn 

áður en þeir læra um aðra og flóknari hluti sem tengjast rafmagni.  

Í bókinni Stop Faking It! Finally Understanding Science So You Can Teach It: Electricity 

& magnetism (Robertson, 2005, bls. 1-6) er í fyrsta kafla rætt um undirstöðuatriði 

rafmagns, til dæmis uppbyggingu atóma eða frumeinda, rafhleðslur, aðdráttar- og 

fráhrindikrafta og fleiri hluti sem útskýra fyrirbærið stöðurafmagn. Reyndar fjalla fyrstu 

tveir kaflar bókarinnar um stöðurafmagn áður en fjallað er um segulmagn og því næst 

rafrásir.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á forhugmyndum um rafrásir og hvernig þær 

virka. Um það verður ekki fjallað sérstaklega hér en vert er að vekja athygli á því að þessi 

tvö viðfangsefni tengjast. Það bendir margt til þess að þekking á stöðurafmagni sé 

mikilvægur grunnur að frekari skilningi á rafrásum og rafmagni og þar af leiðandi er 

mikilvægt að forhugmyndir nemenda um stöðurafmagn séu leiðréttar með viðeigandi 
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kennslu. Í samanburði við rafrásir hafa mun færri rannsóknir verið gerðar á 

forhugmyndum um stöðurafmagn enn sem komið er en þó eru til ákveðnar kenningar um 

hvaða forhugmyndir gætu helst verið til staðar meðal nemenda. 

Í grein eftir Naab og Henry (2009, bls. 33), þar sem meðal annars er fjallað um 

algengar forhugmyndir nemenda, er sett fram tafla þar sem talin eru upp atriði sem 

kennari ætti að vilja að nemendur sínir héldu annars vegar og hins vegar hvað gæti verið 

að þeir héldu í raun um hleðslur, stöðurafmagn og segulmagn. Í greininni skýra höfundar 

frá því að forhugmyndir um stöðurafmagn og segulmagn tengist oft á þann hátt að því sé 

haldið fram að stöðurafmagn sé það sama og segulmagn. Til dæmis eiga nemendur það til 

að halda að hlaðnir hlutir, neikvætt eða jákvætt hlaðnir, séu segulmagnaðir. Þeir taka það 

einnig fram að það sé án efa þörf á því að skýra muninn á þessu tvennu þegar kennt er um 

stöðurafmagn.  

Í fyrrnefndri töflu Naab og Henry (2009, bls. 33) kemur fram að nemendur geri sér oft 

ekki grein fyrir því að til eru tvenns konar hleðslur, mínushleðsla og plúshleðsla (oft er 

einnig talað um jákvæða og neikvæða hleðslu). Einnig skilja nemendur í sumum tilfellum 

ekki að stöðurafmagn myndast við yfirborð hluta við núning og einnig að hægt sé að 

fjarlægja stöðurafmagnið með núningi eða snertingu við aðra hluti. Oft skilja þeir heldur 

ekki aðdráttar- og fráhrindikrafta sem ríkja milli rafeinda og róteinda, að fráhrindikraftar 

ríki milli líkra hleðslna og að aðdráttarkraftar ríki milli ólíkra hleðslna. Í því sambandi átta 

nemendur sig heldur oft ekki á að aðdráttarkraftar ríki milli hlaðins hlutar og óhlaðins. 

Varðandi stöðurafmagn og segulmagn gera nemendur sér oft ekki grein fyrir því að 

hlaðinn hlutur er ekki það sama og segulmagnaður hlutur, ekki er hægt að segulmagna 

hlut bara með því að nudda honum við eitthvað og ef bornir eru saman hlaðinn hlutur og 

segulmagnaður hlutur þá er segulmagnaði hluturinn óhlaðinn, hinn ekki. 

Seglar hafa tvo póla, svokallaða norður- og suðurpóla sem fráhrindi- og 

aðdráttarkraftar ríkja á milli (Robertson, 2005, bls. 39). Það er því ekki fjarstætt að 

nemendur eigi það til að rugla þessum tveimur hlutum saman þar sem fráhrindi- og 

aðdráttarkraftar ríkja líka milli hleðslna þegar talað er um stöðurafmagn. Einnig tengist 

rafmagn og segulmagn á fleiri vegu en rafstraumur hefur segulsvið og rafstraumur getur 

segulmagnað vissa hluti úr ákveðnum efnum tímabundið (Driver o.fl., 1994, bls. 273). Það 

sama á ekki við um segulmagn og stöðurafmagn og fara verður með gát þegar fjallað er 

um þetta efni til að ýta ekki undir þær forhugmyndir sem gætu verið til staðar. 

Eldingar eru stundum notaðar í tengslum við stöðurafmagn í kennslu eins og sjá má í 

kennslubókinni Eðlisfræði 1 eftir Undvall og Karlsson (2014, bls. 8-13). Þar kemur fram að 

eldingar séu dæmi um stöðurafmagn sem hefur myndast í skýjum áður en afhleðsla á sér 
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stað. Hlutur afhleðst þegar uppsafnaðar rafeindir yfirgefa hlutinn og þegar eldingu slær 

niður á sú afhleðsla sér stað mjög snöggt og um er að ræða töluvert fleiri rafeindir en til 

dæmis þegar við fáum straum í hendina frá annarri manneskju. 

Í rannsókn sem Azaiza, Bar, Awad og Khalil (2012, bls. 1357, 1358 og 1359) gerðu á 

skilningi níu til tólf ára nemenda á meðal annars eldingum kom fram að eldri nemendur 

voru líklegri til að átta sig á því að eldingar tengjast rafhleðslum en skiptar skoðanir voru á 

hvernig það gerðist. Yngri nemendur voru aftur á móti líklegri til að svara því að eldingar 

væru vegna þess að þær væru undanfari rigningar, að rigning kæmi frá eldingum eða að 

eldingar mynduðust þegar ský rækjust á hvort annað. Það væri kannski erfitt að bera 

saman skilning nemenda á erlendum slóðum, þar sem eldingar eru algengar, við skilning 

nemenda á Íslandi sem upplifa eldingar mjög sjaldan og því eðlilegt að börn og unglingar 

hérlendis hafi ekki myndað sér jafn sterkar forhugmyndir um þær. 
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3. Könnun á forhugmyndum um stöðurafmagn 

Fyrir þessa ritgerð var gerð stutt könnun á forhugmyndum unglinga um stöðurafmagn þar 

sem notast var við eigindlegar aðferðir. Ákveðið var að tala við nokkra nemendur á 

unglingastigi úr mismunandi bekkjum og frá mismunandi skólum á landinu. Viðtölin voru 

stutt, óstöðluð og fremur opin auk þess sem viðmælendur voru aðeins fjórir talsins enda 

ætlunin einungis að fá hugmynd um hugsanagang þeirra frekar en sterkar tölulegar 

upplýsingar frá stóru úrtaki þótt það væri verðugt rannsóknarefni á öðrum tímapunkti. 

