
 

 
 

Mín fyrstu skref í kennslu 
Að mennta nemendur í líffræði 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Líney Hermannsdóttir 

 
 
 
 

Líf- og umhverfisvísindadeild 
Háskóli Íslands 

2016 





 
 
 
 

Mín fyrstu skref í kennslu 
Að mennta nemendur í líffræði 

 
 
 
 

Líney Hermannsdóttir 

 
 
 
 
 

30 eininga ritgerð sem er hluti af 
Magister Scientiarum gráðu í menntun framhaldsskólakennara í líffræði 

 
 
 
 
 

Leiðbeinandi  
Hafþór Guðjónsson og Arnar Pálsson 

 
 

Prófdómari 
Stefán Bergmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líffræðideild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, júnímánuður 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mín fyrstu skref í kennslu 

Að mennta nemendur í líffræði 

30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í menntun 

framhaldsskólakennara í líffræði 

 

Höfundarréttur © 2016 Líney Hermannsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Líf- og umhverfisvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Sturlugata 7 

101 Reykjavík 

 

Sími: 525 4600 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Líney Hermannsdóttir, 2016, Mín fyrstu skref í kennslu, meistararitgerð, Líf-og 

umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 79 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, júnímánuður 2016 

 



 

Útdráttur 

Þessi ritgerð byggist á starfendarannsókn sem unnin var á tímabilinu frá lok ágúst 2014 til  

aprílloka 2016. Markmið rannsóknarinnar var leita svara við því hvað hvernig kennari sem 

er að stíga sín fyrstu skref í kennslu, menntar nemendur í líffræði. Menntun felur í sér að 

efla vitmuna-, félags- og tilfinningaþroska.  Kennarinn þarf því að leita leiða til að ná 

góðum tengslum við nemendur og virkja þá í kennslustundum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar byggja að mestu leyti á dagbókarskrifum rannsakanda. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að mikilvægt er að kennari nái góðum tengslum við 

nemendur til að stuðla að góðum samskiptum.  Það gerir hann með því að sýna þeim 

virðingu og umhyggju. Einnig með því að huga að eigin velferð og vera góð fyrirmynd. 

Með fjölbreytilegum kennsluháttum er hægt að vekja áhuga nemenda á námsefninu, en í 

raunvísindakennslu skiptir miklu máli að nemendur fái æfingu í að beita tungumáli 

vísindanna.  Með samræðum í kennslustundum getur kennari betur fylgst með 

hugtakaskilning nemenda og hjálpað þeim við merkingasköpun.   Námsmat verður að 

endurspegla markmið kennslunnar og má ekki stýra yfirferð kennarans á námsefninu. 

Hefðbundin skrifleg próf geta haft neikvæð áhrif á hugarfar nemenda. 

Abstract 

This thesis is based on an action research conducted from end of August 2014 to the end of 

April 2016. The research objective was to examine how a new teacher can best educate his 

students in biology.  The goals of education should prioritize not only academic learning, 

but also social and emotional competencies. Therefore it’s important that the teacher makes 

an extra effort to reach his students and integrates active learning techniques into his class.   

 

The main conclusion of the thesis is that by showing care and having discussions with 

students on equal level the students will sense the teacher has their well-being at heart.  

Establishing trust and meaningful teacher-student relationships will provide supportive 

environments for teaching and learning. It is discussed that teachers guide emotional 

responses in daily interactions with students.  In order to reach a broad group of students in 

biology class, it is important to use variety of different teaching methods.  The language 

should be central in science education and the students need more actual practice using it. 

Discussion helps students construct meaning from concepts and facilitates in-depth 

learning. The extensive use of traditional summative assessment has negative effects on 

students motivation for learning. Assessment should rather help equip students with a wide 

range of transferable skills and competencies. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formáli  

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni, til fullnaðar M.S.-prófi í menntun 

framhaldsskólakennara með áherslu á líffræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er sagt frá 

starfendarannsókn sem unnin var á fjögurra anna tímabili, 2014 til 2016. Markmið 

rannsóknarinnar var að leita svara við því hvernig kennari sem er að stíga sín fyrstu skref 

stuðlar að menntun nemenda í líffræði.  

Það voru margir sem stóðu þétt við bakið á mér þegar ég steig mín fyrstu skref í 

kennslu. Þá ber helst að þakka samstarfsfélögum mínum sem leiðbeindu mér og aðstoðuðu 

þegar ég leitaði eftir þeirra stuðningi en leyfðu mér jafnframt að fara mínar eigin leiðir í 

starfinu til þess að ég fengi notið mín sem best. Ég lærði mikið af því sem þeir höfðu fram 

að færa og það hvatti mig áfram í starfi. Það er ómetanlegt að fá eins góðar móttökur og ég 

fékk og ég vona að ég geti reynst þeim jafn vel í framtíðinni eins og þau hafa reynst mér 

núna. Leiðbeinanda mínum, Hafþóri Guðjónssyni, kann ég bestu þakkir fyrir mikilsverða 

aðstoð í öllu rannsóknarferlinu, sveigjanleika og fyrir að hafa trú á mér. Rannsóknarferlið 

er mér dýrmæt lífsreynsla. Stundum fannst mér sem ég gæti ekki  komið orðum að því sem 

ég vildi segja. Á þeim stundum skipti miklu máli að geta haft samband við leiðbeinanda 

minn og rannsóknarvin minn hana Erlu Hrönn Geirsdóttur og rætt málin. Ef til vill eru það 

þeir sem standa manni næst sem mest fá að finna fyrir þeirri ringulreið og fyrirhöfn sem 

verður þegar maður fer á kaf í rannsóknarvinnu og skrif. Umburðarlyndi og hvatning 

barnanna minna, föður þeirra og foreldra minna verður mér ávallt minnistætt. Þessa ritgerð 

vil ég tileinka þeim.  

Bestu þakkir kann ég öllum þeim sem lögðu á vogarskálirnar svo að þessi ritgerð 

gæti orðið að veruleika. Ég vona að hún komi til með að nýtast öðrum kennurum sem eru 

að leggja af stað í ævintýrið sem kennslustarfið ber með sér. Einnig að hún verði fólki 

hvatning til að ígrunda störf sín og hafa í huga að mikilvægt er að huga að eigin velferð 

fyrst, hvað sem maður tekur sér fyrir hendur. 

          Líney Hermannsdóttir 
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1 Inngangur 

Stundum er það þannig að maður telur sig kunna það mikið í ákveðinni grein að það sé 

nánast formsatriði að miðla henni til annarra. Það að hafa þekkingu gerir mann ekki 

sjálfkrafa að góðum kennara.  Kennari verður að kunna bestu leiðirnar til að skila 

þekkingunni til nemenda og stýra virku námi við alls konar kringumstæður. 

Viðfangsefninu sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð er ætlað að auka og dýpka þekkingu 

og skilning á því starfi sem ég hef valið mér til framtíðar og gera mig að betri kennara.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Sem byrjandi í kennarastarfinu tel ég mikilvægt að gera mér grein fyrir hvert markmiðið 

með menntun er, hvaða leiðarljós er gott fyrir kennara að hafa til að nemendur nái sem 

mestum árangri í námi. Með því að skrá niður hugleiðingar og verkefni veiti ég því athygli 

hvernig ég nálgast og tala við nemendur, hvernig kennsluhættir mínir eru og hvort þeir 

samræmast þeim hugsjónum sem ég tel að sé vert að stefna að. Ég vil leggja sérstaka 

áherslu á að nemendum líði vel í tímum hjá mér, að milli mín og nemenda ríki gagnkvæm 

virðing og að þeir geti leitað til mín. Einnig finnst mér mikilvægt að vekja áhuga þeirra á 

líffræðinni en orðræða líffræðinnar getur virkað fráhrindandi fyrir nýgræðinga í faginu. 

Hefðbundin framsetning vísindamáls er yfirleitt á hlutlausu og mjög fræðilegu máli með 

áherslu á hugtakaskilning sem gerir það að verkum að nemendur eiga oft erfitt með að 

yfirfæra þekkinguna yfir á raunverulega hluti (Ármann Halldórsson, 2007). Það er því 

nauðsynlegt að gefa sér tíma til að ræða við nemendur, spyrja opinna spurninga og viðhafa 

fjölbreytta kennsluhætti með verkefnum sem stuðla að gagnrýninni hugsun og vekja áhuga 

þeirra á námsefninu.  Með samræðu útskýra nemendur með eigin orðum hvað þeir hafa 

lært, og með verkefnum sem reyna á gagnrýna hugsun öðlast nemendur leikni í að beita 

hugsuninni, rökleikni. Sú hæfni hlýtur að teljast mikilvægari en getan til að læra 

staðreyndir utan að.  

Með því að tengja námsefnið við daglegt líf nemenda, leyfa þeim að skoða og 

handfjatla sýni, sjá myndir og myndbönd, ræða markvisst saman, tel ég að hægt sé að 

hjálpa þeim að öðlast djúpstæðari þekkingu á námsefninu. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á, að til að nemendur tileinki sér þekkingu verða þeir að geta tengt námsefnið við 

eitthvað sem þeir þekkja fyrir (Bennet, 2003). Ég tel marga kennara falla í þá gryfju að 

kenna námsefni í þeim tilgangi að nemendur læri staðreyndir utan að svo þeir standi sig 

betur á prófum.  Sá árangur er nefnilega mælanlegur.  Erfitt getur verið að meta árangur 

kennara út frá öðru en útkomu prófa, en með gagnaskráningu á því sem ég geri og upplifi, 

tel ég að auðveldara verði að fylgja hugmyndum mínum eftir og meta árangurinn.  
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1.2 Rannsóknarspurningar 

Meginrannsóknarspurningin mín er: „Hvernig mennta ég nemendur í líffræði?“.   

Þar sem hugtakið menntun er gríðarlega  víðfemt skipti ég rannsóknarspurningunni í tvær 

undirspurningar: 

1. Hvernig næ ég góðum tengslum við nemendur mína? 

2. Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt?   

1.3 Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rýna til gagns, spyrja spurninga og efla mig þannig í starfi. 

Athuga hvort ég finni rauða þræði með dagbókarskrifum mínum um mína eigin kennslu 

hvernig best sé að stuðla að menntun nemenda.  Ég vil vera þátttakandi í að skapa 

kennslufræðilega þekkingu í gegnum reynsluna í staðinn fyrir að innbyrða einungis 

vitsmunalega frá öðrum fræðimönnum. Ætlunin er að greina bæði frá eigin lærdómsferli og 

þeim breytingum sem verða inni í kennslustofunni á meðan rannsókn stendur. Með því að 

safna gögnum jafnt og þétt stefni ég að því að sýna fram á ábyrgð í starfi og mennta mig á 

meðan rannsókn stendur en ég tel að í fagmennsku felist  stöðug viðleitni til þess að bæta 

sig í starfi.  Fá gögn liggja fyrir um viðhorf og upplifanir kennara sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í kennslu (Hafþór Guðjónsson, 2008).  Þegar ég hugði að lesefni til að styðjast 

við í nýju starfi var lítið til um frásagnir af kennurum í íslenskum framhaldsskólum, af 

þeirra upplifunum og gengi. Kennarastarfið er margbreytilegt og flókið og það getur verið 

erfitt fyrir kennara sem er nýr í starfi að ná áttum. Það hefði verið gott að geta lesið meira 

um reynslu og upplifun kennara er þeir voru að stíga sín fyrstu skref í kennslu og finna 

samhljóm með áhyggjum þeirra. Það væri því óskandi að þessi rannsókn myndi fylla í 

skarðið að einhverju leyti, veita innsýn inn í heim kennara og vera þeim sem hafa áhuga á 

kennslu til gagns.  

1.4 Af hverju valdi ég starfendarannsókn? 

Í vettvangsnámi mínu í kennslufræði fann ég hversu sterka tilhneigingu ég hafði til að 

berast með straumnum og reyna að haga kennslunni eins og leiðbeinendur mínir og margir 

þeir kennarar sem ég sat hjá í tímum og horfði á. Ég tók einnig mið af eigin skólagöngu þar 

sem kennslutilhögun einkenndist af hlutverki fræðarans sem fyrst og fremst miðlaði efni 

með glærum uppi á töflu og lagði í kjölfarið fyrir nokkur verkefnablöð úr viðfangsefninu. 

Þegar ég fékk starf sem líffræðikennari og þurfti sjálf að skipuleggja nám nemenda minna, 

komst ég fljótlega að því að kennslubækur ættu það til að stýra náminu fremur en 

kennarinn. Ég lenti stundum í þeirri aðstöðu að mig langaði til að ræða við nemendur mína 

um ákveðin atriði, bæði til að tengjast þeim betur og til að ýta undir áhuga þeirra á náminu, 

en minn innri yfirferðardraugur hvíslaði því að mér að ég þyrfti að halda yfirferðinni áfram, 

það væri próf að nálgast.  Ég kynntist ýmsum spennandi kennslufræðilegum kenningum og 

aðferðum í námi mínu sem létu vel í eyrum en mér gekk illa að koma fræðunum heim og 

saman við það sem gerðist í skólastofunni. Þegar ég spjallaði við samkennara töluðu margir 

um að fræðin væru eitt og raunveruleikinn annar.  Gömul og gróin viðhorf eru lífseig. 

Þegar ég brá á þau ljósi eigin fagvitundar vissi ég, að ég þyrfti að vinna markvisst að því að 
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velta fyrir mér mínum aðstæðum og aðferðum, kynna mér önnur sjónarhorn með það í huga 

að auka mér víðsýni og sjá nýja möguleika til að vinna með nemendum. Ég sannfærðist enn 

frekar um mikilvægi þess  eftir að hafa lesið bókina Growing Minds: On becoming a 

Teacher eftir (Kohl, 1989),sem er eins konar persónulegur vitnisburður um baráttu hans 

gegn ríkjandi skólamenningu. Hann vildi að öll börn nytu þess að læra og fengju meira 

sköpunarfrelsi til  að tjá sig og koma frá sér þekkingu. Skólakerfið  ætlaðist til þess að 

sama form kennslu og tjáningar hentaði öllum nemendum. Hann sagði einu leiðina til að 

vaxa sem kennari vera að skuldbinda sig til að þroska nemendur frekar en að þjálfa þá með 

heraga til að læra staðreyndir utan að. Ég hugsaði með mér, að ég yrði að vita vissu mína 

um það hver mín gildi til náms væru og haga starfsháttum samkvæmt eigin sannfæringu 

eins og David Kohl gerði.   Starfendarannsóknir kennara tel ég að gætu verið hluti af 

ferlinu til að rjúfa einangrun kennara í starfi og varpa betra ljósi á hvað starfið felur í sér. 

Með því að safna gögnum um reynslu kennara er hægt að byggja sameiginlegan 

þekkingargrunn sem kennarar geta nýtt sér til framþróunar og þannig aukið fagmennsku í 

starfi sínu (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

1.5 Bakgrunnur rannsakanda 

Sem byrjandi í kennarastarfinu tel ég mikilvægt að 

gera mér grein fyrir hvernig kennari ég er og vil vera. 

Ég á sjálf langan námsferil að baki og hef verið í námi 

nánast samfellt í 25 ár. Skólagangan hófst austur á 

Seyðisfirði þar sem ég gekk í grunnskóla í gamalli 

byggingu sem er yfir hundað ára gömul í dag.  Í fyrsta 

bekk var prestfrú bæjarins umsjónarkennari bekkjarins. 

Hver kennslustund hóst á því að nemendur stóðu á bak 

við stólana, teinréttir í baki með hendur meðfram 

síðum og áttu að þegja. Síðan benti hún á einn og einn 

í einu sem fékk leyfi til þess að setjast í sætið sitt, en 

þeir sem ekki gátu tamið sér að þegja þurftu að standa 

lengst.  Ég var sem engill í tímum hjá henni og kepptist við að skila öllum þeim verkefnum 

sem fyrir mig voru lögð því í verðlaun voru litlar kristilegar myndir prentaðar á silkipappír. 

Þótt ég hafi lítið leikið mér með þessar myndir eða velt þeim fyrir mér, fannst mér mikil 

viðurkenning falin í því að fá þessar litlu myndir sem viðurkenningu fyrir dugnað. 

Prestfrúin var virðuleg í fasi, viðhélt ströngum aga en var samt svo blíð inn á milli að ég 

bar mikla virðingu fyrir henni, og er það sennilega ástæðan fyrir því að hún er mér enn 

minnistæð á meðan aðrir kennarar t.d. í öðrum og þriðja bekk  eru mér ekki eftirminnilegir.  

Ég var fyrirmyndarnemandi og kepptist við að ná sem hæstum einkunnum. Stundum 

læddist að mér sá ótti að ég fengi lága einkunn og tárin runnu niður kinnarnar. Hvernig 

myndu félagar mínir bregðast við yrði ég allt í einu ekki hæst í bekknum? Hvað myndi fólk 

segja, hver yrði ég? Þegar kvíðinn sótti á, fór ég í heimsókn til föðurömmu minnar sem tók 

sér alltaf tíma til að ræða við mig og leiðbeina. Eða mér fannst hún leiðbeina, eftir á að 

hyggja held ég að hún hafi gert mest af því að hlusta: „nú dámar ekki gömlu konunni“ 

sagði hún inn á milli þess sem ég þuldi  upp atburði dagsins. Svo var settur upp pottur eða 

panna á eldavélina og búinn til grjónagrautur, pönnukökur eða lummur handa litlu 

stúlkunni og vinnumönnunum sem fylltu eldhúsið um stundarsakir þegar þeir tóku sér 

 
Mynd 1.1  Seyðisfjarðarskóli  
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kaffipásu frá vinnuvélunum. Eftir því sem ég hef elst og þroskast hef ég gert mér betur og 

betur grein fyrir því hvað þessar stundir voru mér mikilvægar og hafa fylgt mér allt lífið. 

Þegar fólk sýnir umburðarlyndi og gefur manni tíma til þess að vera maður sjálfur, eykst 

sjálfstraustið og sjálfsvirðingin. Maður upplifir sig verðuga manneskju. Þessar upplifanir 

þarf ég sem kennari að hafa að leiðarljósi í mínu starfi. 
 
Á þrettánda ári ákváðu foreldrar mínir að flytja fjölskylduna um set. Við fórum úr rúmlega 

700 manna bænum austur á fjörðum, vestur til Akraness.  Nýi bærinn var stór í mínum 

augum, enda voru a.m.k. tvö umferðarljós til að stjórna umferðinni í miðbænum. Þarna 

voru líka tveir grunnskólar, ég gekk í annan og móðir mín kenndi í hinum.  Ég minnist þess 

þegar ég kom í Grundaskóla hve byggingin var nýleg, öll svæði opnari og kennararnir 

frjálslegri. Nemendur sátu fjórir saman við borð og mynduðu eins konar hring.  Í hverri 

viku var dregið um sæti og mikil áhersla lögð á alls konar hópvinnu. Krakkarnir voru 

jafnvel spurðir um skoðanir sínar á hinu og þessu. Ég sem var vön því að standa bak við 

sætið mitt þar til leyfi fengist til að setjast, bak við sama borðið alla skólaönnina og vinna 

mín verkefni ein, efaðist um að nokkurt nám færi fram með þessu móti. Það var hins vegar 

miklu meira líf og fjör. Við gerðum fullt af þemaverkefnum, m.a. í stærðfræði þar sem við 

fengum að byggja og hanna hús úr pappír, skoða virkjanir og reikna út frá upplýsingum 

sem við fengum í heimsóknunum um afl virkjunarinnar og margt fleira.  Allt var þetta voða 

gaman, ég fann hvernig sjálfstraustið jókst, þar til að það kom að prófatímabilum, þá 

hrundi það. Hvernig átti ég að kunna að reikna öll þessi prófdæmi ef ég hafði ekki fengið 

nógu mikla æfingu í því að reikna ?  Núna fimmtán árum seinna virðist sem sama 

vandamálið einkenni kennarastéttina. Allir vilja hafa fjölbreytt kennslumat en námsmatið 

helst eins og byggir á innihaldi kennslubóka, en ekki endilega kennslunni. Eftir grunnskóla 

fór ég í Fjölbrautaskóla Vesturlands, sem lá beinast við því mikill kostnaður hefði fylgt því 

að stunda nám við annan framhaldsskóla. Ég vildi helst fara í bekkjarskóla, því mér var 

farið að líka þessi samvinna sem ég kynntist í grunnskólanum á Akranesi. Námið í 

framhaldsskóla gekk vel.  Eftirminnilegustu kennslustundirnar voru í líffræði, efnafræði og 

jarðfræði en það sem einkenndi kennslustundirnar í þessum greinum var meiri verkleg 

kennsla, vettvangsferðir og kennarar sem lögðu sig fram við að kynnast manni.  

Eftir stúdentspróf flutti ég til Kaupmannahafnar og nam landfræði. Ég fann fljótt að 

áhugasviðið lá annars staðar og skipti yfir  í læknisfræði og lauk bachelorgráðu í 

læknisfræði. Það nám var virkilega krefjandi og krafðist þess að maður þróaði með sér 

góða námstækni. Þar fann maður að gæði kennslunnar skipti sköpum til að nemendur gætu 

meðtekið mikið efni á stuttum tíma. Mikil áhersla var lögð á samræðu og verklega kennslu. 

Í hverri viku voru kennslustundir þar sem við áttum að taka fyrir ákveðið námsefni og ræða 

það í þaula.  Við þurftum ekki að kaupa ákveðnar kennslubækur heldur var námið skipulagt 

út frá námsmarkmiðum. Við höfðum greiðan aðgang að sýnasafni, bæði blautu og þurru 

 
Mynd 1.2  Grundaskóli 
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með líkamspörtum þannig að við gætum lært á líkamann eins og hann er í raun og veru, 

ekki eins og í kennslubókum þar sem æðar með súrefnisríkt blóð eru teiknaðar rauðar og  

æðar með súrefnissnautt blóð bláar.  Hluti af náminu var að fara inn á sjúkrahús og fylgja 

lækni eftir til þess að kynnast starfinu sem við vorum að stefna að. Við áttum sérstaklega 

að huga að samskiptum og mikilvægi þeirra.  Ég fékk að taka mínar vaktir á Íslandi en var 

svo óheppin að þar sem slíkt vettvangsnám fer ekki fram fyrr en á hærri stigum námsins á 

Íslandi, fannst lækninum minum sem ég gæti alveg eins horft á spítalann utan frá, eins og 

hann orðaði það sjálfur. Ég var honum hins vegar ekki sammála og er ósammála enn í dag. 

Þessi upplifun, að vera inni á spítalanum meðan á aðgerðum stóð, sjá allt starfsfólkið sem 

kom að einni aðgerð, ræða við það um störfin sín, fá að prófa hitt og þetta, gerði námið 

mun meira spennandi.  Ég fór að tengja mismunandi þætti námsins saman. Þegar ég flutti 

heim að loknu námi tóku við barneignir og samhliða því þriggja ára grunnám í geislafræði 

og að lokum mastersnám í kennslu líffræðigreina. Námið í geislafræði byggðist að miklu 

leyti á fyrirlestrum og síðan voru nokkrar vikur teknar frá fyrir verknám. Þar sem ég hafði 

mjög góðan grunn, var vön að lesa fræðigreinar gekk mér vel í náminu, en margir áttu erfitt 

með að einbeita sér þegar þriðji powerpoint-fyrirlesturinn hófst sama daginn.  Ég sá marga 

ónýtta möguleika þar til að gera námið spennandi, s.s. með reynslusögum, samræðum, 

hlutverkaleikjum o.fl.  Hins vegar einkenndist kennsluréttindanámið að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og því að ígrunda fræðigreinar og störf sín. Það að ígrunda fræðigreinar 

og þær kennslustundir sem ég kenndi í framhaldsskóla sem hluta af náminu mínu, finnst 

mér hafa þroskað mig sem manneskju.  Ég fór að bera kennsl á það sem virtist sjálfsagt og 

lærði í auknum mæli að meta það mikils.  

Á rannsóknartíma starfaði ég við fjölmennan framhaldsskóla með áfangakerfi, eitt ár í 

hlutastarfi og annað árið í fullu starfi og gott betur en það.  Áður en ég hóf störf þar, var ég 

í æfingakennslu í skólanum og kenndi nokkra tíma í líffæra- og lífeðlisfræði ásamt því að 

horfa á fjölmargar kennslustundir.  Ég þekkti því aðeins til og hafði kynnst hluta af 

starfsfólkinu áður en ég hóf störf þar. Góður andi í skólanum varð til þess að ég sótti um að 

fá að kenna þar líffræði.  Þeir áfangar sem ég hef nú þegar kennt eru:   

 Grunnáfangi í líffræði, NÁT 103 

 Grunnáfangi í efna- og eðlisfræði, NÁT 123 

 Grunnáfangi í líffræði og jarðfræði, RAUN1LJ05 

 Grunnáfangi í líffæra-  og lífeðlisfræði, LOL103 = LÍOL2SS05 

Í þessari rannsókn tók ég ekki mið af kennslunni í efna- og eðlisfræði þar sem ég 

vildi einblína á líffræði, þar með talið líffæra- og lífeðlisfræði.  Þá áfanga hef ég kennt 

nokkrum sinnum og fundið hvernig færnin vex við það að endurtaka sama námsefnið.  

Maður fær betri yfirsýn og  getur í auknum mæli beint athyglinni á kennslufræðilega þætti í 

stað námsefnisins eftir því sem maður endurtekur áfangann oftar. Orðatiltækið æfingin 

skapar meistarann á því mjög vel við um starfið.  Í framhaldsskólanum sem ég kenni er 

mikil fjölbreytni í nemendahópnum,  margir útlendingar og breið aldursdreifing.  Blandaðir 

nemendahópar geta verið ögrandi fyrir kennara. Reynsla mín af skólagöngu og starfi sem 

kennari sýnir að margir kennarar kenna eins og nemendur hafi allir sama bakgrunninn og 

læri á sama hátt og á svipuðum tíma. En skiptir máli að einstaklingsmiða kennsluna? 

Hvernig næ ég góðum tengslum við  alla nemendur mína?  Ef ég næ góðum tengslum við 

þá, verða þeir þá virkari í kennslustundum?  Samskonar spurningar urðu sífellt 

fyrirferðarmeiri í huga mér og urðu vísan að rannsóknarspurningum mínum.  
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2 Rannsóknin mín í ljósi fræðanna 

Til þess að mennta nemendur sína í líffræði  verður maður fyrst að leggja niður fyrir sér 

hvað menntun er.  Það ætti raunar að vera viðfangsefni allra sem starfa við menntun, að 

leggja niður fyrir sér hvaða skilyrði þarf að uppfylla svo eitthvað geti kallast menntun 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010).  Sem kennari þarf maður að átta sig á því hvernig maður vill 

starfa og að hverju maður vill stefna. Það er ekki endilega þannig að jafnvel þótt maður 

telji sig trúa á ákveðin gildi að manni gangi vel að starfa í anda þeirra. Þvert á móti, getur 

verið erfitt að sýna gildin sín í verki og við ramma reipi að draga þegar hefðirnar og ytra 

regluverk standa í vegi.  Það skiptir því máli að vera mjög meðvitaður um gildin sín því 

þau eru líkleg til að vísa manni veginn í starfinu, tengjast ákvörðunum manns, framkomu 

og kennsluháttum.   

Til þess að mennta nemendur og stuðla að alhliða þroska þeirra þarf kennarinn að ná 

góðum tengslum við þá  Hann verður ekki síður að beina athygli sinni að félagslegum og 

tilfinningalegum þörfum nemenda heldur en vitsmunalegum.  Það gerir hann með því að 

líta á hvern og einn nemenda sem verðugan samræðuaðila og láta sér annt um velferð hvers 

og eins. Fræðilegan grunn rannsóknarinnar sem snýr að því hvernig best er að mennta 

nemendur í líffræði sæki ég aðallega til hugsmíðahyggju.  Þeir sem aðhyllast 

hugsmíðahyggju líta svo á að í lærdómsferlinu felist ekki einungis að innbyrða upplýsingar 

heldur þurfi hver og einn að skipuleggja þekkinguna sína upp á nýtt, móta og samlaga hana 

fyrri þekkingu í samspili við umhverfið  (Greeno, Collins, & Resnick, 1997).  

2.1 Hvað er menntun? 

Flestir eru sammála um að kennarastarfið snúist um það að mennta fólk en greinir ef til vill 

á um hvað hugtakið menntun feli í sér. Guðmundur Finnbogason (1903) var brautryðjandi í 

skólamálum og sálfræði á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar (Jörgen Pind, 2011). Hann segir í 

bók sinni Lýðmenntun að menntun sé fólgin í þroskun manneðlisins. Vegna þess að eðli 

mannsins felur í sér að hafa mörg störf á hendi,  t.d. vera foreldri, þjóðfélagsþegn og 

starfsmaður allt í senn, er erfitt að mæla magn og gæði menntunar. Hún verði hins vegar að 

vera metin eftir því, eins og hann orðaði það sjálfur:  

„hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf 

hans  verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra“ (Finnbogason, 

1994,[1903], bls. 33). 

Markmiðið með menntun er því einskonar leiðarljós, ómælanlegt verkefni sem aldrei lýkur. 

Sá sem nemur fær aukin lífsgæði en þau heimtast ekki endilega að fullu um leið og 

einhverju verki er lokið heldur ef til vill löngu síðar á ævinni (Atli Harðarson, 2015). 

Guðmundur segir raungreinamenntun snúast um að opna augu nemenda fyrir náttúrunni. 

Með æfingu geta þeir eflt skynjun sína og hæfileikann til að greina umhverfið.  

„Heimurinn liggur opinn fyrir öllum, en hve óendanlega margt er það sem menn 

gefa engan gaum að, af því augað er sljótt? Hve óþrjótandi uppspretta hreinnar 

nautnar er ekki fólgin í litskrúði himins, láðs og lagar, í geisladýrð kvöld- og 

morgunroðans, í vafurlogavöndum norðurljósanna, í formi fjallanna, í hreyfingum 
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hluta og dýra, og hver efast um að sá sem hefur augun opin fyrir öllu þessu, greinir 

það, finnur fegurð þess, sé að sama skapi menntaðri en þeir, sem ganga þess duldir 

og fara þess á mis“ (Guðmundur Finnbogason, 1994,[1903], bls. 35). 