Tilgangur könnunarinnar var einna helst að finna út hvaða forhugmyndir gætu verið til 

staðar um stöðurafmagn hjá íslenskum grunnskólanemendum á unglingastigi. Einnig var 

hugmyndin sú að bera niðurstöður könnunarinnar saman við niðurstöður annarra 

rannsókna og kannana sem fjallað er um hér fyrir ofan.  

 

3.1  Aðferðir 

Alls voru tekin þrjú viðtöl við fjóra nemendur sem allir eru á unglingastigi grunnskóla. Einn 

viðmælenda var drengur í 8. bekk, annar var stúlka í 9. bekk og sá þriðji og fjórði voru 

drengur og stúlka í 10. bekk en viðtalið við þau tvö síðastnefndu var tekið saman. Þar sem 

allir nemendurnir voru undir lögaldri var skriflegt leyfi fengið frá foreldrum þeirra áður en 

viðtalið fór fram. Einnig var bæði foreldrum og nemendum gerð grein fyrir því að nöfn 

þeirra, skóla eða kennara myndu ekki koma fram. Hér verður því ekki notast við nöfn 

nemendanna. 

Viðmælendur voru valdir á þann einfalda hátt að leitast var eftir því að tala við 

unglinga sem höfundur kann deili á og þekkir til foreldra þeirra. Eftir að hafa haft 

samband við foreldra og fengið samþykki þeirra og unglinganna fór höfundur á heimili 

þeirra og fór viðtalið fram án þess að foreldrar, systkini eða aðrir fengju að fylgjast með 

eða hlýða á þar sem talið var að það gæti haft áhrif á svör nemandans. Viðmælendur vissu 

einungis að viðtalið væri í tengslum við könnun í sambandi við ritgerð höfundar en að 

öðru leyti var þeim ekki tilkynnt viðfangsefni þess sökum eðlis spurninganna í byrjun 

viðtalsins en þar er kannað hvort nemendur nefni sjálfir hugtakið stöðurafmagn þegar 

þeim er sýnd ákveðin verkleg æfing sem felst í því að mínushlaða blöðru og festa hana á 

vegg.  

Í viðtalinu var notast við opnar spurningar þar sem gert var ráð fyrir að nemandinn 

segði það sem honum fyndist eða dytti í hug. Einnig var ýjað að því að svörunum væru 

engin takmörk sett en tekið var fram í byrjun viðtals að ekki væri verið að leita eftir 

réttum eða röngum svörum heldur aðeins hvað þau héldu og hvernig þau myndu útskýra 
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ákveðin fyrirbæri frá sinni reynslu eða sjónarhóli. Viðtölin mætti flokka sem óstöðluð 

einstaklingsviðtöl en samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003, bls. 73) er í slíkum viðtölum 

leitast við að skilja og fá fram hugsanir einstaklinga um eigin reynsluheim. Umræðuefnið 

er fyrirfram ákveðið af þeim sem viðtalið tekur en svörin ekki og geta samræðurnar tekið 

margvíslegar óvæntar stefnur. Rannsakandinn ber þó ábyrgð á að stýra viðtalinu og bæta 

við spurningum þar sem á þarf að halda í samræmi við stefnu viðtalsins. Óstöðluð viðtöl 

teljast til gagnasöfnunaraðferða eigindlegra rannsókna. 

Fyrstu spurningarnar í viðtalinu snerust um nokkrar verklegar sýndartilraunir þar sem 

notast er við mínushlaðna blöðru. Þær voru valdar vegna þess að blöðrur eru vinsælt tæki 

til að sýna fram á og spyrja um stöðurafmagn. Þær spurningar og aðrar sem komu síðar í 

viðtalinu voru settar fram í þeim tilgangi að kanna forhugmyndir eins og þær eru settar 

fram í greininni Why static clings (Naab og Henry, 2009, bls. 33). Í þeirri grein má líka finna 

lista yfir algengar forhugmyndir í tengslum við stöðurafmagn og var sá listi hafður að 

leiðarljósi við samningu spurninganna í þessari könnun.  

Í seinni hluta viðtalsins var notast við sýndartilraunir með límböndum eins og lýst er í 

fyrrnefndri grein. Þá er límband límt ofan á borðplötu og annað límband ofan á það. Bæði 

eru tekin upp af borðinu og þau síðan losuð í sundur í þeim tilgangi að annað límbandið 

verði plúshlaðið en hitt mínushlaðið. Þau eru síðan notuð til að kanna skilning á aðdráttar- 

og fráhrindikröftum en framkvæmdina má sjá nánar í kafla 4.2 og í spurningalista sem 

höfundur notaðist við.  

Umræður sem koma hér á eftir snúast að miklu leyti um það hvort nemendur sem 

tóku þátt í þessari könnun hafi forhugmyndir sem svipar til þeirra sem fjallað er um í kafla 

2.3 hér fyrir ofan. Síðustu spurningarnar í viðtalinu snúast um það hvort nemandi hafi 

fengið formlega kennslu um stöðurafmagn eða hvort hann hafi á einhvern hátt annars 

konar reynslu af því. Lista yfir spurningar sem notast var við í þessari könnun má sjá í 

viðauka 1.  

  

3.2  Niðurstöður 

Fyrsta viðtalið var tekið við nemanda í 8. bekk, dreng sem hér eftir verður kallaður 

viðmælandi eitt. Þegar honum var sýnd blaðra sem búið var að hlaða og hún fest við vegg 

sagði hann strax að þetta væri vegna stöðurafmagns en útskýrði svar sitt ekki nánar. Við 

næstu spurningu virtist hann óviss og sagðist ekki vita hvort eitthvað myndi gerast þegar 

mínushlaðin blaðran væri borin upp að dósinni. Þegar það var gert og dósin leitaði í átt að 

blöðrunni og hann spurður af hverju hann héldi að það hefði gerst sagði hann að það væri 
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vegna þess að dósin leiddi rafmagnið, sem kæmi úr blöðrunni. Þegar hann var spurður 

hvað hann héldi að myndi gerast þegar óhlaðin blaðra væri borin að dósinni sagði hann að 

ekkert myndi gerast og að munurinn fælist í að í fyrra skiptið hefði höfundur hlaðið 

rafmagni í blöðruna eða að hún hefði haft „meira svona negative energy eða eitthvað“. Þá 

tók hann líka fram að hann hefði lesið um eitthvað svona en að hann myndi ekki hvað það 

héti.  

Þegar næstu spurningar voru bornar fram í tengslum við límböndin sagðist 

nemandinn ekki hafa neina skýringu á því sem gerðist. Það var helst þegar mínushlaðið 

límband og plúshlaðið límband var borið að öðrum mínus- og plúshlöðnum límböndum. 