Skynjun er því uppspretta þekkingar og forsendan fyrir því að nám geti átt sér stað. En 

skynjanir eru tengdar tilfinningum og tilfinningar þarfnast samskipta til að þroskast. Í 

menntun felst því að þroska vitsmuni, tilfinningar og félagsþroskann samtímis svo að 

manneðlið sé eflt í heild sinni (Guðmundur Finnbogason, 1994,[1903], bls. 32).   

 

2.1.1 Eru kennarar jafnt og þétt að mennta nemendur? 

Stefnumörkun í skólamálum í byrjun 20. aldar tók mið af þessari sýn Guðmundar 

Finnbogasonar, en stefnumörkun er eitt og verkleg framkvæmd er annað. Margt bendir til 

að markmið menntunar hafi ekki birst nema að hluta til í starfi skóla og í íslensku 

skólakerfi sem heild á 20. öldinni (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 16).  Páll Skúlason talar í 

bók sinni Veganesti (2015) um að rótleysi ríki í íslensku samfélagi, fólk einblíni á 

veraldleg gæði í stað andlegra, berjist um athygli og völd. Viðleitni fólks til menntunar og 

skólagöngu snúist í miklu mæli um að mennta sig til að sækjast eftir veraldlegum gæðum 

og athyglinni er beint að vitsmunum og þjálfun þeirra en ekki til að auka skilning sinn á því 

hvað gefur lífinu gildi. Hann segir afleiðinguna vera að nemendur verða færir um ákveðna 

leið til mennsks lífs en öðlist ekki færni í að lifa hinu góða lífi sem það hefur safnað 

auðnum til.  Í skólanum sem ég starfa er mikið talað um á kennarastofunni hversu mörgum 

nemendum í skólanum líður illa andlega. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins um brottfall í 

framhaldsskólum haustönn 2014 sést að 12% af þeim sem hættu í námi haustönn 2014, 

hættu vegna andlegra veikinda. Það kemur einnig fram að stöðug aukning hafi átt sér stað 

milli anna þannig að á hverri önn hætta fleiri nemendur í námi vegna andlegra veikinda 

(Kristrún Birgisdóttir, 2015). Þetta tel ég vera mikið áhyggjuefni og við því þurfi að 

bregðast. Ég velti því fyrir mér hvort leita megi skýringa í ofangreindri umræðu um 

markmið menntunar. Getur verið að nemendur líði fyrir að of mikil áhersla er lögð á 

fræðslu en lítil áhersla lögð á þroskun tilfinninga og félagsþroska? Getur verið að við 

kennarar þurfum að fræða þá betur um gildi menntunar? 

Mér hefur lengi verið hugleikin sú hugmyndafræði að menntun eigi einungis að 

vera undirbúningur fyrir það sem koma skal. Þessu trúði ég sjálf langt fram á 

þrítugsaldurinn og endurspeglaðist það meðal annars í frestun minni á þeirri ákvörðun hvað 

ég vildi gera við líf mitt.  Í framhaldsskóla skipulagði ég t.d. námið með það í huga að loka 

ekki á neina möguleika, ég vildi hafa alla möguleika opna þegar kæmi að því að velja 

áframhaldandi nám.  Mín tilfinning er sú að þessi hugmyndafræði ríki enn og staðfestir 

rannsókn Hildar Ágústsdóttur (2015) þetta, en hún skoðaði hvaða þættir hefðu áhrif á 

ákvarðanartöku ungs fólks þegar kæmi að því að velja braut í framhaldsskóla. Í 

rannsókninni nefndu fjölmargir nemendur að þeir ætluðu sér á náttúrufræðibraut vegna 

þess að útskrift af henni héldi flestum möguleikum opnum (Hildur Ágústsdóttir, 2015).  

Námið sjálft er því ekki endilega markmið þessara nemenda heldur hefur gildi sem leið til 

að fresta því að taka stefnu í lífinu. Frestunareðli skólagöngu á sér djúpar rætur í 

samfélagsgerð nútímans sem einkennist af einstaklingsvæðingu.  Einstaklingsvæðingin 

felur í sér að sjálfsmyndin er ekki skilgreind í eins miklu mæli og áður út frá félagslegri 
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stöðu heldur af vali einstaklingsins. Menningarleg viðmið og gildi eru ekki lengur sjálfsögð 

heldur hefur fólk val um hvaða gildi það vill leggja til grundvallar tilveru sinni.  Val um 

nám er ekki bara ákvörðun um starf heldur um hver maður er og verður (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010, bls. 186-187).  Það er því ekki að furða að fólk sé óöruggt varðandi 

námsval.  En ákvörðunaróttinn má ekki stýra skólagöngunni.  Núvirði þeirrar reynslu að 

vera í námi verður að aukast og þarf því að hafa gildismat fólks að viðfangsefni.  Það þarf 

að aðstoða fólk við að finna sína ástríðu, taka stefnu í lífinu.  

Breski menntunarfræðingurinn Sir Ken Robinson sem kunnastur er fyrir fyrirlestra 

sína á vefsíðunni Ted Talks, segir allt vestræna skólakerfið hannað til að mæta einsleitum 

kröfum iðnbyltingarinnar, sinna þörfum þess samfélags sem skapaði það. Þá var framtíðin 

nokkuð fyrirsjáanleg og menntun var trygging fyrir vinnu (Robinson, 2007).  Nú er öldin 

önnur, samfélag nútímans er síbreytilegt og það þarf að viðkenna að mannleg greind er 

meiri og dýpri en skólakerfið gerir ráð fyrir .  Með þessum orðum er Robinson að vísa í 

þekkta gagnrýni sína á að sköpun sé ekki gert hátt undir höfði í skólakerfinu. Gagnleg 

þjálfun í listum, leiklist, tónlist, fjölmiðlun er ekki litið á sem akademísk fög, þrátt fyrir að 

fleiri og fleiri störf séu í raun að skapast á þessum sviðum í athafnalífinu (Robinson & 

Aronica, 2015, bls. 12).  

 Námsmat byggist yfirleitt á mælanlegum kvörðum þar sem óskað er eftir einu réttu 

svari, en ekki er verið að leita í miklu mæli eftir skilnings og greiningargetu (Hohenstein & 

Manning, 2010).  Þetta tel ég vera nátengt því að sýn atferlissinna (e. behaviourism) á nám 

hefur haft gríðarleg áhrif á námsefnisgerð  og kennsluaðferðir alla 20. öldina.  

Atferlisstefna (e.behaviorism) byggist á þeirri nálgun Watson (1878-1958)  og Skinners 

(1904-1990) að þar sem við getum ekki séð þau ferli sem fara fram í huganum skipti þau 

ekki máli þegar kemur að því að skilja nám og hegðun fólks (Hohenstein & Manning, 

2010). Kennsla sem tekur mið af atferlishyggju miðar að því að lesa, æfa og muna hinar 

réttu skýringar þar til þær festast í minni. Réttar hugmyndir festar í vitsmunabúi nemenda 

með jákvæðri styrkingu (e. positive reinforcement) s.s. með hrósi og verðlaunum í formi 

góðrar einkunnar og rangar víkja vegna neikvæðrar styrkingar (e. negative reinforcement) 

(Berkeley Graduate Devision, 2016).  Það að kennsla markist að miklu leyti af hrósi fyrir 

rétt svör og litlu sem engu hrósi fyrir röng leiðir til þess að fólk forðast svör sem innibera 

refsingu t.d. lágar einkunnir. Getur verið að stór hluti nemenda minna forðist að skrifa svör 

á prófum vegna þess að þeir eru hræddir við refsinguna sem gæti fylgt i kjölfarið og velja 

því oftar en ekki að skila auðu? Þeim finnst þá betra að tengja lága einkunn við autt svar 

heldur en að fá refsingu fyrir að reyna að svara rétt. Það er alla vega staðreynd að stór hluti 

nemendahópsins sem ég hef kennt skilar auðu í stað þess að reyna að koma með 

útskýringar, þrátt fyrir góða mætingu í kennslustundir.   

Þar sem menningin í dag stjórnast að miklu leyti af mælanlegum útkomum er 

auðvelt að missa sjónar af markmiði menntunar og einbeita sér að því að mæla ástand 

nemenda út frá hæfniviðmiðum sem hægt er að ljúka, s.s. með prófum upp úr ákveðnu 

námsefni (Atli Harðarson, 2015).  Með tilkomu nýrrar aðalnámskrár árið 2011 má segja að 

skref hafi verið stigið í rétta átt með því að meta nemendur í meira mæli út frá hæfni en 

útkomu á skriflegum prófum. Þar er lögð áhersla á að nemendur verði virkir í eigin námi, 

þjálfist í sjálfstæðum vinnbrögðum og stundi samvinnu. Tilfellið er samt að nemendur 

þurfa að uppfylla ákveðin hæfniviðmið við námslok sem taka mið af hæfnikröfum starfa í 

samfélaginu eða fræðasviðum háskóla. Það má því segja að áherslan sé lögð á hagnýtingu, 
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að nemendur læri fastmótaða þekkingu til að ganga inn í ákveðin störf í samfélaginu síðar 

meir (menningarmálaráðuneyti, 2011).  Ef orðið menntun á ekki einungis að nota um 

fræðslu á tilteknum sviðum heldur einnig að þroska mannkosti almennt þarf ekki endilega 

að hafna hagnýtu gildi menntunar heldur að viðurkenna að menntun hefur marvísleg 

markmið. Mörg markmið sem ekki er hægt að lýsa fyrirfram og staðfesta að nemendur hafi 

náð, heldur þjóna þeim tilgangi að gefa lífinu gildi, rata um í síbreytilegum heimi (Atli 

Harðarson, 2015).    Ef menntakerfið er hannað með það að markmiði að samræma, byggja 

upp á stöðlum og samkvæmni þá bælir það að sjálfsögðu niður einstaklingseðlið, 

hugmyndaflug og sköpunargleði einstaklinganna (Robinson & Aronica, 2015, bls. xiv).  

 

2.2 Að ná til nemenda 

Er hægt að ná árangri í kennslu án þess að ná góðum tengslum við nemendur? Það hlýtur 

að vera grundvallaratriði að tengsl milli kennara og nemenda séu það góð að samskipti 

gangi greiðlega fyrir sig.  Að mörgu þarf að hyggja og kennarinn þarf að vera góð 

fyrirmynd. 

2.2.1 Fyrirmynd felur í sér að huga að eigin velferð  

Morris (2012) segir: „bestu kennararnir eru þeir sem kenna ekki einungis mikilvæga færni í 

fræðigreinum heldur eru þeir líka áhrifamiklar fyrirmyndir í þeirri færni sem felst í því að 

vera maður“. Nemandi lærir nefnilega heilmikið um samskipti, gildi samfélagsins og um 

sjálfan sig í samskiptum sínum við kennarann. Yfirleitt er þessi kennsla dulin og óskráð en 

mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir henni, taki upp bjartsýn viðhorf og setji eigin 

velferð á oddinn.  Kennari sem ekki ber virðingu fyrir sjálfum sér og líður ekki vel verður 

ekki árangursríkur í því að kenna börnum að leggja rækt við tilfinningar og dyggðir 

(Morris, 2012, bls. 17).  Margir, sérstaklega börn, eru mjög næm á tilfinningar sem koma 

upp í samskiptum og lesa út úr viðbrögðum fyrirmynda sinna hvernig fara skuli með 

tilfinningar í tilteknum aðstæðum. Það skiptir því máli að kennarar kunni að sýna 

tilfinningar á uppbyggilegan hátt og beiti sér markvisst fyrir því að sýna nemendum góða 

hegðun (Jóhann Ingi Gunnarsson & Sæmundur Hafsteinsson, 2005, bls. 98).  Sigrún 

Aðalbjarnardóttir prófessor í uppeldis – og menntunarfræðum segir sjálfsvirðingu kennara 

vera einn af grundvallarþáttum farsæls skólastarfs því þekking þeirra á eigin sjálfsmynd 

hefur áhrif á það hvaða gildi þeir hafa að leiðarljósi, hvernig þeir hugsa um og byggja upp 

starf sitt (Sigrún Erla Ólafsdóttir & Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013).  Hún telur því 

sjálfsvirðingu kennara vera samofna fagmennsku þeirra og aukast með því að kennarar 

ígrundi störf sín og vinni sem rannsakendur á starfi sínu og á sjálfum sér.  Hún telur einnig 

samvinnu kennara vera mjög mikilvæga í þessu samhengi, að þeir hafi vettvang til að ræða 

kennslu sína og markmið því samábyrgð styrkir og valdeflir kennarahópinn í heild (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2002).  Þessu er Morris sammála og segir að ef kennarar eru bjartsýnir á 

faglegt starf sitt og sækjast eftir stuðningi hjá hver öðrum er mun líklegra að þeir muni 

blómstra í starfi  (Morris, 2012, bls. 122).  Í metsölubók Scott Belsky (2010) sem 

rannsakaði fyrirtæki og fólk sem skarar fram úr, kemur fram að afkastamikið fólk eigi það 

sameiginlegt að nýta sér krafta nánasta umhverfis til að koma hugmyndum sínum á skrið. 

Þá fái það viðbrögð og athugasemdir sem geta reynst því ómetanlegar, myndað tengslanet 



22 

sem síðar veita stuðning og innblástur.  Kennarastarfið ætti ekki að vera nein 

undantekning. Fyrsta hugmyndin sem maður fær er ekkert endilega góð, en vegna samstarfs 

kveikir hún oft á annarri betri hugmynd eða er túlkuð á nýjan hátt. Með því að ræða við 

samstarfsfélaga  fer maður að finna til ábyrgðar og verkefnið verður meira áþreifanlegt 

(Belsky, 2010).  Sjálfsöryggi þróast smá saman gegnum viðbrögð samkennara við 

hugmyndum og auðveldara verður að fylgja sannfæringu sinni og koma hlutum í 

framkvæmd (Lieberman, 2002). Fagleg einangrun hefur lengi einkennt kennarastarfið en 

æskilegt er að auka samstarf sem leggur áherslu á gagnrýna umræðu og beinist markvisst 

að námsþörfum nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

2.2.2 Virðing og umhyggja 

Virðing felur í sér að umgangast aðra með tillitssemi, setja sig í spor annarra og bera hag 

þeirra fyrir brjósti. Hana verður að læra, því hún er ekki meðfæddur eiginleiki heldur 

áunninn.  Virðingin vex og dafnar í jákvæðum samskiptum og birtist meðal annars  í því 

hvernig við komum fram við og tölum við annað fólk. Kennari sýnir nemanda virðingu 

með því að veita nemenda sínum athygli, hlusta á hugsanir og tilfinningar sem hann vill tjá 

sig um.  Ef nemandi finnur fyrir áhuga og upplifir að hans skoðanir séu verðugar eflist 

sjálfsvirðing hans og hann öðlast í ríkara mæli metnað til þess að standa sig vel í lífinu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002, bls. 76-78). Stundum er því haldið fram að mönnum beri 

alltaf að virða skoðanir annarra, hvort sem þær eru réttar eða rangar. Páll Skúlason taldi að 

manneskju væri ekki sýnd óvirðing þó að skoðanir hennar væru ekki virtar, heldur væri það 

virðing í verki að gagnrýna hugmyndir hennar og skoðanir og leitast þannig við að 

leiðbeina henni (Páll Skúlason, 1990).  Þessu er ég sammála og tel að mikilvægi virðingar 

snúist um að virða rétt annarra til að tjá skoðanir sínar en ekki að bera virðingu fyrir 

skoðununum sjálfum. Maður hlustar á viðkomandi og svarar með rökum þó manni finnist 

skoðanirnar órréttmætar.  Ef kennari svarar nemenda með hroka er það lítilsvirðing við 

nemandann. Lítilsvirðing er lítt fallin til þess að efla sjálfsvirðingu og líklegt er að 

nemandinn og aðrir áheyrendur missi virðingu fyrir kennaranum. Að sama skapi er 

sennilegt að virðing þeirra fyrir kennaranum vaxi svari hann óréttmætum skoðunum með 

rökum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002, bls. 76-78).   