Því var prófað að bera mínushlaðna blöðru að límböndunum og líka óhlaðinn hlut, í þessu 

tilfelli dósina, til að sjá hvað myndi gerast þá. Enn gat nemandinn ekki útskýrt af hverju 

límböndin færðust eins og þau gerðu þótt hann hefði giskað á rétt þegar hann var spurður 

hvort hann héldi að límböndin færðust að eða frá blöðrunni. Eina orðið sem hann hafði 

um fyrirbærið þegar hann var spurður hvort hann gæti útskýrt það var „stöðurafmagn“. 

Að lokum var nemandinn spurður hvað honum dytti í hug þegar hann heyrði orðið 

stöðurafmagn og hann sagði fyrst orðið „efnafræði“ en vildi síðan ekki útskýra það nánar 

eða segja meira við þeirri spurningu. Hann sagðist hafa fengið einhverja kennslu um 

stöðurafmagn þegar hann var í 5. bekk en að hún hefði ekki verið mikil. Hann sagðist ekki 

hafa neina aðra reynslu af stöðurafmagni eða hafa hugsað nokkuð um það. Í lokin þegar 

hann var spurður hvort hann vildi tala eitthvað meira um viðfangsefnið eða hefði 

einhverjar frekari skýringar þá sagðist hann halda að orsökin gæti verið svona „negative 

hleðsla“ en síðan vildi hann ekkert útskýra eða ræða það frekar og kvaðst ekki vita meira 

ef spurður. 

Annað viðtalið var tekið við nemanda í 9. bekk, stúlku sem hér eftir verður kölluð 

viðmælandi tvö. Þegar henni var sýnd mínushlaðin blaðra sem fest var á vegg sagði hún 

að það væri vegna þess að það væru „svona mínus sameindir í blöðrunni“ og að höfundur 

hefði hlaðið blöðruna með því að setja lopann á hana, en hún var að eigin sögn ekki viss 

hvernig hún festist við vegginn. Hún sagðist hafa gert svona tilraun með salti og þá væri 

saltið plúshlaðið og drægist að blöðrunni.  

Þegar hún var spurð hvað hún héldi að myndi gerast ef mínushlaðna blaðran væri 

borin að dósinni taldi hún að ekkert myndi gerast. Þegar hún sá að dósin leitaði í átt að 

blöðrunni sagðist hún ekki viss af hverju þetta gerðist en að það gæti kannski tengst 

plúshlöðnu áli. Þegar hún var spurð hvað hún héldi að myndi gerast ef óhlaðin blaðra væri 

borin að dósinni sagði hún að nú myndi ekkert gerast og var henni sýnt með blöðrunni að 

það væri rétt ályktað. Þegar hún var spurð af hverju hún héldi að dósin hefði færst svona í 
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fyrra skiptið en ekki það seinna, hver munurinn væri, sagði hún að það væri vegna þess að 

í fyrra skiptið væri búið að hlaða blöðruna „með mínus sameindum“. Síðan virtist hún 

hugsi smá stund og sagði svo „nei, mínus eindum“ svo leið smá stund enn og svo bætti 

hún við „nei, mínus rafeindum“.  

Þegar henni var sýnd æfingin með límböndin sagðist hún ekki hafa neina kenningu um 

það aðra en að þetta tengdist eitthvað mínus- og plúseindum. Eftir smá umhugsun sagði 

hún svo að plús og plús færi frá hvort öðru en að mínus og plús drægist saman. Tók hún 

síðan líka fram að þegar límböndin vildu færast hvort frá öðru væri það annað hvort 

vegna þess að þau væru plús og plús eða mínus og mínus.  

Þegar hún var spurð hvað henni dytti í hug þegar hún heyrði orðið stöðurafmagn 

sagði hún að hún hugsaði um rafmagn í húsum, nema sem væri notað í hluti en að hún 

hefði enga dýpri þekkingu á því. Hún sagðist ekki muna eftir að hafa fengið nokkra kennslu 

um stöðurafmagn í skólanum eða annars staðar. Þegar hún var spurð hvort hún hefði 

einhverja aðra reynslu af stöðurafmagni taldi hún upp segla, batterí og að hún hefði 

einhvern tímann gert tilraun með blöðru og salt. Svo tók hún fram að hún væri nýlega 

búin að fá fræðslu um frumeindir og mínus- og plúseindir í skólanum en ekki um rafmagn 

samt. Einnig tók hún fram að hún vissi eitthvað um mínus- og plúseindir í tengslum við 

batterí því þau yrðu að passa í tæki á réttum stað og líka frá seglum. Hún sagði að hún 

hefði einhvern tímann verið með svona segladót sem passaði saman en að hún hefði ekki 

fengið neina fræðslu um af hverju. 

Þriðja viðtalið var tekið samtímis við tvo nemendur í 10. bekk sem eru í sama skóla, 

dreng og stúlku, drengurinn verður hér kallaður viðmælandi þrjú en stúlkan viðmælandi 

fjögur. Í byrjun, þegar blaðran var mínushlaðin og látin hanga á vegg og þau spurð af 

hverju þau héldu að þetta gerðist, sögðu þau strax að það væri vegna stöðurafmagns eða 

rafmagns sem væri í blöðrunni. Þegar þau voru spurð hvað þau héldu að myndi gerast 

þegar blaðran væri borin að dósinni taldi hann að ekkert myndi gerast en hún hélt að 

dósin myndi ýtast í burtu eða dragast að blöðrunni en sagðist ekki vera alveg viss. Þegar 

þau síðan sáu hvað gerðist sagði hún að þetta væri „eitthvað segul...“ og hann botnaði 

setninguna með orðinu segulsvið en hún hélt þá áfram og sagði að þetta væri vegna þess 

að segulsvið blöðrunnar drægi dósina að sér. Hann virtist aftur á móti efins og sagði að 

hann vissi það ekki.  

Þegar þau voru spurð hvort þau héldu að eitthvað myndi gerast þegar óhlaðin blaðra 

var borin að áldósinni voru þau sammála um að ekkert myndi gerast. Þegar þau voru 

spurð af hverju ekkert gerðist sögðu þau að það væri vegna þess að ekkert hefði verið gert 

við blöðruna í þetta sinn.  
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Þegar þeim var sýnd athugunin með límböndin vildu þau ekki giska á hvað myndi 

gerast en þegar þau sáu að límböndin ýmist drógust að eða fóru frá hinum límböndunum 

sagði hún að þetta væri vegna þess að annað límbandið hefði mínusjónir en hitt límbandið 

plúsjónir. Hún útskýrði það síðan ekkert nánar. Hann sagðist ekki hafa hugmynd um af 

hverju þetta gerðist. Til gamans var líka prófað að setja mínushlaðna blöðru að 

límböndunum og þá sagði hann að annað límbandið myndi dragast að en hitt fara frá en 

útskýrði það svo ekki nánar. 