 Sigrún segir stutt skref á milli þess að bera virðingu fyrir öðrum og umhyggju fyrir 

öðrum.  Hún telur muninn felast í því að þegar við sýnum öðrum virðingu höldum við 

ákveðinni fjarlægð og leitum ekki endilega eftir því að verða náin viðkomandi. Umhyggja 

feli hins vegar í sér ákveðna nálægð sem vísi til tilfinningalegs sambands.  Kennari getur 

þannig sýnt nemanda virðingu með því laða fram og hlusta á skoðanir hans, en með því að 

sýna að honum sér sé annt um líðan hans og vilji hafa þarfir og óskir hans að leiðarljósi er 

hann farinn að sýna umhyggju (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002, bls. 79).  Noddings (1995) 

telur að umhyggja eigi að vera kjarni alls skólastarfs. Hún telur það mikilvægara veganesti 

út í lífið fyrir nemendur að þeir finni að kennarinn beri umhyggju fyrir hverjum og einum 

nemenda sem persónu heldur en að námið sé byggt á  ákveðinni námsskrá eða 

uppeldisfræðilegri aðferð. Umhyggjan sem nemendur upplifa hjá kennara hefur áhrif á 

líðan þeirra og viðhorf til náms og skólastarfs. Það verði því að taka hugtakið alvarlega og 

viðurkenna umhyggju sem einn helsta tilganginn með skólum enda fylgi umhyggju betri 

námsárangur.   
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2.2.3   Samskipti og jákvæð viðhorf 

Í rannsókn sem Hafdís Ingvarsdóttir (2004) gerði um mótun starfskenninga íslenskra 

framhaldsskólakennara kom fram að framhaldsskólakennarar töldu að góð tengsl við 

nemendur væru grundvallaratriði til að ná árangri í kennslu.  Góð tengsl einkenndust af 

gagnkvæmri virðingu og trausti (Hafdís Ingvarsdóttir, bls. 39-47).  Það hlýtur því að vera 

mikilvægt að leggja sig eftir því strax í byrjun hverjar annar að rækta slík tengsl.  En hver 

er forsenda fyrir myndun tengsla? Morris (2012) talar um að undirstaðan fyrir myndun 

tengsla séu góð samskipti og það sé það sem skólar eigi fyrst og fremst að snúast um.  Nám 

á sér stað í samskiptum, ýmist við sjálfan sig, við aðra eða umhverfið og færni í 

samskiptum verður stöðugt mikilvægari í þjóðfélaginu. Erfitt er að telja upp mörg störf sem 

ekki krefjast samskiptafærni (Morris, 2012, bls. 146).  Það sem er einna mikilvægast að 

temja sér til að stuðla að farsælum samskiptum er jákvæður hugsunarháttur (Jóhann Ingi 

Gunnarsson & Sæmundur Hafsteinsson, 2005, bls. 86).  Kennsla getur vegar verið mjög 

streituvaldandi, hver dagur hefur í för með sér breyttar aðstæður og ólík samskipti sem 

spanna allt litróf tilfinninganna (Morris, 2012, bls. 146).  Margir gera sér ekki grein fyrir 

því að við getum sjálf stjórnað hugsunum okkar. Hugsanir okkar eru líklegar til að hafa 

áhrif á hvernig okkur líður og þarf af leiðandi framkomu okkar en með því að helga sér 

jákvæðni  eru minni líkur á að við missum stjórn á skapinu og segjum eitthvað sem við 

vildum heldur láta ósagt. Ef kennari tileinkar sér þroska og dýpt í daglegum samskiptum, 

til dæmis með því að tala við nemendur en ekki til þeirra verða nemendurnir þátttakendur í 

náminu en ekki áhorfendur.  Í stað þess að stjórna nemendum og krefjast ákveðinnar 

hegðunar er betra að einbeita sér að þvi að búa til jákvætt námsumhverfi  (Robinson & 

Aronica, 2015).    

Það eru ekki bara kennarar sem þurfa að tileinka sér jákvætt viðhorf.  Í bóklegu 

námi eru framfarir oft hindraðar af svartsýnu viðhorfi nemenda. Það er hægt að þjálfa upp 

bjartsýni og byggja upp seiglu hjá nemendum, hugræna færni sem gerir þeim kleift að 

sigrast á hindrunum í lífinu í stað þess að láta þær slá sig út af laginu.  Þess vegna er 

mikilvægt að kennarar beini sjónum sínum í auknum mæli að innviðum námssamskipta 

með það í huga að styðja við uppbyggingu á sjálfstrausti nemenda (Morris, 2012, bls. 105).   
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2.3 Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt?  

2.3.1 Nám byggir á virkri hugarstarfsemi  

Nám byggir á því að hugurinn sé virkur – að hann sé forvitinn og upptekinn við að athuga, 

spyrja sig spurninga og leita að svörum.  Þetta er í raun eðlislæg starfssemi hugans. 

Menntun á því að veita færni og þjálfun í því að spyrja hvers vegna? Hún á að veita hæfni 

til sjálfstæðrar og gagnrýninnar hugsunar gagnvart alls konar viðfangsefnum (Edelstein, 

2008, bls. 19).  Flestar námskenningar nú til dags telja ferli hugans skipta miklu máli þegar 

við lærum, andstætt atferlishyggju sem hafnar hugarferlum sem forsendu til náms  

(Hohenstein & Manning, 2010). Það að læra er mun meira en að taka við því sem aðrir hafa 

hugsað (Hafþór Guðjónsson, 2012).  Þegar við lærum þurfum við að skipuleggja 

þekkinguna upp á nýtt, móta og samlaga fyrri þekkingu í samspili við umhverfið.  Að 

ígrunda, skipuleggja og finna lausnir krefst hugrænnar færni (Greeno, Collins, & Resnick, 

1997).  

Upphaf hugrænna kenninga (e. cognitivism) má rekja til Jean Piaget (1896-1980) 

sem setti fram kenningu um þrepaskiptingu í vitsmunaþroska barna. Á aldrinum 0-2 ára 

væri barn á skyn- og hreyfistigi þar sem barnið þroskar vitsmuni sína með því að beita 

skynfærum og hreyfifærni. Frá tveggja ára aldri til sjö ára tekur við foraðgerðarstig þar sem 

barnið hugsar og skilur umheiminn frá eigin sjónarhorni. Börn á þessu stigi geta ekki leyst 

verkefni sem krefjast þess að hugsa rökrænt heldur eru allar aðgerðir hlutbundnar. Eftir tólf 

ára aldur kemst barnið á efsta stigið, stig formlegra aðgerða og öðlast þá hæfileikann til að 

hugsa óhlutrænt, öðlast rökhugsun.  Piaget taldi að hugsunarform barnanna á hverju stigi 

hefði áhrif á hvaða skilning börn leggðu í allt sem þau upplifðu og að nám væri því að 

vissu leyti takmarkað við þessi þroskastig.  Þrátt fyrir að enn í dag sé óljóst hvort að börn 

þroskist stigbundið eða samfellt hefur kenningin haft mjög mikil áhrif á þróun 

námskrárgerðar og þroskastigin myndað grundvöll fyrir skipulagningu námsefnis og 

námsumhverfis. Piaget notaði hugtökin samlögun (e. assimilation) og aðhæfing (e. 

accomodation) til að útskýra hvernig börn fara á milli þroskastiga. Samlögun felst í því að 

ný reynsla eða upplifun sem barnið verður fyrir eru aðlöguð að þeim hugarformum sem 

barnið býr yfir.  Með aðhæfingu, eru fyrri hugarform mótuð að þeirri reynslu sem barnið 

upplifði og þarf að aðlagast.  Þetta er yfirleitt erfiðara ferli en samlögun og má líkja við 

gagnabanka i tölvu. Þegar ný gögn eru færð inn sem passa ekki inn í fyrri mynstur, þarf að 

breyta eða búa til nýtt mynstur sem rúmar upplýsingarnar (Hohenstein & Manning, 2010). 

Það næst aldrei fullkomið jafnvægi milli samlögunar og aðhæfingar því þá mundi þroskinn 

stöðvast en með auknum þroska myndast flóknari hugarform og einstaklingurinn verður 

hæfari að fást við verkefni. Þessi hugmyndafræði er grunnurinn að hugsmíðahyggju 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 115).  

2.3.2 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja felur í sér að nám er virkt ferli þar sem nemandi smíðar sína eigin 

þekkingu. Þegar hann rekst á hugmyndir til dæmis við það að hlýða á fyrirlestur kennara, 

lesa námsbækur og svo framvegis, túlkar hann hugmyndir sínar, og ný hugarform eða 
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tengsl verða til í heilanum sem byggja á fyrri þekkingu og þroska. Þar með er ekki verið að 

segja að nemendur verði að uppgötva hugmyndir sjálfir til að smíða þekkingu, enda væri 

það nánast ógerlegt, heldur að þekkingarsmíði byggi á persónulegri reynslu og stöðugri 

prófun á tilgátum einstaklingsins þar sem hann er sífellt að tengja nýjar hugmyndir við eldri 

(Hohenstein & Manning, 2010).  Þótt menn hafi uppgötvað eitthvað fyrir löngu og sett það 

skilmerkilega fram er uppgötvunin skilin á mismunandi vegu af ólíku fólki. 

Hugsmíðahyggjan viðurkennir að nemendur búa að fyrri reynslu og þekkingu sem hefur 

áhrif á skilning þeirra á nýju námsefni (Hafþór Guðjónsson, 2012).  

Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur sem taldi eins og Piaget að 

þekking væri smíði og túlkun hvers og eins en lagði áherslu á þátt samskipta og menningar 

í þroska og námi. Þar sem hugmyndir hans leggja ríka áherslu á órjúfanleg gagnvirk tengsl 

milli einstaklings og félagslegs umhverfis í átt til meiri þroska eru hugmyndir hans kallaðar 

félagsleg hugsmíðahyggja.  Hann taldi að nám væri meira en samlögun nýrra upplýsinga að 

eldri þekkingu. Það væri ferli þar sem nemendur væru hluti af þekkingarsamfélagi 

(Jeannine St. Pierre, 1996). Honum fannst sem Piaget hefði horft framhjá mikilvægi 

tungumálsins í þekkingarsmíði og hefði þess vegna ekki skilið að nám er í raun samvinna 

því hugsun breytist í samskiptum við þá sem búa að meiri þekkingu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 116). Vygotsky setti fram líkan um svæði mögulegs þroska 

sem einnig kallast nærþroskabil (e. Zone of Proximal Development, ZDP).  Hann sagði 

nám eiga sér stað í nærþroskabili en hugtakið inniber tvö þroskaþrep.  Fyrra þrepið er 

staðurinn sem nemandinn er á miðað við sinn þroska. Seinna þrepið er sá staður í þroska 

sem nemandinn getur mögulega náð með hjálp frá þekkingar- og reynslumeira fólki. Með 

samvinnu er sem sagt hægt að öðlast meiri skilning, til dæmis í átt að óhlutbundnari 

hugsun en einstaklingur er fær um sjálfur. Nærþroskabil er því ekki bil á fastmótaðri 

þroskabraut heldur getur mismunandi nám leitt til ólíkra þroskabrauta. Mismunandi 

kennsla getur leitt til og sett af stað mismunandi nám og þroskaferla. Það skiptir því máli 

að nemendur fái tækifæri til þess að tengja inntakið við fyrirliggjandi hversdagsskilning 

sinn á sviðinu og við óhlutbundið eðli hugtakanna (Kristín Bjarnadóttir, 2015). 

2.3.3 Að kenna á dýptina 

Hugsmíðahyggja beinir athygli kennarans að nemandanum.  Þekking og reynsla sem 

nemendur hafa aflað sér áður en þeir fá formlega kennslu skiptir miklu máli fyrir hvernig 

þeir meðtaka og túlka nýjar upplýsingar. Fólk þróar oft með sér hugmyndir um vísindaleg 

fyrirbæri sem eru ekki fullnægjandi til að yfirfæra á flókna hluti eða eru í eðli sínu ólíkar 

viðhorfum vísindanna (Osborne & Fryberg, 1985). Hafþór Guðjónsson (1991) leggur til að 

þetta séu kallaðar forhugmyndir (e. misconception) á íslensku.  Þessar forhugmyndir eiga 

sér oft upptök í hversdagslegri reynslu, styrkjast með tímanum og geta því verið lífseigar.  

Kennsla þarf að taka mið af forhugmyndum til þess að nemandi leiðrétti og skerpi skilning 

sinn. Það getur kennarinn gert með því að skapa jákvætt námsumhverfi þar sem nemendum 

gefst tækifæri til setja fram sínar hugmyndir og skiptast á skoðunum.  Þá getur kennarinn 

hlustað eftir því hvers eðlis forhugmyndirnar eru og hagað kennslunni eftir því.  Einnig 

auðveldar það nemanda að innleiða viðurkennd sjónarmið ef hann heyrir margar rökfærslur 

fyrir þeim og verður var við innri mótsagnir. Séu forhugmyndir nemenda hins vegar ekki 

leiðréttar geta þær haft gríðarleg áhrif á getu nemenda til áframhaldandi náms, 

lærdómsferlið breytist í utanbókarnám til að standa sig vel á prófi (Osborne & Fryberg, 

1985). 
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Til að þess að  nemandi búi yfir djúpri staðreyndaþekkingu er ekki nóg að læra 

staðreyndir og hugtök utan að heldur verður hann að skilja þær í samhengi, annars er erfitt 

að kalla þær fram.  Skipulagning þekkingar í heildstætt hugtakanet skiptir því miklu máli 

svo hann geti yfirfært þekkinguna á aðrar aðstæður.  Þar sem nemendur byggja ofan á fyrri 

skilning skiptir máli að þekkingargrunnurinn sé traustur.  Það er því betra að fara í dýptina 

á fáum útvöldum efnum sem koma inn á helstu grundvallarhugtökin í faggreinininni heldur 

en að fara yfir mikið efni.  Sumir nemendur þurfa meiri tíma en aðrir til að skilja 

grunnhugtökin og það verður að taka tillit til þess.  Það er ekki hægt að ætlast til þess að 

allir læri á sama hraða Kennsla verður að innlima nemendur í virkri ígrundun um 

grunnhugtökin því nemendur öðlast ekki djúpa þekkingu án þess að leggja sig fram við að 

hugsa (Bransford, Brown, Rodney R. Cocking, & (ritstjórar), 2000). 