Aðspurð um hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þau heyrðu orðið stöðurafmagn sagði 

hann „svona rafmagn sem verður til á staðnum“ og svo sagði hann að honum dytti líka í 

hug að þegar hann væri í fótbolta þá væri tréveggur umhverfis völlinn og að hann fengi 

alltaf straum úr honum en vissi ekki hvers vegna. Bæði sögðu þau að þau hefðu ekki 

fengið neina kennslu um þetta nema eitthvað lítið um grunnatriðin í 8. bekk í efnafræði 

þar sem þau hefðu eiginlega ekki lært neitt og eitthvað smá í eðlisfræði í 6. bekk sem þau 

mundu ekki mikið eftir. Önnur reynsla þeirra af stöðurafmagni sögðu þau að væri aðeins 

sú að fá stundum straum af einhverjum hlutum. Hann sagðist ekki hafa vitað neitt hvað 

þetta væri og að það hefði komið honum mikið á óvart að sjá hvað gerðist með blöðruna 

og áldósina.  

 

3.3 Umræður  

Þegar spurningar fyrir könnunina voru samdar voru þær algengu forhugmyndir um 

stöðurafmagn sem taldar eru upp í áðurnefndri grein eftir Naab og Henry (2009, bls. 33) 

hafðar að leiðarljósi. Allir viðmælendur í könnuninni voru fljótir að segja orðið 

stöðurafmagn og virtust ekki í vafa um að það væri ástæða þess að blaðran festist við 

vegg þó að þeir hefðu ekki getað skýrt það nánar. Viðmælandi eitt hafði einhverja 

hugmynd um neikvæðar hleðslur en vissi ekki hvernig þær virkuðu. Viðmælandi tvö vissi 

að til væru bæði plús- og mínushleðslur en hjá viðmælendum þrjú og fjögur gerði stúlkan 

sér einhverja grein fyrir plús og mínus en hún kallaði það jónir frekar en eindir og sú 

hugmynd kom ekki fram fyrr en síðar í viðtalinu. Drengurinn virtist ekki átta sig að neinu 

leyti á mínus- eða plúshleðslum í þessu samhengi. Þarna voru það viðmælendur eitt og 

þrjú sem áttuðu sig ekki á að til eru tvær tegundir hleðslna, plúshleðsla og mínushleðsla. 

Sýnitilraunin með blöðruna við vegginn og síðar við áldósina sýndi fram á þessar 

niðurstöður sem eru að mörgu leyti í samræmi við rannsóknir á forhugmyndum þótt tveir 

viðmælendanna hafi sýnt meiri skilning á mismunandi hleðslum en hinir tveir. Viðmælandi 

eitt sagði að það væri einhvers konar rafmagn í blöðrunni og að dósin leiddi það, hann 
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kom síðar fram með hugtakið „negative energy“ og að höfundur hefði hlaðið rafmagni í 

blöðruna. Viðmælandi tvö taldi fyrst að sýnitilraunin með blöðruna og dósina tengdist 

plúshlöðnu áli en bætti síðar við að blaðran væri hlaðin mínus rafeindum. Hjá 

viðmælendum þrjú og fjögur hélt viðmælandi þrjú að þetta hefði að gera með segulsvið í 

blöðrunni sem drægi dósina að sér en viðmælandi fjögur var ekki viss, hvorugt þeirra 

minntist á mínus- eða plúshleðslur að svo komnu.  

Svo virðist sem viðmælendurnir hafi talið að hluti af ástæðu þess að dósin hafi hreyfst 

sé að hún er úr áli. Það hefði verið gaman að sýna þeim áhrif blöðrunnar á hluti sem eru 

úr öðrum efnum, til dæmis á borðtenniskúlu, til að sýna fram á að sú staðreynd að dósin 

var úr áli skipti ekki höfuðmáli þó ál sé vissulega góður leiðari. Þetta ýtir undir þá tilgátu 

að nemendurnir átti sig ekki á að hlaðinn hlutur dragi að sér óhlaðinn hlut, úr mjög 

fjölbreytilegum efnum. 

Einn nemendanna, viðmælandi tvö, hafði orð á og vissi af tilvist aðdráttar- og 

fráhrindikrafta sem ríkja milli rafeinda og róteinda. Viðmælandi þrjú nefndi mínus og plús 

í tengslum við sýnitilraunina með límböndin þó að hún hafi kallað það jónir frekar en 

eindir og hún virtist ekki átta sig á eða koma því í orð að kraftar ríktu þar á milli. Það er í 

samræmi við rannsóknir, að nemendur skilji oft ekki að þessir kraftar séu til staðar þótt 

einn viðmælendanna hafi virst hafa það nokkuð á hreinu.  

Eitthvað bar á því að nemendurnir rugluðu saman stöðurafmagni og segulmagni. 

Viðmælandi tvö tengdi segla ekki við spurningarnar eða sýndartilraunirnar en minntist á 

þá í sambandi við rafmagn og batterí svo þar voru ákveðnar forhugmyndir til staðar sem 

eru í samræmi við þær sem taldar eru upp í greininni Why static clings. Einnig hafði 

viðmælandi þrjú þá hugmynd um blöðruna að hún hefði segulsvið og þess vegna hefði 

dósin dregist að henni. Þetta er í samræmi við aðrar kannanir um forhugmyndir um 

stöðurafmagn þar sem nemendur skilja ekki að seglar haga sér eins og óhlaðnir hlutir og 

að ekki er hægt að segulmagna hlut með því einu að nudda honum við aðra hluti.  

Í heildina virtust margar forhugmyndir vera til staðar hjá nemendunum sem tóku þátt 

í könnuninni og þær samræmdust þeim forhugmyndum sem taldar eru upp í greininni 

Why static clings og fjallað er um í kafla 2.3. Misjafnt var milli nemenda hve mikla fræðslu 

þeir höfðu fengið um efnið og á hvaða aldri. Það kemur fram með því að einn nemandinn 

virtist hafa mun meiri þekkingu á efninu en hinir og hafði hann nýlega fengið fræðslu um 

frumeindir, róteindir og rafeindir. Einhverjar forhugmyndir mátti þó greina hjá honum en 

hann hafði ekki fengið neina fræðslu um stöðurafmagn eða rafmagn. Þetta hefur áhrif á 

niðurstöðurnar sem hefðu líklega orðið aðrar ef allir nemendurnir hefðu verið í sama 

skóla og á sama aldri. 
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Það kom á óvart að þegar viðmælandi tvö, sem virtist hafa hvað mestan skilning á 

efninu, var spurður um aðra reynslu af stöðurafmagni minntist hann á batterí og segla í 

því sambandi sem tengist frekar rafmagni og segulmagni en stöðurafmagni. Viðmælandi 

þrjú sem virtist hafa minni skilning á efninu tengdi aftur á móti stöðurafmagn frekar við 

það að fá straum í sig frá öðrum hlutum.  
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4. Um kennslu í ljósi forhugmynda 

Driver o.fl. (1985, bls. 6) segja að ef forhugmyndir nemenda séu þekktar þá sé hægt að 

ögra þeim með því að setja fram kenningar eða æfingar sem fá þá til að endurskoða hug 

sinn. Ef niðurstöður verklegra æfinga stangast á við ákveðnar forhugmyndir er það sterkur 

hvati á nemendur til að breyta hugmyndum sínum. Það eitt er þó ekki nóg til að breyta því 

hvernig nemandi hugsar um ákveðinn hlut heldur verður að koma með nýja útskýringu 

eða hugmynd sem verður að sýnast skynsamleg og trúleg. Að þekkja forhugmyndir 

nemenda sinna gerir kennurum kleift að velja kennsluefni og aðferðir sínar í samræmi við 

þær. 

Oft er erfitt að meta hvort kennsla hafi verið árangursrík til lengri tíma, hvort tekist 

hafi að breyta hugsun á þann hátt að nemendur geti yfirfært þekkingu sína yfir á aðrar 

aðstæður án þess að leita aftur í forhugmyndir sem hafa verið til staðar. Erfitt getur reynst 

að fá nemendur til að breyta hugsun sinni um ákveðið fyrirbæri á þeim tíma sem nemur 

einni kennslustund, viku eða mánuði. Að komast að forhugmyndum nemenda og stýra 

þeim á rétta braut ætti að vera langtímamarkmið þar sem þeir geti nýtt nýja þekkingu sína 

við ýmsar aðstæður (Driver o.fl., 1985, bls. 199). Hugsa ætti um kennsluna sem lítil skref í 

átt að víðtækari skilningi og ekki borgar sig að leggjast í of flóknar útskýringar í byrjun 

umfjöllunar um nýtt viðfangsefni (Driver o.fl., 1994, bls. 13). 

Hafþór Guðjónsson (1991) segir í grein sinni að náttúrufræðikennarar geti náð betri 

árangri í kennslu ef þeir taka mið af hugmyndum nemenda. Hann telur einnig að helsti 

vandi raungreinakennslu sé að of mikil áhersla er lögð á yfirferð, að það skipti mestu máli 

að fara yfir allt efnið samkvæmt kennsluáætlun frekar en að sjá til þess að nemendur skilji 

hugtökin og fái tækifæri til að beita þeim. 

Það er þekkt fyrirbæri að forhugmyndir nemenda geti hamlað þeim í námi þegar 

kemur að skilningi. Oft er mun auðveldara að koma auga á hverjar forhugmyndir eru 

heldur en að leiðrétta þær (Allen, 2010, bls. 5). Forhugmyndir hafa tilhneigingu til að vera 

varanlegar og það mun vera nær ómögulegt að takast á við þær með hefðbundinni 

kennslu sem tekur ekkert mið af þeim (Hestenes, 1987, bls. 21). Margar leiðir eru til að 

kanna forhugmyndir og til að leiðrétta þær en ekki er hægt að segja að ein aðferð sé 

réttari en önnur. Það veltur mikið á viðfangsefninu, nemendunum og kennaranum sjálfum 

hvað hentar hverju sinni.  
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4.1  Að kanna forhugmyndir 

Að kennarar kynnist hugmyndum nemenda sinna er mjög mikilvægur hluti kennslu. 

Samkvæmt Bell, Osborne og Tasker (1985, bls. 151) er ekki auðvelt að komast að því hvað 

nemendur hugsa í raun og veru. Af fullorðnum læra börn það sem fyrir þeim er haft og 

hvernig ætlast er til að þau hegði sér og jafnvel hugsi. Fullorðnir og þar á meðal margir 

kennarar eiga það til að nota leiðandi spurningar og gefa frá sér ýmis merki eins og að 

lyfta augabrúnum og spyrja aftur þegar rangt svar er gefið en hrósa þegar rétt svar er 

gefið. Þetta gefur þau skilaboð að aðeins sé verið að leita að rétta svarinu frá nemendum 

frekar en að fá fram það sem þau raunverulega halda. Þetta verður að hafa í huga þegar 

reynt er að kanna raunverulegar forhugmyndir barna og unglinga. 

Í bókinni Misconception in primary science setur Allen (2010, bls. 8) fram nokkrar 

tillögur um hvernig kanna má forhugmyndir nemenda. Það er hægt að spyrja þá beint um 

þeirra hugmyndir um ákveðin viðfangsefni. Gallinn við það er að vissar líkur eru á að 

tiltekinn nemandi leitist við að svara á þann hátt sem hann telur að kennari sækist eftir 

frekar en að láta í ljós hvað hann heldur raunverulega. Þessa aðferð mætti frekar nota 

þegar allur bekkurinn er spurður í einu og niðurstöður skrifaðar á töflu. Sú aðferð er oft 

kölluð þankahríð og er einnig oft notuð sem kveikja í upphafi kennslustundar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 118). 

Önnur, ekki ósvipuð leið er að hafa spurningar á blaði sem nemendur eiga að svara, 

eins konar könnun. Ef sú leið er farin er betra að hver nemandi svari fyrir sig heldur en ef 

hópur svarar saman. Ef hópur svarar saman er hætt við að aðeins fáist skoðanir þeirra 

sem mest láta í sér heyra og á sú hætta líka við um þankahríð. Einnig er hægt að notast 

við margs konar skriflegar æfingar eins og að láta nemendur teikna myndir eða 

skýringarmyndir af viðfangsefninu. Það er líka hægt að fá þá til að skrifa glósur, sögur, 

útskýringar eða hugarkort (Allen, 2010, bls. 9). Hentugleiki hverrar aðferðar veltur þó 

mikið á viðfangsefninu og stöðu nemendahóps hverju sinni og hver kennari verður að 

prófa sig áfram eins og honum finnst æskilegt. 

Verklegar æfingar eru mikilvægur hluti náttúrufræðikennslu og með því að láta 

nemendur vinna verklegar æfingar má oft sjá hvaða hugmyndir þeir hafa um ákveðin 

viðfangsefni. Gott er að leyfa þeim að vinna verklegar æfingar saman og hlusta á þá bera 

saman hugmyndir sínar og skoðanir en þá geta ýmsar skoðanir komið í ljós sem myndu 

kannski ekki láta á sér kræla ef nemandi væri einn eða ætti aðeins í samskiptum við 

kennara (Allan, 2010, bls. 10-11). Dæmi um þetta væri ef nemendur gera athugun með 

mínushlaðna blöðru og áldós. Þeir gætu álitið að blaðran drægi að sér áldósina vegna 

einhvers konar seguláhrifa en þegar þeir prófa önnur efni en áldósina, eins og til dæmis 
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borðtenniskúlu sem er úr plasti, og sjá að það sama gerast, þurfa þeir að endurskoða álit 

sitt og ræða af hverju þetta gerist. 