Kennarinn verður að huga að fjölbreytni í kennsluaðferðum.  Margir hafa 

tilhneigingu til að kenna út frá eigin upplifun og reynslu og gleyma því að það sem hentar 

einum í námi hentar kannski öðrum alls ekki.  Það er ekki nóg fyrir hann að kunna efnið 

vel, góður kennari þarf stöðugt að vera á verði hvaða námsefni nemendur eiga erfitt með að 

skilja, hann verður að skynja þróunina í hugsun nemenda um hugtök og finna aðferðir sem 

hjálpa nemendum að komast yfir hindranir.  Erfiðleikastig kennslunnar verður stuðla að 

réttu misvægi í gerð hugsunar nemenda samanber kenningu Vygotski um nærþroskabil, 

þannig að efnið geti hrifið nemenda til átaka við það.  Þannig þróar kennarinn 

kennslufræðilega faggreinaþekkingu (e. pedalogical content knowledge) sem hjálpar 

nemendum að ná framförum í námi (Bransford, Brown, Rodney R.Cocking, & (ritstjórar), 

2000). 

2.3.4 Námsmat og áhugahvöt 

Námsmat mótar inntak námsins.  Það stýrir því hvernig nemendur bera sig að við að læra 

og hvað þeir læra.  Hver kannast ekki við spurninguna: „þarf ég að kunna þetta fyrir próf?“ 

Ef maður segir nei, þá eru fáir ef einhverjir sem lesa efnið.  

Það skiptir máli hvað er gert við upplýsingarnar sem koma út úr námsmati og flokkun 

námsmats er yfirleitt byggt á því.  Algengt er að flokka námsmat í lokamat (e.summative 

assessment) og leiðsagnarmat (e.formative assessment).  Leiðsagnarmat metur stöðu 

nemenda með það í huga að þeir geti bætt hana og styður þannig við námsframvindu þeirra, 

lokamat metur hins vegar stöðu nemenda á ákveðnum tímapunkti til dæmis við lok 

námskeiðs.  Lokamat er mjög oft á formi skriflegs lokaprófs til þess að búa til gögn um 

námsárangur nemenda og er til þess fallið að búa til vald yfir nemendum svo sem með því 

að ákveða möguleika þeirra til  frekara náms út frá niðurstöðunum. Þau þykja í flestum 

tilfellum áreiðanleg, þ.e. öll próf eru metin á sömu forsendu og sama einkunn er líkleg til 

að fást við endurtekna yfirferð á prófinu.  Hins vegar má efast um réttmæti þeirra. Réttmæti 

vísar hins vegar til þess hvort að námsmatið er í raun að mæla það sem því er ætlað að 

mæla. Margir telja þau til þess fallin að mæla utanbókarlærdóm en í minna mæli aðra 

hæfni (Swain, 2010). Í námskrá eru ýmis hæfnimarkmið sem á að uppfylla og því hlýtur að 

vera æskilegt að kennarar notist í meira mæli við leiðsagnarmat. Hefðbundin skrifleg próf 

geta verið hluti af leiðsagnarmati ef kennarinn leggur þau fyrir með það í huga að fjalla 

áfram um þá þætti sem nemendum gekk illa með á prófinu.  Það þjónar hagsmunum 

nemenda. Það er algengt að leiðsagnarmat feli í sér að nemendi skili inn verkefnum og 

ritgerðum sem kennari les yfir og skrifar athugasemdir við.  Matsviðmið (e. rubrics) eru 

kvarðar sem nýta má til að leggja mat á margvísleg verkefni og geta auðveldað kennurum 
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yfirferð og veitt nemendum leiðbeinandi endurgjöf á vinnu sína.  Í daglegu lífi erum við 

vön að læra með endurgjöf og stuðningi.  Gott er að kynna fyrir nemendum matskvarðana 

sem eru notaðir til að meta hæfni þeirra svo að þeir átti sig á þeim kröfum sem eru gerðar 

til þeirra og viti til hvers er ætlast af þeim. Matsviðmið geta einnig ýtt undir gagnrýna 

hugsun hjá nemendum þegar þeir taka mið af þeim . 

Til að leiðsagnarmat nýtist nemendum sem best verður endurgjöf að skila sér fljótt 

til nemenda, vera einstaklingsmiðuð, skýr og ítarleg.  Endurgjöf getur verið vandasöm því 

hún þarf að vera til þess fallin að valdefla nemendann en ekki draga úr honum kjarkinn.  

Jafnframt að leiðbeina honum um næstu skref að betri frammistöðu.  Rannsóknir Black og 

Wiliams (1998) sýna að endurgjöf án einkunnar er meiri námshvati heldur endurgjafir 

hvort sem er með einkunn eða bæði einkunn og athugasemdum.  Ef nemendur fá einkunnir 

gleyma þeir oft að lesa athugasemdir kennara og líta á einkunnina sem staðfestingu á að 

verkefninu sé lokið og þeir þurfi ekki að vinna meira í því (Black & Wiliam, 1998).  

Það er margt sem bendir til þess að kennarar ættu frekar að notast við leiðsagnarmat 

með einstaklingsbundnum markmiðum sem miðar að mismunandi hæfni heldur en 

hefðbundin skrifleg próf. Þá eykst tilfinning nemenda fyrir hlutdeild og ábyrgð á eigin námi 

og þeir eiga auðveldara með að finna hvort þeir séu að ná árangri í náminu.  Hefðbundin 

próf eru til þess fallin að etja til samanburðar á nemendum. Í staðinn fyrir að nemandi beri 

sig saman við fyrri árangur og við mælikvarða um hvað hann þarf að gera til að ná hæstu 

einkunn er hann að bera sig saman við aðra. Markmið nemandans verður að þá að fá háar 

einkunnir og hann setur sér eins konar frammistöðumarkmið.  Nemendur sem setja sér  

frammistöðumarkmið eru líklegri til að láta kvíða ná tökum á sér og forðast aðstæður þar 

sem þeim gæti mögulega mistekist. Þeir geta ekki stýrt því hver frammistaða þeirra verður 

því hversu mikið sem þeir læra veltur frammistaða þeirra einnig á árangri annarra nemenda.  

Leiðsagnarmat hvetur til þess að nemendur leggja sig fram því þá nái þeir markmiðunum  

(Hohenstein & Manning, 2010, bls. 80).   Carol Dweck hefur sýnt fram á að það skipti máli 

að hrósa fyrir fyrirhöfn ekki hæfni. Þegar fólki er hrósað fyrir hæfileika er hætta á því að 

það trúi því að velgengni þeirra stafi af þáttum sem þeir ráða ekki yfir, s.s. meðfæddri 

eðlishneigð til ákveðins sérsviðs. Þá tileinkar fólk sér festuhugarfar (e.fixed mindset) sem 

er sú hugsun að velgengni helgist af hæfileika og því geta menn lítið gert til þess að 

yfirstíga hindranir á leiknisviðum sem þeir hafa ekki meðfædda hæfileika á. Ef fólk hins 

vegar trúir að velgengni stafi af fyrirhöfn er það með svo kallað gróskuhugarfar (e.growth 

mindset) og trúir að með mikilli vinnu geti þeir yfirstigið hvaða hindranir sem er, ekki að 

tiltekin leiknisvið séu þeim lokuð (Morris, 2012, bls. 127-128).  

2.3.5 Er tungumálið lykillinn að bættri raunvísindakennslu? 

Tungumálið spilar eitt meginhlutverkið í daglegu lífi okkar þar sem það er aðal verkfærið 

sem við notum til að eiga samskipti við fólk, tjá hugmyndir okkar og byggja með okkur 

þekkingu. Það stuðlar að því að við beinum athyglinni að einhverju og höldum athyglinni. 

Vygotsky taldi það því gegna lykilhlutverki fyrir þroskun hugarstarfseminnar (Mercer, Lyn, 

Wegerif, & Sams, 2004).  Jafnvel þótt að tungumálið sé ekki eina verfærið til að skilja og 

fanga heiminn, þá hlýtur það að menntast að fela í sér að læra sérstaka notkun á 

tungumálinu.  Líffræði, eins og aðrar raunavísindagreinar, á sér sérstakt tungutak eða 

orðræðu. Raunvísindamenn nota hugtök, tákn og sérstaka talshætti þegar þeir tala um 

náttúrufræðitengd málefni af því þeir hafa tileinkað sér fræðilegt tungumál sem er ólíkt 
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hversdagslegu talmáli. Það reynist því mörgum erfitt sem ekki þekkir til orðræðunnar eða 

orðaforðans að skilja innihald talsins. Það er því mikilvægt að veita tungumáli raunvísinda 

athygli í kennslu en jafnframt að gefa hugsmíðum nemenda þegar þeir lesa fræðitexta meiri 

gaum (Hafþór Guðjónsson, 2011).  Wellington og Osborne (2001) hafa gagnrýnt 

hefðbundna raunvísindakennslu vegna þess að hún leggi ekki nógu mikla  áherslu á 

tungumál raunvísinda. Þeir vilja meina að hver kennslustund í raunvísindum ætti að vera 

tungumálakennsla því tungumálið sé megin hindrunin sem nemendur þurfa að yfirstíga í 

raunvísindanámi. Þeir vilja meina að með aukinni áherslu á tungumál gætu gæði 

raunvísindanáms aukist gríðarlega. Þegar nemendur komast á það stig að skilja orðræðuna 

verður auðveldara fyrir þá að skilja fræðitexta og tal kennarans. Að öðrum kosti getur 

námið orðið þeim þrautarganga (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

En af hverju er tungumálalæsi svona mikilvægt fyrir vísindi? Læsi snýst ekki 

einungis um það  að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta, heldur notum 

við tungumálið til að gera okkur í hugarlund nýjar hugmyndir, smíða ný hugarform og 

skapa merkingu.  Með því að setja fram tilgátur um eðlisheiminn og þróa skýringar á 

fyrirbærum sem við rannsökum, erum við tilneydd til þess að vísa í hluti sem eru okkur 

sjáanlegir berum augum til að gera hugmyndirnar áþreifanlegar og þar með auðveldari að 

miðla. Eftir því sem þekkingin eykst förum við líka að geta vísað í óhlutbundin hugtök og 

einingar sem við sjáum ekki. Tungumálið er eina verkfærið sem gerir okkur kleift að vitna í 

hluti sem við höfum aldrei séð.  Í daglegum samskiptum við sýnilega heiminn búum við til 

lýsingu á hlutum sem eru áþreifanlegir eða aðgengilegir fyrir skynfærin. Við getum sýnt 

þessa hluti með ljósmyndum og útskýringarmyndum og erum meðvituð um að aðrir hafi 

reynslu af þessum hlutum. Tilvitnun í sjáanlega og áþreifanlega hluti byggist því á að raða 

lýsandi hugtökum saman sem nær yfir það sem reynsla fólks á sameiginlegt. Margir af 

þeim þáttum sem við viljum ræða í vísindum, svo sem frumur og agnir, eru einingar sem 

aðeins er hægt að sjá með tækjanotkun. Þannig einingar, svo ekki sé minnst á þær einingar 

sem ekki enn er hægt að sjá með tækjum, eru algjörlega háðar framsetningu sem byggir á 

þekkingu okkar á tilvist stærri sjáanlegra hluta  (Evagorou & Osborne, 2010). 

Plöntufrumum var til dæmis fyrst lýst af Robert Hooke eins og hólfum í korki og fruma 

hlaut því nafnið cell á ensku (Halldór Þormar, 2000). Við uppgötvun ósýnilegra hluta erum 

við  því háð myndlíkingum og samanburðum við sýnilega hluti. Þannig verður til nýr 

orðaforði og samheiti innan tungumálsins til að tryggja að þekkingin festist í sessi og 

skilningurinn haldist í samhengi við notkun.  Þetta eru ekki endilega ný fagorð sem eru 

framandi heldur líka kunnug orð eins og orka og kraftur sem öðlast nýja merkingu. 

Langstærsti hluti vísindalegra kenninga eru lýsingar og tilgátur um ímyndaðar einingar sem 

byggja upp heiminn, s.s. rafeindir, frumur og sameindir (Evagorou & Osborne, 2010).  Til 

að hjálpa nemendum að smíða mynd af þannig hlutum hlýtur tungumálið alltaf að vera 

aðalverkfærið sem nemandi og kennari nota til að gera sér grein fyrir skilningi sínum og sjá 

fyrir sér hlutina. Þessi fræði gefa manni tilefni til að ætla að myndlíkingar og samanburður 

skipti miklu máli til að hjálpa nemendum að öðlast skilning.  

2.3.6 Í  hverju felast tungumálaerfiðleikar í raunvísindum? 

Algengur misskilningur er að fólk heldur að það að smíða merkingu í gegnum tungumálið 

sé einfalt ferli. Sýn margra á menntun á sér, eins og áður hefur komið fram,  djúpar rætur í 

atferlishyggju: trúna á það að yfirfærsla upplýsinga sé einföld aðgerð, kennarinn kóðar 

upplýsingar, sendir á nemandann sem hlustar og afkóðar skilaboðin og bætir þeim í 
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sarpinn. Ef hugarferlin eru tekin með í spilið kemur hins vegar í ljós að það að smíða 

merkingu er flókið ferli. Þegar nemandinn afkóðar orð skilur hann þau í samhengi við fyrri 

reynslu og notkun.  Orð hafa mismunandi merkingu og það er bara hægt að sjá merkingu 

þeirra út frá samhenginu. Að afkóða og smíða merkingu úr tali kennarans eða texta felur 

ekki eingöngu í sér að þekkja orðin heldur að túlka þau og vega merkingu þeirra með 

rökstuðningi, samlaga orðin við fyrri hugarferli.  Nemandi sem hefur aldrei rekist á orð í 

ákveðnu samhengi getur ekki smíðað merkinguna sem ætlast er til af honum (Evagorou & 

Osborne, 2010). Til dæmis hefur orðið „þyngd“ ekki alltaf sömu merkingu heldur breytist 

hún eftir samhenginu, sbr. setningarnar: „leit haldið áfram af fullum þunga í fyrramálið“ og 

„þyngd er kraftur sem er mældur í Newton einingum“. Það hlýtur því að vera nauðsynlegt 

að kennarar sýni hvernig vísindaleg orð eru notuð í samhengi og útskýri merkingu þeirra. 

Kennarinn er ekki bara tungumálakennari heldur líka túlkur, einhver sem getur útskýrt 

hvernig maður getur öðlast rétta merkingu út frá orðræðunni og textunum sem 

kennslustundin byggir á (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Tungumálið er líka eitt helsta verkfærið þegar kemur að því að framkvæma 

vísindalegar tilraunir. Þegar vísindamenn fá hugmyndir eða tilgátur þá verða þeir að prófa 

þær og safna gögnum. Gögnin eru oft svo yfirgripsmikil að engin merking fæst nema að 

nota önnur framsetningarform en tungumál orða. Vísindi skýra því ekki heiminn eingöngu 

með orðum heldur eru þau fjöltáknlegt tungumál, byggð á skynsamri notkun korta, taflna, 

grafa, tákna, skýringarrita og fleiri sjónrænnar stærðfræðitjáningu.  Gröf og kort gefa yfirlit 

yfir tíðni og mynstur í gögnunum, töflur gefa yfirlit yfir töluleg gögn og stærðfræðitákn 

lýsa sambandi milli breyta. Þetta eru því í raun mörg tungumál samankomin í eitt en 

vísindamaðurinn er háður þeim öllum til að smíða þekkingu og gera vísindaleg fyrirbæri 

áþreifanleg og hlutstæð í tungumálinu (Lemke, 1998).  