Í bókinni Making sense of secondary science segja Driver o.fl. (1994, bls. 9) frá 

nokkrum sannreyndum aðferðum sem nota má til að kanna hugsanir nemenda. Svo dæmi 

sé tekið mætti beina opnum spurningum um viss fyrirbæri til nemenda þar sem þeir ræða 

svörin í litlum hópum og kynna síðan svör sín fyrir bekknum. Þetta má einnig gera 

skriflega. Sem hluta af verklegum æfingum er hægt að fá nemendur til að spá fyrir um 

hvað muni gerast áður en æfingin er framkvæmd og síðan beri þeir spá sína saman við 

það sem gerðist og útskýri niðurstöður sínar hvort sem spáin var rétt eða röng.  

Þessi upptalning á aðferðum til að kanna hugsanir nemenda er engan veginn 

tæmandi. Til eru ótal aðferðir sem kennari getur notast við til að kynnast forhugmyndum 

nemendahóps síns. Aðalatriðið er að vera meðvitaður um mikilvægi þess í kennslu til að 

nemendur nái sem mestum skilningi og geti nýtt og beitt þekkingu sinni rétt. 

 

4.2  Kennsla um stöðurafmagn 

Að kanna forhugmyndir nemenda er mikilvægt og áhugavert ferli í kennslu en það er ekki 

nóg að komast að hugmyndum þeirra heldur þarf að ákveða hvert framhaldið er. Hvernig 

er hægt að nota þekkingu á forhugmyndum til að byggja upp skilning?  

Samkvæmt Driver o.fl. (1994, bls. 10) er hægt er að byggja á núverandi þekkingu ef 

hún er ekki í ósamræmi við náttúrufræðilegan skilning. Þá er nemandinn aðstoðaður við 

að bæta við þessa þekkingu og horfa á hana með vísindalegri hugsun. Einnig er mikilvægt 

að aðgreina hugtök sem hann hefur myndað sér ákveðnar forhugmyndir um, til dæmis ef 

hann telur að stöðurafmagn hafi með segulmagn að gera þá er nauðsynlegt að hjálpa 

honum að sundurgreina hugtökin, átta sig á hvoru hugtaki fyrir sig og sýna honum 

muninn. Ef þær forhugmyndir sem eru til staðar eru þess eðlis að þær séu rangar og hamli 

réttum skilningi þarf að leita leiða til að breyta þessum hugmyndum eða kynna nýjar 

hugmyndir. Þegar kennari hefur kannað forhugmyndir er auðveldara að skipuleggja 

kennslu sem mun stuðla að námi. 

Hér verða útlistaðar nokkrar aðferðir sem hægt væri að nýta í kennslu nemenda um 

stöðurafmagn og eru þær tengdar við þekktar, algengar forhugmyndir um viðfangsefnið. 

Aðferðirnar, sem voru að hluta til notaðar í könnuninni, eru byggðar á efni greinarinnar 

Why static clings og bókarinnar Stop Faking It! Finally Understanding Science So You Can 

Teach It: Electricity & magnetism sem skrifuð er af William C. Robertson. Í greininni er 

fjallað um kennslu og forhugmyndir nemenda á miðstigi grunnskóla en eftir að hafa 
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kannað forhugmyndir nemenda á unglingastigi og séð að þær eru ekki svo frábrugðnar er 

tilvalið að nýta þær hugmyndir sem þar koma fram. Efni bókarinnar er ætlað kennurum 

sem hyggjast kenna um stöðurafmagn, rafmagn og segulmagn. Þar er safn af góðum 

verklegum æfingum sem kennarar geta gert sjálfir til að auka skilning sinn og einnig gert 

með nemendum sínum. Þar eru líka mjög góðar og nokkuð einfaldar útskýringar á öllum 

æfingunum. 

Í bók sinni lýsir Robertson (2005, bls. 2) hvernig hægt er að nota blöðru þegar gera á 

verklega athugun á stöðurafmagni. Nemendur eru þá látnir bera blöðruna að hári sínu svo 

þeir sjái að ekkert gerist. Athugið að hárið má ekki vera blautt eða hafa mikið magn af geli 

eða hárspreyi í sér. Síðan eru þeir látnir nudda blöðrunni við hár sitt og færa hana svo frá 

höfðinu áður en þeir prófa að bera hana aftur að hárinu en þá ætti hárið að leita í átt að 

blöðrunni. Þá er hægt að láta nemanda nudda blöðrunni við sitt hár og bera hana síðan að 

hári næsta manns en þá ætti ekki mikið að gerast, allavega ekki nærri jafn mikið og þegar 

nemandinn bar blöðruna að eigin hári.  

Eftir þessa æfingu væri mikilvægt að að kanna hvaða skilning nemendur hafa á því 

sem gerðist. Það er hægt að gera með því að fá þá til að skrifa niður hugmyndir sínar hver 

fyrir sig eða hafa þankahríð með bekknum þar sem þeir láta í ljós hugmyndir sínar sem 

kennari skrifar jafnóðum á töflu svo allir sjái. Eftir það hefur kennarinn einhverja hugmynd 

um hvað nemendur hans vita um viðfangsefnið, hvar hann þarf að byrja kennsluna og 

hvað þarf að leggja áherslu á. Vart þarf að taka fram að nauðsynlegt er að kynna fyrir 

nemendum byggingu frumeinda í tengslum við mínus- og plúshleðslur ef þeir hafa ekki 

fengið fræðslu um það áður, en oft er farið í byggingu frumeinda í tengslum við efnafræði. 

Umræður geta verið áhrifamikið tæki í kennslustofunni. Þegar unnið er með verklegar 

æfingar sem þessa gæti reynst vel að hafa umræður bæði fyrir og eftir æfinguna. Þá væri 

hægt að fá nemendur til að spá fyrir um hvað þeir haldi að muni gerast áður en æfingin er 

framkvæmd og bera það síðan saman við það sem raunverulega gerðist. Þetta gæti orðið 

til þess að nemendur íhugi skilning sinn en það er í samræmi við hugmyndir Wellington og 

Osborne (2001, bls. 119) sem telja að nám fari einna best fram þegar nemendur hugsa um 

hvað þeir eru að læra og hvers vegna. Þeir segja líka að dugmiklir nemendur séu 

meðvitaðir um eigið nám og skilning og að þeir geti hugsað um það á þann hátt að þeir 

átti sig á því þegar skilningi er ábótavant. 

Með þessum verklegu æfingum fá nemendur tækifæri til að vinna með fyrirbæri þar 

sem mínushlaðnir, plúshlaðnir eða óhlaðnir hlutir koma við sögu en það er grunnur 

skilnings á stöðurafmagni. Þetta er því einnig góð leið til að kanna hvort nemendur hafa 

skilning á því að til eru tvenns konar hleðslur, mínus- og plúshleðslur og að fráhrindi- og 
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aðdráttarkraftar ríkja milli þeirra, en það eru algengar forhugmyndir samkvæmt Naab og 

Henry (2009, bls. 33). 

Margar aðrar verklegar æfingar er hægt að gera með mínushlöðnum blöðrum sem 

sýna fram á tilvist stöðurafmagns svo sem að bera blöðruna að ýmsum hlutum. Til dæmis 

má nefna borðtenniskúlu sem ætti að elta blöðruna, pappír sem búið að er að rífa niður í 

litla búta en með lagni er hægt að fá þá til að svífa frá borðinu í átt að blöðrunni, 

sápukúlum sem ættu að leita í átt að blöðrunni, vatni sem streymir úr krana eða áldósum 

(Robertson, 2005, bls. 6-7). Þessar æfingar beinast einnig að þeirri algengu forhugmynd 

að nemendur skilji ekki að hlaðnir hlutir virki með aðdráttarkrafti á óhlaðna hluti (Naab og 

Henry, 2009, bls. 33). Nemendur hafa gaman af slíkum verklegum æfingum og ekki aðeins 

læra þeir af þeim heldur ættu þær einnig að þjóna þeim tilgangi að vekja áhuga á 

viðfangsefninu. 

Þó að blöðrur séu tilvalin tæki til að nota í kennslu um stöðurafmagn getur einnig 

verið gott að notast við aðra hluti sem hægt er að hlaða. Í öðrum kafla bókarinnar Stop 

Faking It! Finally Understanding Science So You Can Teach It: Electricity & magnetism er 

fjallað um fleiri verklegar æfingar sem hægt er að gera með nemendum en þær krefjast 

muna sem búa þarf til úr hlutum eins og álpappír og frauðplasti. Eins skemmtilegar og 

þær eru verður ekki fjallað um þær hér en lesandi er hvattur til að kynna sér þær ef hann 

hyggst skipuleggja kennslu um stöðurafmagn fyrir unglinga.  

Í grein Naab og Henry (2009, bls. 34) er fjallað um einfalda leið til að sýna nemendum 

fram á tilvist ólíkra hleðslna og hvernig kraftar verka þar á milli. Þar er einfaldlega notast 

við límbönd. Þá er bútur af límbandi límdur ofan á borðplötu en gott er að bretta upp á 

enda hans svo auðvelt sé að ná honum aftur af. Næst er annar bútur af límbandi límdur 

ofan á bútinn sem er á borðinu og einnig er gott að bretta upp á enda hans auk þess sem 

þeir ættu að vera merktir með penna, hvor er neðri og hvor er efri. Síðan er neðri 

búturinn tekinn varlega af borðinu og sá efri ætti að sjálfsögðu að fylgja með. Gott er að 

renna fingrunum eftir límböndunum tveimur til að passa að þau séu vel föst saman áður 

en þau eru toguð í sundur og látin hanga á reglustiku eða einhverju álíka sem stendur út 

af borðbrún. Nú ættu bæði límböndin að vera hlaðin, annað mínushlaðið en hitt 

plúshlaðið.  

Í framhaldi af þessu er hægt að leyfa nemendum að bera ýmsa hluti að límböndunum 

tveimur til að sjá hvernig þau bregðast við. Til dæmis mínushlaðna blöðru, önnur plús- og 

mínushlaðin límbönd eða óhlaðinn hlut eins og áldós eða hvað sem er. Þá er hægt að láta 

nemendur skrá niðurstöður athugana sinna niður á blað til að bera saman hvað gerist 

með hverjum hlut og geta þau síðan útskýrt hverja niðurstöðu fyrir sig (Naab og Henry, 
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2009, bls. 34-35). Slíkar skriflegar æfingar má útfæra á ýmsan hátt, hvort sem er í formi 

skýrslugerðar, vinnubókar eða annars. Til dæmis mætti fá nemendur til að skrifa 

útskýringu á ákveðnu fyrirbæri í þeim tilgangi að útskýra hvernig það virkar fyrir einhvern 

sem missti af tímanum eða aðra ímyndaða persónu sem kann ekki skil á efninu.  

Margar aðrar skemmtilegar hugmyndir eru til sem nýta má í kennslu í kjölfar verklegra 

æfinga því æfingarnar sjálfar eru ekki nóg heldur þarf einnig að huga að framhaldinu. 

Margar bækur og greinar hafa verið skrifaðar um kennsluaðferðir sem ætlað er að auka 

hugtakaskilning. Ein þeirra er bókin Language and literacy in science education en 

höfundar hennar, Wellington og Osborne (2001, bls. 136), segja þar frá margvíslegum 

aðferðum sem nota má í kennslu og tengjast þær flestar læsi á einhvern hátt. Þar má 

meðal annars nefna aðferð þar sem nemandi á að lýsa hugtaki fyrir öðrum án þess að 

nota orðið sjálft eða hluta af því. Hinir nemendurnir eiga þá að giska á hvert hugtakið er. 

Þessi aðferð getur oft skapað mikla kátínu í skólastofunni og vakið upp góðar umræður. 

Önnur forhugmynd sem virðist vera til staðar hjá einhverjum hluta nemenda er að 

stöðurafmagn tengist á einhvern hátt seglum eða segulmagni. Nemendur átta sig þá ekki 

á að seglar hafa ekkert að gera með stöðurafmagn og að í tengslum við hlaðinn hlut virka 

þeir eins og hver annar óhlaðinn hlutur. Góð leið til að leyfa nemendum að sjá muninn á 

segulmagni og stöðurafmagni er að láta þá gera athuganir með stöðurafmagn og segla á 

sama tíma (Naab og Henry, 2009, bls. 33). Til að taka á þessari forhugmynd má meðal 

annars nota blöðruna og áldósina. Ef nemendur halda að dósin dragist að blöðrunni vegna 

seguláhrifa má láta þá fá venjulegan segul til að bera að dósinni en þá munu þeir sjá að 

ekkert gerist því seglar hafa engin áhrif á ál. Í kjölfarið þyrfti að ræða af hverju blaðran 

virkaði svona á áldósina en segullinn ekki. Umræðurnar mætti útfæra á ýmsan hátt, hvort 

sem kennari hefur þær við allan bekkinn, leyfir nemendum að ræða saman í litlum hópum 

eða nemendur láta í ljós hugmyndir sínar hver fyrir sig.  

Önnur leið til að leyfa nemendum að vinna með muninn á stöðurafmagni og 

segulmagni er að notast við límböndin eins og lýst er hér að ofan nema í þetta sinn prófa 

þeir líka að bera segul að þeim. Gott er að hafa segulinn aflangan þannig að hann hafi 

augljósan suður- og norðurpól svo nemendur geti prófað að bera báða enda að 

límböndunum. Þarna munu þeir sjá að segullinn verkar á límböndin eins og aðrir óhlaðnir 

hlutir, sama hvaða enda þeir bera að (Naab og Henry, 2009, bls. 35). 