2.3.7 Hvernig er hægt að æfa tungumál líffræðinnar? 

Það er erfitt að hugsa sér að læra tungumál án þess að tala. Rannsóknir sína hins vegar að 

það er kennarinn sem talar mest í raunvísindakennslu og nemendur hlusta. Flestar 

spurningar kennara eru  lokaðar og krefjast ekki ígrundunar sem gerir það að verkum að 

nemendur fá ekki tækifæri til að æfa fræðilegt tal. Það hjálpar heldur ekki að eftir að 

kennarar hafa lagt fram spurningar gefa þeir nemendum yfirleitt mjög stuttan 

umhugsunarfrest áður en þeir svara sjálfir spurningunni (Evagorou & Osborne, 2010).  Í 

daglegu tali er það sjaldan þannig að sá sem veit svörin spyrji hina spurninga, heldur er það 

oftast svoleiðis að sá spyr sem ekki veit. Það leiðir til þess að menn deila upplýsingum, 

kasta hugmyndum á milli og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu eða skilningi. Til 

að líkja sem mest eftir raunveruleikanum er gott að nemendur tali saman um námsefni 

maður á mann eða í litlum hópum.  Mercer, Lyn, Wegerif og Sams (2004) komust að því 

að það er hægt að gera börnum kleift að tala á árangursríkan hátt í kennslustundum þannig 

að þau noti tungumálið sem verkfæri til að skiptast á röksemdum og öðlist þannig meiri 

skilning á námsefninu.  Þeir sögðu ástæðuna fyrir því að margir kennarar upplifa 

nemendasamtöl ómarkviss og upplifa að nemendur fari að tala um eitthvað allt annað en 

þeiri eiga að gera, megi rekja til þess að nemendur hafa ekki skýra hugmynd um hvers sé 

ætlast til að þeim.  Þeir vita ekki endilega hvað góð umræða felur í sér og þurfa skýr 

fyrirmæli.  Það er því nauðsynlegt að kennarinn setji nemendum reglur og útskýri ferlið.   
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2.3.8 Tungumálakennslan stuðlar einnig að félags- 
tilfinningaþroska 

Piaget og Vygotsky hafa báðir sýnt fram á að samvinna á stóran þátt í hugtakamyndun og 

þekkingaröflun. Manneskjunni er eðlislægt að afla sér þekkingar í samvinnu við aðra. 

Kanna í samtölum gildi hugsmíða, uppgötvana og skoðana. Það krefst hins vegar æfingar 

að þróa svör í röklegu samhengi, temja sér virka hlustun og virða ólík sjónarmið.   

Túlkunarárekstrar knýja okkur til þess að setja okkur í spor hvers annars og huga að 

sanngirni í samskiptum.  Samræðan er því til þess fallin að mennta í víðum skilningi og 

stuðla að alhliða þroska (Edelstein, 2008, bls. 161). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræðinni sem lögð var til grundvallar rannsókn minni á 

mínum fyrstu skrefum í kennslu. Starfendarannsókn varð fyrir valinu því hún byggir á því 

að rýna í eigið starf á kerfisbundinn hátt (Hafþór Guðjónsson, 2008). Gerð er grein fyrir 

þátttakendum í rannsókninni, hvernig gagna var aflað og þau greind.  

3.1 Starfendarannsókn 

Starfendarannsókn felur í sér eins og öll önnur rannsóknarsnið kerfisbundna leit að nýrri 

þekkingu. Hún fjallar hins vegar ekki aðeins um að skilja og útskýra, heldur líka um að 

smíða þekkingu sem hægt er að nýta til  framþróununar á starfi sínu. Rannsóknarferlið er í 

höndum rannsakandans sjálfs sem skoðar og íhugar eigið starf (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011).  Í stað þess að standa utan við rannsóknarsviðið og rýna í athafnir og gjörðir annarra 

eins og hefð er fyrir í rannsóknarheiminum, virkar starfendarannsakandinn sem 

brautryðjandi sem kemur hugmyndum í framkvæmd, ráðgjafi sem rökræðir við helstu 

kenningasmiði meðan rannsóknin er í gangi, og sem rannsakandi sem jafnóðum smíðar 

þekkingu,  greinir og túlkar hvað gerðist og hvernig hægt er að útskýra það. Það má því 

segja, að starfendarannsókn sé eins konar hringlaga könnunarleiðangur til skilnings 

(McNiff, 2010).  Starfendarannsóknir  fela í sér sjálfsrýni og endurmat á eigin viðhorf, en 

þær gefa rannsakandanum frelsi til að nota margar og mismunandi aðferðir til að afla gagna 

og til að setja efni sitt fram. Þær ættu því að henta flestum kennurum og stuðla að því að  

gera starfsþekkingu þeirra sýnilegri (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

3.2 Gagnaöflun 

Starfendarannsókn sem þessi byggir á faglegri ígrundun þar sem túlkun og greining á 

kennslu er skoðuð út frá kennslufræðilegri þekkingu og sjónarmiðum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011) . Ígrundun felur í sér kerfisbundna leit að nýrri þekkingu og úrræðum 

til að komast að niðurstöðu um mikilvæga hluti (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa 

Eggertsdóttir, & Rúnar Sigþórsson, 2013).  Rannsakandi skráir það sem hann upplifir til 

þess að fanga reynslu sína og sýn þátttakenda, rýnir í gögnin og kynnir niðurstöður sínar til 

að sýna hvernig þær hafa leitt til breytinga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Það er engin ein 

ákveðin forskrift að því hvernig á að afla gagna í starfendarannsóknum en algengast er, að 

rannsakandi haldi dagbók. Engu að síður geta menn nálgast gögn á margs konar hátt, svo 

sem með vettvangsathugunum, spurningalistum, viðtölum, hljóð- og myndbandsupptökum 

og ljósmyndum og nýtt allt í senn í sömu rannsókninni. Gögn fyrir starfendarannsókn geta 

því verið mjög fjölbreytt (Hafþór Guðjónsson, 2008).  Aðalatriðið er að fram fari ígrundun 

og sjálfsrýni rannsakanda og að rannsóknin byggi á fræðilegum grunni. Gögnin gefa 
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vísbendingar um þær breytingar á hugarfari og starfi sem verða hjá rannsakandanum og eru 

eins konar staðfesting á því sem rannsakandi upplifði (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

3.2.1 Rannsóknardagbókin 

Í rannsóknardagbók leitast rannsakandi við að skrá niður upplifanir og hugsanir sínar á 

þann hátt sem honum  þykir þægilegastur, t.d. í smásagnastíl, með minnispunktum, 

teikningum o.s.frv. (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Maður bregst oft við í kennslustofunni á 

grundvelli einhverjar þekkingar en gerir sér ekki endilega grein fyrir því. Með því að 

ígrunda og skrá niður verður þekkingin ef til vill sýnilegri og nýtist til taka mið af og haga 

sér eftir (Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald, & Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013).  Það var mér ekki tamt að skrifa dagbók þegar ég hóf mína rannsókn. 

Mér fannst erfitt að finna tíma til þess og leit stundum á það sem sóun á tíma, tíma sem 

væri betur varið í að undirbúa kennsluna. Skrifin voru því stuttaraleg í byrjun, oftast í formi 

minnispunkta en einstaka sinnum fann ég tíma til að lýsa aðstæðum, tilfinningum og 

viðbrögðum í meiri smáatriðum. Ég held að ástæðan fyrir þessu hafi verið að mér var ekki 

almennilega ljós tilgangurinn með þessum skrifum. Ég sá ekki fyrir hvernig þau myndu 

nýtast mér. Það var ekki fyrr en í lok fyrstu annar að ég  settist niður og las yfir skrifin að 

ég sá að ég gat nýtt mér reynsluna til að gera betur á næstu önn. Á annarri önn fór ég að 

skrifa í meira mæli hugleiðingar fyrir og eftir kennslutíma til að lýsa áhugaverðum 

upplifunum. Ég reyndi markvisst að veita því athygli hvernig ég talaði við nemendur, 

hvernig kennsluhættir mínir voru og hvort þeir hefðu skilað tilætluðum árangri. Ég skrifaði 

yfirleitt á tölvu en stundum reif ég líka fram blað og penna í kennslustundum og á 

kennarafundum til að lýsa atburðum jafnóðum. Þegar ég var í tímaþröng tók ég upp 

hugleiðingar mínar á símann minn. Það má því segja, að „dagbókin mín“ hafi verið á 

mörgum stöðum í tíma og rúmi. Helsti gallinn við að hafa gögnin svona dreifð er að maður 

fær ekki eins gott yfirlit yfir þau. Hins vegar fangaði ég meira af upplifunum mínum en ég 

hefði annars gert, hefði ég verið bundin við eina bók.  Næsta skólaár fór ég í meira mæli að 

lesa fræðitexta því skrifin vöktu meiri áhuga hjá mér á að breyta kennsluháttum mínum. 

Þau byggðu í raun upp sjálfstraust. Ég fór í meira mæli en áður að sleppa takinu á 

hefðbundnum kennsluháttum, leita til samkennara minna og hlusta á raddir nemenda. Ég 

áttaði mig á því, að ef ég ætlaði að ná árangri í starfi, þyrfti ég að halda áfram að læra. 

Hvað er nám ef ekki að beina hugsuninni að tilteknu viðfangsefni í því skyni að brjóta það 

til mergjar?  Hvernig gat ég ætlast til þess að nemendur læsu fræðitexta, gerðu 

heimaverkefni og tækju ábyrgð á náminu, ef mér sjálfri fyndist það sóun á tíma því að 

annar undirbúningur fyrir kennslu ætti að hafa forgang? 

3.2.2 Samræður við rýnivini 

Í starfendarannsóknum getur verið mikils virði að eiga rannsóknarvin. Þá getur rannsakandi 

mátað sínar hugsanir við starfsfélaga og fengið nýja sýn á starfið í skólanum.  Það að ræða 

málin dýpkar eða varpar upp nýrri sýn á tiltekin málefni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég 

var mjög heppin með að eiga að góðan rýnivin, Erlu Hrönn Geirsdóttur, sem er í svipuðum 

sporum og ég, er sjálf að hefja sinn kennsluferil.  Við kynntumst  í kennslufræðináminu og 

ákváðum báðar að gera starfendarannsókn undir leiðsögn Hafþórs Guðjónssonar. Þegar 

rannsóknin hófst vorum við báðar með hlutastarf við kennslu, ég í skóla með áfangakerfi 

og hún í bekkjarskóla. Smám saman jókst síðan kennslan hjá okkur báðum. Við ræddum 

upplifanir okkar af kennslunni og leituðum ráða hvor hjá annarri. Oftar en ekki sáum við 
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hversu ólíkum lausnum við urðum að beita vegna ólíkra skólakerfa. Þær kennsluaðferðir 

sem henta vel í bekkjarkerfi, virka ekki jafn vel  í áfangakerfi og öfugt, þar sem nemendur 

þekkjast ekki eins vel í áfangakerfinu. Samt sem áður gátum við nýtt okkur reynslusögur 

hvor annarrar til að öðlast meiri skilning á okkar eigin kennslu. Við ræddum oft saman í 

síma en hittumst einnig og spjölluðum yfir kaffibolla. Þetta voru því fremur óformlegir 

fundir en gáfu manni samt sem áður mikið til að vinna með. Við vorum báðar í sömu 

sporum og því mjög meðvitaðar um að dæma ekki, heldur hlusta og styðja.   

Á nokkurra mánaða fresti fórum við á fund leiðbeinanda okkar, Hafþórs 

Guðjónssonar. Þá settumst við  þrjú niður og ræddum um ákveðin atriði sem bar á góma í 

rannsóknarvinnu okkar. Hafþór hjálpaði mér að koma auga á gildi rannsóknarinnar, 

verðmæti þess að skrá niður reynslu sína og að þróa starfskenningu.  Hann hafði í náminu 

mínu mætt í kennslustund hjá mér og fylgst með öllu því sem fór fram í skólastofunni hjá 

mér, talað við leiðsagnarkennara minn og hafði því góða innsýn í mína styrkleika og 

veikleika í kennslu. Ábendingar hans og leiðsögn met ég því sérstaklega mikils.  

3.2.3 Samræður við kennara 

Eftir því sem ég varð meðvitaðri um gildi mín í kennslu, varð sjálfsmynd mín sem kennara 

sterkari og ég fór í auknum mæli að ræða við samkennara um mínar tilraunir og hugmyndir 

í kennslu. Ekki bara þá sem voru að kenna sömu greinar og ég, heldur nánast alla til að fá 

aukna víðsýni. Þegar maður virkjar umhverfið sitt, fer maður að finna til ábyrgðar og það 

knýr mann áfram að framfylgja hugmyndum sínum og breyta þeim í áþreifanleg verkefni. 

Ég uppgötvaði því fljótt að það margborgar sig að veita öðrum hlutdeild í hugmyndum og 

verkefnum. Stundum fékk ég viðbrögð og athugasemdir frá samkennurum sem reyndust 

mér mjög dýrmætar, því hugmyndin sem ég bar fram var kannski í raun og veru ekkert 

sérstaklega góð, en vegna samræðu kveikti hún á annarri betri hugmynd eða var túlkuð á 

nýjan hátt. Stundum höfðu einhverjir framkvæmt svipaða hugmynd, t.d. að einhverju 

verkefni, og vildu þá endilega gefa mér eintak af verkefninu sem ég mátti breyta að vild. Þá 

þurfti ég ekki að byrja frá grunni, heldur gat ég byggt á þeirra vinnu. Þegar maður leitar til 

samkennara er oft ekki laust við að þeir finni til sín. Margir kennarar hafa mikla reynslu  og 

þykir vænt um að maður sýni þessari reynslu áhuga. Það er í raun sorglegt hversu mikil 

þekking fer forgörðum ef þeir eldri eða reynslumeiri miðla ekki þekkingunni til þeirra 

reynsluminni. Samræður mínar við mismunandi samkennara dýpkuðu minn skilning á 

skólastarfinu og urðu til þess að ég átti auðvelt með að leita eftir stuðningi ef eitthvað 

bjátaði á.  Ég verð þó að viðurkenna að mér fannst ekki mikið fara fyrir umræðum um 

innviði skólastarfsins á kaffistofunni eða hjá samkennurum nema maður leitaði sérstaklega 

eftir því. Ég tel því að það þyrfti í meira mæli að stuðla að sameiginlegri hugsun til 

menntunar og náms hjá kennurum og auka tækifæri til samstarfs.   

3.2.4 Samræður við nemendur  

Eitt mikilvægasta tækið sem ég hafði til að þróa kennsluhætti mína var að spyrja nemendur 

álits á verkefnum á kennsluaðferðum í lok kennslustunda. Ég ræddi því stundum 

einstaklingslega við nemendur að kennslustundum loknum og spurði þá einlæglega út í 

þeirra upplifun af kennslustundunum, hvað þeim þætti betur mega fara og með hvað þeir 

væru ánægðir. Þeirra viðhorf og leiðbeiningar nýtti ég síðan til að móta kennsluna. Ég 

útskýrði fyrir þeim að tilgangurinn með spurningunum væri að koma til móts við nemendur 
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og að ég hlustaði vandlega á alla gagnrýni sem ég fengi því hún gæti reynst gott tækifæri 

fyrir mig til að bæta kennsluna. Nemendur verða yfirleitt ánægðir með að leitað sé eftir 

þeirra viðhorfum og finnst þeir metnir að verðleikum. Í flestum tilvikum hafa þeir skoðun á 

kennslunni og eru ófeimnir við að deila því sem þeim fannst gott og hvað betur mátti fara. 

Ég held að áhrifin af þessu skili sér í kennslunni: þegar ég leita til nemenda, eiga þeir 

auðveldara með að leita til mín.  Það skapast gagnkvæm virðing. Nú er það ekki einungis 

nemandinn sem leitar eftir aðstoð kennarans, heldur kennarinn til nemandans til að bæta 

kennsluna. Þeir standa því andspænis hver öðrum á jafnréttisgrundvelli. Maður virðir það 

við nemendur sína þegar þeir koma með góðar ábendingar og oft eru það lakir námsmenn 

sem finna vel hvað virkar fyrir þá og hvað ekki.   

Sko, þegar ég tók þennan áfanga á síðustu önn fannst mér hann mjög skemmtilegur 

af því kennarinn var svo fyndinn! En ég vissi ekkert hvað var í gangi með þetta 

námsefni. En núna þegar ég er að gera fullt af svona verkefnum eins og í tímanum í 

dag þá finn ég alveg að ég er að læra miklu meira.  (Dagbók 13. nóv. 2015) 

Nokkrum sinnum hef ég upplifað það, að nemendur komi til mín eftir kennslustund 

óumbeðnir og bjóði fram efni til að gera námið áhugaverðugra fyrir samnemendur. Einn 

nemandi bauðst t.d. til að fara í fjöruna og tína þörunga og skeljar til að koma með í næsta 

tíma, nokkrir hafa bent mér á myndbönd sem tengjast námsefninu og enn aðrir komið með 

tillögur um verkefni.  Þetta hefðu þeir sennilega ekki gert nema af því að þeir fundu að ég 

hafði áhuga á þeirra framlagi eftir að hafa leitað til þeirra.     

3.2.5 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni minni voru margir eins og gefur að skilja því ég kenni í 

framhaldsskóla með áfangakerfi. Ég einbeitti mér að gagnaöflun í grunnáfanga í líffræði 

sem ég kenndi allar fjórar annirnar, nýjum líffræðiáfanga sem hóf göngu sína haustönn 

2015 og byggði á hinum grunnáfanganum, og líffæra- og lífeðlisáfanga sem ég kenndi þrjár 

annir.  Nemendur voru mjög ólíkir. Í líffræðiáföngunum voru margir  slakir nemendur og 

nemendur af erlendu bergi brotnir en í líffæra- og lífeðlisfræði voru betri námsmenn og 

meira um eldri nemendur sem eru komnir yfir tvítugt. 

3.2.6 Formleg viðtöl og spurningakannanir 

Ég prófaði að taka formlegt viðtal við nemanda sem sat í líffræðitíma hjá mér á fyrstu 

önninni minni. Viðtalið gagnaðist mér að einhverju leyti en helstu ókostirnir við formið var 

að gríðarlegur tími fór í að skrifa samtalið upp. Það að vera með upptökutæki gerði 

viðmælanda minn mjög meðvitaðan um hvernig hann orðaði hlutina og eftir á hafði hann 

áhyggjur af því að ég gæti ekki nýtt samtalið því hann hefði ekki staðið sig nógu vel, ekki 

svarað spurningunum á skiljanlegan hátt. Ég taldi því ágóðann af því að ræða við nemendur 

á óformlegum nótum, þar sem sjálfstraust nemenda jókst frekar en að minnka, mun meiri 

og tók ekki fleiri formleg viðtöl.  

Ég gerði einnig spurningalista á fyrstu önninni sem ég bað alla nemendur í 

áfanganum að fylla út en fannst skriflegar athugasemdir ekki skila mér eins miklu og  þegar 

ég ræddi við nemendur.  Svörin voru mun styttri og ég gat ekki skynjað hvort þau væru 

skrifuð af einlægni eða bara út í loftið til að komast sem fyrst í frímínútur. Þessi gögn voru 
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því ekki valin til að varpa ljósi á rannsóknarspurningar mínar en þau studdu val mitt á 

réttmæti annarra rannsóknaraðferða. 

3.2.7 Verkefni, hlutapróf, ljósmyndir og myndbandsupptökur 

Verkefni og hlutapróf varpa ljósi á það breytingarferli sem ég hef gengið í gegnum frá því 

ég byrjaði að kenna og sýna auknar áherslur mínar á að nemendur fái nýtt sem flest 

skilningarvit í kennslustundinni: fái að sjá, lykta, heyra og snerta. Í byrjun voru verkefnin 

heldur fábreytt, hvítur pappír með svartprentuðum, stuttum spurningum úr námsefninu. 

Verkefnin fóru síðar að vera myndskreytt, byggjast á því að nemendur gerðu eitthvað 

verklegt, skoðuðu sýni, færu á safn, lýstu því sem þeir sæju eða teiknuðu upp. Ég fór einnig 

í meira mæli að ganga á milli nemenda og biðja þá að útskýra fyrir mér hugtök munnlega í 

stað þess að einblína á skrifleg verkefni. Með því að skoða þessi gögn sá ég að kennslan 

þróaðist í það að vera fjölbreyttari og verkefnin kröfðust meiri virkni af nemendum.  Í 

sumum tímum tók ég upp myndbönd á símann minn og ljósmyndir. Þessi gögn eru 

mikilvæg til að varpa ljósi á stemninguna sem myndaðist í kjölfar ákveðinna verkefna. Þau 

sýna hvernig andrúmsloftið varð afslappaðra í tímum hjá mér eftir því sem ég efldist í starfi 

og tengdist nemendum mínum betur. Mikið af myndunum er einnig úr vettvangsferðum og 

þær hafa reynst mér vel við að betrumbæta ferðirnar milli anna. Þá er viðbúið að öll 

gögnin, skrifleg eða myndræn, nýtist mér seinna meir á starfsferlinum til að fletta upp á 

hugmyndum sem ég hef prófað í verki og lagt mat á.    

3.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Gögnum var safnað á tímabilinu  19. ágúst 2014 til 7. apríl 2016.  Ég rýndi í gögnin á 

vorönn 2015 til að greina þemu og tengja við rannsóknarspurningar mínar.  Þessi þemu 

sem ég greindi má segja að séu gildin mín í kennslu, s.s. umhyggja, jákvæðni, fjölbreytni í 

kennsluháttum o.fl.  Eftir að hafa greint þau varð gagnasöfnunin auðveldari því ég bæði sá 

tilganginn með rannsókninni og varð meðvitaðri um að skrá atvik sem myndu gagnast mér 

til að varpa ljósi á breytingarferlið sem ég var að ganga í gegnum. Í lokin voru gögnin 

flokkuð eftir rannsóknarspurningunum.  
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4 Niðurstöður  

Nú er annar skólaveturinn minn á enda og fyrstu skrefin mín í kennslu hafa markað sín 

spor á líf nemenda og kennara við skólann minn.  Í upphafi fyrstu annar voru markmið mín 

með kennslunni óljós en ég hafði ýmsar hugmyndir um hvernig ég vildi að hlutirnir væru í 

kennslustofunni hjá mér. Ég vildi t.d. að í kennslustofunni ríkti góður andi og nemendur 

væru duglegir að læra.  Fljótlega komst ég að því að hugmyndir verða ekki að veruleika 

vegna þess að þær eru góðar. Oftast dugir ekki einu sinni að finna lausn. Maður verður að 

framkvæma. Ég ákvað því að setja mér tvö markmið og hefjast handa við að ná þeim sem 

fyrst, en þau voru  að ná til nemenda minna og virkja þá í kennslustundum. Að framkvæma 

hugmyndir og fylgja þeim eftir er hæfileiki sem verður að þróa með skipulagi. Ég fór því 

að lesa mér til um og velta því fyrir mér hvað ég gæti gert til að ná markmiðum mínum.  

Að því loknu fór ég inn í kennslustundir með ákveðnar áherslur í huga og hélt dagbók um 

það sem gerðist í skólastofunni. Í þessum kafla lít ég yfir farinn veg og reifa helstu 

niðurstöður sem varpa ljósi á það hvernig ég vann að því að ná markmiðum mínum. 

Kaflinn er tvískiptur í samræmi við rannsóknarspurningar mínar. 

4.1 Hvernig næ ég góðum tengslum við 
nemendur?  

Allir hafa þörf fyrir að skipta máli og vera viðurkenndir eins og þeir eru. Kennari verður 

því að líta á hvern og einn nemanda sinn sem persónu með alla sína kosti og galla, en ekki 

nafn á viðverulistanum. Fólki finnst ánægjulegt þegar því er vel tekið , brosað til þeirra og 

því heilsað glaðlega, og þar eru nemendur engin undantekning. Til þess að kennarinn njóti 

virðingar sjálfur verður hann einnig að sýna að hann sé einhvers virði og eigi gott álit 

skilið. Það gerir hann með því að gefa af sér. Með jákvæðri framkomu getur hann leiðbeint 

nemendum og hjálpað þeim yfir hindranir, sem jafnvel virðast óyfirstíganlegar í fyrstu.  

Það er aðallega það sem gerir það að verkum að mér finnst kennarastarfið svo skemmtilegt: 

þegar einhver nær árangri og maður upplifir gleðina með þeim.  

4.1.1 Að vera trúr sannfæringu sinni 

Einn nemenda minna náði ekki þeirri einkunn sem hann þurfti á síðasta hlutaprófinu sínu 

til að ná símati í áfanga og sleppa við lokapróf. Hann varð mjög sár, enda hafði hann lagt 

sig fram yfir önnina með það að markmiði að ná símati. Ég hélt langa ræðu í byrjun annar 

um að ef nemendur virkilega ætluðu sér að ná símati gætu þeir það, því þetta snerist 

aðallega um vinnu en ekki hversu klár maður er. Nemandi minn var ekki vanur að mæta 

vel í tíma en þurfti að ná  80% raunmætingu til að standast símat hjá mér. Framan af mætti 

hann í hvern einasta tíma en á seinni þriðjungi fór að draga úr mætingu. Hann ætlaði ekki 

að standast áfangann með afburðamætingu ef hann þyrfti bara 80%. Eftir að hafa farið yfir 

síðasta hlutaprófið hans þrisvar sinnum gat ég ómögulega komið honum upp yfir 7,2 í 

einkunn nema að gefa honum stig sem mér fannst á engan hátt réttmæt, en hann þurfti 7,5. 
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Ég bað samkennara minn um að lesa yfir prófið og hann komst að sömu niðurstöðu og ég. 

Ég kveið fyrir að færa nemenda mínum fréttirnar því ég vissi að hann yrði mjög 

vonsvikinn. Mér til mikillar furðu tók hann fréttunum ekki svo illa, en í lok tímans skilaði 

hann mér hins vegar prófinu og sagði: „Finnur þú ekki bara einhver atriði til að hækka mig 

upp?“ svo sneri hann sér við og labbaði út. Ég kallaði á eftir honum og sagði að ég væri 

búin að marg yfirfara prófið og að samkennari minn fyndi heldur engin stig. Mér þætti það 

virkilega leitt, ég vissi að hann hefði lagt mikið á sig en hann stæðist ekki kröfur fyrir 

símat. 

Nemandinn minn brast í grát, sagði að hann hefði alltaf þurft að hafa mikið fyrir því 

að læra og hefði rekist á ótal veggi á skólagöngunni. Hann hefði flosnað upp úr 

framhaldsskóla á unglingsárunum og nú væri hann aftur að íhuga það sama eftir að hafa 

hafið skólagöngu á ný sjö árum síðar. Hann sagði mér frá hræðilegum upplifunum úr æsku. 

Honum fyndist sem allt lífið væri á móti honum. Ef hann næði ekki símati núna, sannaði 

það bara að hann næði aldrei því sem hann ætlaði sér.Ég kenndi virkilega í brjósti um hann, 

en sagði að hann þyrfti ekki að líta á þetta svona neikvæðum augum. Í stað þess að ná 

símati með lægstu einkunn gæti hann nýtt sér alla vinnuna, lært vel fyrir lokapróf og náð 

mun hærri lokaeinkunn út úr áfanganum. Hann lét þó ekki segjast og spurði hvort ég hefði 

virkilega ekki heyrt hvað hann sagði um æsku sína. Samtalið hélt áfram. Ég bað hann um 

að setjast niður og útskýrði fyrir honum að mér þætti hræðilegt að heyra hversu erfiða æsku 

hann hefði átt. Ekkert barn ætti að þurfa að upplifa það sem hann upplifði. En ég gæti samt 

ekki hleypt honum í símat þess vegna. Það væru ákveðnar kröfur sem að allir þyrftu að 

uppfylla til að komast í símat  og það væru mjög ósanngjarnt gagnvart samnemendum ef ég 

sveigði reglurnar fyrir hann.  Allir hefðu sínar ástæður fyrir að hafa ekki staðist kröfurnar, 

mismunandi bakgrunn og aðstæður. Fljótlega kvaddi nemendinn minn mig og ég var hugsi 

yfir þessum atburði allan daginn. Mig langaði virkilega til að hann næði símatinu, var ég of 

ströng, ósveigjanleg?  

Daginn eftir biður stjórnandi í skólanum mig um að ræða við sig. Til hans hafi 

komið ungur maður með tárin í augunum og beðið hann um að kíkja á málið. Hann áréttaði 

að hann væri ekki að biðja mig um að skipta um skoðun, en átakanleg saga hans hefði 

fengið á hann og þess vegna vildi hann heyra í mér. Ég bið samkennara minn um álit sem 

ráðleggur mér að standa við mitt.  

X á einungis að fara í tvö lokapróf. Var á síðustu önn með lélega mætingu í öllum áföngum en náði 

öllum prófum. Mér finnst erfitt að horfa fram hjá því að hann hætti að mæta vel í lok annarinnar því 

hann þurfti bara 80% mætingu. Ég verð að vera trú sjálfri mér.  (Dagbók 24.11.2015) 

Ég sé að nemandi minn hefur sent mér póst, svo ég svara honum og segi að ég geti 

hreinlega ekki breytt einkunninni hans. Ég væri leið yfir þessu, en aðallega leið yfir því að 

hann sýndi ekki meiri þrautseigju. Hann gæti að öllum líkindum fengið hærri einkunn með 

því að fara í lokapróf – en hann væri að einblína á auðveldu leiðina sem myndi sennilega 

ekki gera hann eins stoltan af sjálfum sér.  Ef hann lærði vel fyrir lokaprófið yrði hann að 

öllum líkindum miklu stoltari af einkunninni sinni, hann gæti verið viss um um að hann 

ætti hana skilið.  Að lokum skrifaði ég að ég hefði fulla trú á að hann gæti lært og myndi 

standa sig vel á prófi, það hefði hann sýnt mér yfir önnina.  Ég vildi óska að hann hefði jafn 

mikla trú á sér og ég hefði á honum. 