Þessar aðferðir eru aðeins dæmi um hvernig takast mætti á við kennslu um stöðurafmagn 

þar sem algengar forhugmyndir eru hafðar í forgrunni. Það er á ábyrgð hvers kennara að 

kanna forhugmyndir síns nemendahóps áður en kennsla hefst og að aðlaga skipulag sitt 

eftir því. 
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5. Lokaorð 

Eins og fram hefur komið er ætlast til að nemendur á efsta stigi grunnskóla hafi 

grunnþekkingu á rafmagni og rafrásum. Til að ná góðum tökum á þeirri þekkingu þarf að 

byrja á byrjuninni og kynna undirstöðuatriði fyrir nemendum á réttan hátt. Að læra um 

stöðurafmagn er æskilegur undanfari þess að læra um rafmagn rétt eins og að læra um 

frumeindir er æskilegur undanfari þess að læra um stöðurafmagn.  

Að kanna forhugmyndir nemenda í kennslu náttúrufræðigreina er mikilvægt og ætti 

alltaf að vera hluti af undirbúningi kennara, sérstaklega þegar um ný viðfangsefni er að 

ræða. Til þess eru margar leiðir og það verður hver fyrir sig að ákveða hvað er rétt fyrir sig 

og sinn nemendahóp. Þó verður að gæta þess að fá ekki aðeins að heyra í þeim sem hæst 

hafa heldur í öllum hópnum. Nemendur í einum bekk eru oftar en ekki með mismunandi 

bakgrunn og reynslu, og þó að rannsóknir segi að þrátt fyrir það séu þeir oft með svipaðar 

forhugmyndir, má ekki alltaf ganga að því sem vísu. Það er talið gott að byggja kennslu á 

þekktum forhugmyndum til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp en það ætti 

ekki að koma í stað þess að kanna stöðu hvers bekkjar í byrjun kennslu. Gott væri að 

blanda saman niðurstöðum eigin athugana og þekktra niðurstaðna annarra rannsókna til 

að skipuleggja kennslu á tilteknu viðfangsefni en þannig mætti ætla að enn betur væri 

komið til móts við þarfir nemendahópsins.  

Stöðurafmagn mætti segja að væri frekar afmarkaður námsþáttur. Þar eru ákveðin 

lykilatriði sem nemendur ættu að kunna skil á og því þarf að huga að forhugmyndum um 

þessi atriði. Þrátt fyrir takmarkaðar rannsóknir varðandi forhugmyndir um stöðurafmagn 

var vel tekið á þeim í þeim heimildum sem höfundur notaðist við. Þær virtust vera í góðu 

samræmi við forhugmyndir þeirra nemenda sem tóku þátt í könnuninni og kom það 

eiginlega á óvart hversu vel þær komu fram. Mögulega átti það þátt í því hversu vel þær 

birtust, að þátttakendur voru á mismunandi aldri og í mismunandi skólum. Athyglisvert 

væri að sjá hvort forhugmyndirnar væru frekar þær sömu ef nemendur væru á sama aldri 

og í sama skóla.  

Þær kennsluhugmyndir sem hér voru settar fram með hliðsjón af þekktum 

forhugmyndum um stöðurafmagn telur höfundur að myndu henta vel fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp. Samt má taka það fram enn og aftur að það ætti ekki að koma í stað þess 

að kanna forhugmyndir síns hóps því það eru alltaf líkur á að aðrar forhugmyndir séu til 

staðar sem þarf þá að takast á við á annan hátt og hafa hliðsjón af í skipulagningu kennslu. 

Í upphafi vinnu við þetta verkefni var ætlunin að ferlið myndi auka skilning og 

þekkingu höfundar auk þess að þroska hugmyndir hans um kennslu og starfskenningu. 
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Það er ekki hægt að segja annað er að vinnuferlið hafi gert það. Að rýna í allt þetta 

fræðilega efni og raða því saman í þá heildarmynd sem þetta verkefni er orðið var 

einstaklega lærdómsríkt og mun þekkingin án efa skila sér í betri kennsluháttum og 

skipulagningu. Einnig var mjög gagnlegt að gera könnunina með nemendunum fjórum og 

fá að finna raunverulega fyrir því hvaða hugmyndir þeir hafa um efnið.  
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Viðauki 1: Spurningalisti 

 

Spurningalisti fyrir könnun 

 

A. Undirbúningur 

1. Samþykkisblað undirritað 

2. Útskýrt að upptaka sé aðeins fyrir höfund og að enginn annar fái að heyra hana 

3. Útskýrt um hvað viðtalið muni fjalla í grófum dráttum án þess að notast við 

hugtök sem á að kanna og gerð grein fyrir að engin svör séu „rétt“ eða „röng“ 

heldur að aðeins sé verið að leita eftir þeirra hugmyndum um efnið 

4. Upptaka sett í gang 

 

B. Spurningar 

1. (Hleður blöðru og setur á vegg) Af hverju heldurðu að blaðran festist við vegginn? 

2. (Hleður blöðru (unglingurinn verður að sjá að blöðrunni er nuddað við ull fyrst) og 

setur upp að áldós) Hvað heldurðu að gerist þegar blaðran kemur nálægt dósinni? 

3. (Eftir sýnitilraunina) Af hverju heldurðu að þetta hafi gerst? 

4. (Tekur óhlaðna blöðru (unglingurinn verður að sjá að henni er ekki nuddað við 

neitt) og berð að áldósinni) Hvað heldurðu að gerist núna þegar blaðran kemur 

nálægt dósinni? 

5. (Eftir sýnitilraunina) Af hverju heldurðu að þetta hafi gerst? 

6. Af hverju heldurðu að dósin hafi hreyfst í fyrra skiptið en ekki það seinna? (veltur á 

svörum við spurningum 3-6 hvort það þurfi að spyrja að þessu). 

7. (Tvö límbönd hlaðin „U“ og „O“ (undir og ofan) og sett á stiku.) Önnur plús og 

mínushlaðin límbönd borin að fyrri límböndunum til að sjá aðdráttar- og 

fráhrindikrafta. 

8. Segull borinn að límböndunum (til að kanna hvort þau átti sig á að segullinn er 

venjulegur óhlaðinn hlutur í þessu samhengi). Hvað gerist ef ég ber segulinn að 
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límböndunum? (Óþarfi að notast við þetta nema þau virðist rugla saman rafmagni 

og segulmagni). 

9. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið stöðurafmagn? 

10. Hefurðu fengið einhverja kennslu um stöðurafmagn í skólanum þínum? 

11. Hefurðu einhverja aðra reynslu af stöðurafmagni eða fræðslu um stöðurafmagn? 

12. Hefurðu einhverja reynslu af stöðurafmagni úr þínu daglega lífi? 

13. Er einhverjar hugsanir sem þú vilt segja mér frá í lokin eða eitthvað annað sem þú 

vilt tala um varðandi þetta? 

14. (Þakka fyrir þátttökuna) 

 

  