Ég fékk ekkert svar til baka en á prófdeginum hans gerðist þetta:  
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Þegar ég labba niður stigann sé ég að hann stendur þarna niðri og bíður eftir mér. Ég get svarið að 

mig langaði til að snúa við og hlaupa upp aftur. En svo brosti hann til mín, faðmaði mig innilega að 

sér með tárin í augunum og sagði: „Ég var svo vitlaus, ég er stundum svona lokaður – það er hluti af 

mínum andlegu veikindum. En ég skil núna af hverju þú vildir ekki gefa þig, það tók mig bara svo 

langan tíma að átta mig á því. Flestir vorkenna mér þegar ég segi þeim frá bernskuárunum, en þú 

bara hertir mig!“ Svo hló hann. „Þú ert góður kennari, það er ekki bara ég sem segi það, heldur líka 

hinir. Takk fyrir að hafa trú á mér!  (Dagbók 10.12.2015) 

Auðvitað myndu ekki allir virða mann mikils fyrir svona ákvarðanir. Maður fær heldur 

ekki alltaf svör við því hvort ákvarðanir manns hafi verið réttar. Að efla sjálföryggi er 

áskorun og krefst þess að maður geri hluti sem manni finnst erfiðir og krefjandi. Þessi 

nemandi kenndi mér að yfirleitt gerir maður ráð fyrir að fólk eigi auðvelt með samskipti, en 

það er kannski ekki endilega málið, t.d. eru margir andlega veikir – það sést ekki utan á 

fólki.  Þrátt fyrir það, er best að vera samkvæmur sjálfum sér. Hafa trú á sjálfum sér en 

sýna jafnframt kurteisi og hlýju í samskiptum. 

4.1.2 Að skapa stemningu hjá nemendum 

Einu sinni á ári eru tveir þemadagar í skólanum. Ég sá um að undirbúa þá í mars 2016 en 

þeir voru með mjög óhefðbundnu sniði. Markmiðið var að ná upp stemningu í skólanum og 

skapa góð skilyrði fyrir nemendur til að kynnast, rækta vinasambönd og tengslanet sem 

síðar gætu nýst þeim sem stuðningur og innblástur í náminu.  Í áfangaskóla eru nemendur 

yfirleitt á breiðu aldursbili og fylgjast ekki að í náminu eins og í bekkjarskólum sem gerir 

það að verkum að nemendur kynnast ekki eins vel. Félagslífið í skólanum var búið að vera 

dapurt síðasta áratuginn.  Kennarar og nemendur sem ég talaði við voru ekki mjög 

bjartsýnir á að hægt væri að halda hátíð sem byggðist á virkri þátttöku nemenda. Hvað eftir 

annað var búið að leggja böll og skemmtanir niður hjá nemendaráði og kennarar áttu 

margir hverjir erfitt með að virkja nemendur til að taka þátt í tímum. Ég trúði því hins 

vegar að það væri hægt að halda skemmtilega þemadaga og var tilbúin að leggja mikið á 

mig til þess að ná fram markmiðum mínum.  Ég byrjaði á því að velja kennara í 

þemanefnd. Það var enginn hægðarleikur að sannfæra þá, en ég lofaði fáum fundarhöldum 

og verkefnum. Mér fannst mikilvægt að fá kennara með mér sem myndu styðja mig í að 

koma hugmyndum mínum á skrið og einstaklinga sem ættu auðvelt með að hrífa aðra 

kennara með sér.  Fá þá til dæmis til að klæðast búningum síðari þemadaginn. Nemendur 

skráðu sig á skrifstofu skólans til þátttöku. Þeir höfðu um sjö mismunandi lið að velja og 

gátu skráð sig í lið með vinum sínum. Yfir hverju liði voru þrír leiðtogar, flestir 

útskriftarnemar, sem hittust nokkrum sinnum fyrir þemadaga til að skipuleggja með mér 

viðburðinn. Leiðtogarnir bjuggu meðal annars til fána og gerðu skreytingar. Til að skapa 

áhuga og stemningu hjá þeim, hafði ég tónlist og bauð upp á súkkulaði og gos á fundum. 

Það kom mér verulega á óvart hversu mikla vinnu þeir lögðu í hönnun og gerð fánanna 

 
Mynd 4.1  Leiðtogar útbúa fána handa liðinu sínu. 
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sinna. Ég bjóst alveg eins við því að þeir myndu festa klæði á spýtu og láta gott heita, en í 

staðinn unnu þeir í margar klukkustundir að fánagerðinni. Ég held að það hafi skipt máli að 

segja þeim að ég vænti mikils af þeim, að þemadagar stæðu og féllu með þeim. Aðrir 

nemendur litu upp til útskriftarnemenda, þeir væru í flestum tilfellum eldri og þess vegna 

gætu þeir haft áhrif á aðra nemendur með því að sýna þeim að það er hægt að hafa gaman í 

skóla. Skólastjórnendur og kennarar komu hver á eftir öðrum og kíktu inn í myndlistarstofu 

á meðan á fánagerð stóð til að forvitnast um hvað væri í gangi. Margir urðu undrandi en 

allir fóru út úr stofunni með bros á vör. Vinnugleðin smitaði.  Ég tók myndir og setti inn á 

facebooksíðu kennara svo þeir fengju að sjá að nemendur væru að taka virkan þátt í 

undirbúningi, væru að leggja sitt af mörkum og hefðu gaman af. Ég talaði við kennarana 

sem voru með mér í þemanefnd um að hvetja til jákvæðrar umræðu um þemadagana á 

kaffistofunni og síðan sendi ég reglulega upplífgandi póst með upplýsingum og myndum 

og bað kennara að para sig saman og undirbúa þrautir fyrir nemendur. Ég skrifaði þeim ótal 

uppástungur af þrautaútfærslum sem þeir gátu nýtt sér og gert að sínum hugmyndum. Ég 

hvatti kennara til að hafa þrautirnar skemmtilegar, ef þeir sæju fyrir sér að nemendur færu 

að hlæja eða brosa á einhverjum tímapunkti við að leysa þrautina, væri þrautin nógu góð. 

Ég held að það hafi skipt mjög miklu máli að veita kennurum upplýsingar reglulega um 

hvernig skipulagningin gengi og fullvissa þá um að þetta yrði skemmtilegt, krakkarnir 

myndu taka þátt og að þeirra þátttaka og viðhorf skiptu gríðarlega miklu máli. Ég ákvað að 

nemendur gætu kosið besta búning kennara til að höfða til keppnisskaps kennara. 

Fyrri þemadaginn mættu nemendur á sín heimasvæði (skólastofa sem liðið fékk 

úthlutað) og skráðu sig í þrautir sem þeir vildu keppa í fyrir hönd liðsins. Í stofunni hékk 

listi yfir atriði sem liðið gat gert til að næla sér í aukastig, svo sem perla, prjóna trefil í lit 

liðsins, skreyta stofuna og margt fleira og margir hófust strax handa við að föndra. Síðan 

hittust öll liðin niðri í matsal en þar var haldinn samsöngur. Ég komst að því eitt sinn, 

þegar ég gaf mig á tal við ungan kennara í hlutastarfi í skólanum, að hann spilaði á gítar. 

Mér fannst því tilvalið að spyrja hann hvort hann vildi stjórna samsöng á þemadögum. 

Hann varð mjög spenntur fyrir hugmyndinni og þakkaði mér fyrir að leita til hans og hafa 

trú á honum. Sennilega hefur hann ekki gert sér fyllilega grein fyrir nemendahópnum sem 

hann átti að stýra, þ.e. að félagslíf nemenda væri ekki upp á marga fiska. En mörgum 

kennurum og nemendum fannst ég mjög bjartsýn að halda að nemendur myndu syngja 

með; „nei, ekki krakkarnir í þessum skóla!“ – svona var viðhorfið.  

Satt best að segja gekk samsöngurinn vonum framar. Nemendur sungu hástöfum. Ungi 

kennarinn hafði útbúið afar fallegar glærur með söngtextum á. Þessum glærum var varpað 

á tjald svo allir sæju textann og gætu sungið með. Hann hafði fengið innblástur þegar hann 

spilaði á kirkjusamkomum, þar voru alltaf glærur 

með fallegum myndum og hann hugsaði með sér 

sem svo að þessar myndir hrifu fólk með í söng. 

Kannski fallegar myndaglærur í kennslustundum 

myndu vinna hjarta nemenda og fá þá til að leggja 

harðar að sér í námi?  

Skólastjórinn kom að máli við mig eftir 

samsönginn og sagðist aldrei hafa upplifað aðra eins 

stemningu síðan hann hóf starf sitt í skólanum og 

aldrei hafði hann séð jafn marga nemendur í 

matsalnum í einu. Nú var hann ásamt öðrum 
 

Mynd 4.2  Fallegar glærur eftir 

 Kristján Óttar Klausen 
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kennurum ofboðslega spenntur fyrir morgundeginum. Að söngstund lokinni var nemendum 

frjálst að fara heim, en allir leiðtogarnir ásamt nokkrum liðsmönnum tóku þátt í þrautum 

frammi á gangi þar sem fólk gat safnast saman í kringum þá og horft á og hvatt sína 

liðsmenn. Liðin kepptust m.a. um að ferja appelsínu á milli með hálsinum og snúa 

plastglasi við sem stillt var upp á bakinu á þeim, svokallað „flipcup“.  Nemendur úr 

kvikmyndadeild tóku atriðin upp og gerðu myndband til að sýna sem skemmtiatriði á sal 

daginn eftir.  

Svo rann aðal dagurinn upp, keppnisdagurinn. Liðin gengu á milli stofa til að leysa 

þrautir hjá kennurum sem allir voru íklæddir skrautlegum búningum. Liðsmenn hvers liðs 

máttu einungis hefja þraut ef fánaberi liðsins var viðstaddur. Það var til þess að koma í veg 

fyrir að liðin klofnuðu og færu að leysa margar þrautir samtímis í sitt hvorri stofunni.  

Samstarfskennari minn forritaði vefsíðu svo að nemendur gátu fylgst með stigagjöf í 

símunum sínum. Kennarar og nemendur skemmtu 

sér konunglega og þrautirnar voru eins misjafnar og 

þær voru margar. Þrautin „leyndardómar 

lotukerfisins“ gekk t.d. út á það að ráða í dulmál 

með hjálp lotukerfisins, í þrautinni „listaverk“ áttu 

nemendur að skoða fræg listaverk og endurgera sem 

ljósmynd,  og í þrautinni japanska áttu þeir að borða 

smarties með sushiprjónum. Mörg fyrirbæri og 

viðfangsefni voru sett í nýtt samhengi. Í sameiningu 

urðu því nemendur að hafa kjark og beita 

sköpunargáfu sinni til að leysa verkefnin.   

 

Það ríkti mikil spenna á sal skólans þegar tilkynna átti um útslitin. Það heyrðust 

heróp frá hverju liði og ljóst var að nemendur tóku þátt í leiknum að lífi og sál. Þegar 

skólastjórinn tilkynnti úrslitin brutust út mikil fagnaðarlæti hjá vinningsliðinu og það fór  

upp á svið að taka við verðlaunum. Fljótlega eftir það var kennari verðlaunaður fyrir 

flottasta búninginn að mati nemenda en þar sem langflestir kennarar mættu í vinnuna í 

fullum skrúða var mjótt á munum. Að lokum þurftu liðin að ganga frá á heimasvæðunum, 

taka niður skraut og henda öllu rusli. Sum liðin voru ekki tilbúin til þess að hætta og héldu 

áfram leikjum fram eftir degi. 

Þrátt fyrir að ég fyndi fyrir ofboðslega mikilli 

þreytu eftir alla vinnuna sem ég lagði á mig, sveif 

sigurvíman í gegn og ég fann svo mikla gleði þegar 

ég áttaði mig á því að ég hafði náð fram markmiðum 

mínum. Þarna voru nemendur að tala saman sem 

aldrei höfðu yrt á hvorn annan. Nemendur sem 

gleymdu sér við að syngja, leika sér og vinna saman. 

Kennarar voru í skýjunum yfir stemningunni sem 

myndaðist og fullt af krökkum lýstu yfir ánægju 

sinni. Einn nemandi sagði í skólablaðinu:  

Mynd 4.3 Túlkun nemenda á 

listaverki 

 
Mynd 4.4  Sigurlið þemadaga 
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Ég hélt þetta yrði flopp en svo kom á daginn að þetta var fáranlega gaman, spennandi og 

skemmtilegt…..   Í ár þurftu allir að vinna saman og halda hópinn báða dagana sem gerði það að 

verkum að þemadagarnir heppnuðust mjög vel. (Skólablaðið) 

Þetta endurspeglar það viðhorf sem flestir höfðu fyrir þemadagana. Þeir héldu að það væri 

hreinlega ekki hægt að ná upp góðri stemningu.  

Annar sagði: 

Gaman var að sjá hvað kennararnir tóku mikinn þátt og höfðu fjölbreyttar þrautir. Búningakeppnin 

var snilld og gaman að sjá hvað sumir lögðu mikinn metnað í búninginn. (Skólablaðið) 

Það voru margir krakkar sem nefndu að eitt það skemmtilegasta við þemadagana hefði 

verið að sjá kennarana sprella og vera í búningum. Það var ekki laust við að það kæmi 

þeim á óvart hvað kennararnir lögðu sig mikið fram við að gera daginn sem 

skemmtilegastan og eftirminnilegastan fyrir nemendur. Þegar kennarar klæddu sig í 

búninga minnkaði bilið á milli kennara og nemenda. Til varð ein heild og nemendur 

sögðust margir hverjir sjá kennarana sína í nýju ljósi.   

Í fjölbrautaskóla getur verið erfitt að ná þeirri samheldni og stemningu sem oft 

finnst í bekkjarskólum.  Flestir bekkjarskólar á Íslandi taka inn nær eingöngu námslega 

sterka nemendur en nemendur með lægri einkunnir eiga litla möguleika á að sækja þá og 

fara því í skóla með áfangakerfi. Mig grunar að það aðhald sem bekkur veitir gæti einmitt 

frekar hentað nemendum með slaka náms- og félagslega stöðu. Þeir þurfa meira á því að 

halda að unnið sé með félagslegan þroska þeirra og að stutt sé við tengslamyndun. Svona 

atburður er því sérstaklega mikilvægur í skóla sem mínum.  Ánægja nemenda með 

þemadagana birtist einnig löngu síðar í ritgerðum nemenda í íslenskuáföngum þegar þeir 

fengu það að verkefni að skrifa kosti og galla skólans síns. Íslenskukennari kallaði á mig 

þegar hann var að fara yfir ritgerðir og sagði mér að nánast allir nefndu þemadaga sem eitt 

það jákvæðasta sem þeir hefðu upplifað í skólanum.  Þetta styrkti mig enn meira í þeirri trú 

að það að stuðla að félagstengslum hjá nemendum skiptir alveg gríðarlegu máli. Nú hefur 

skólinn hlotið styrk til að vinna að þessum málum á næsta skólaári. 

4.1.3 Að rýna í samtalið 

Eins og fram kom í sögunni hér að ofan voru þrír leiðtogar skipaðir yfir hverju liði á 

þemadögum.  Útskriftarnemar fylltu þessar leiðtogastöður, en þar sem fjöldi útskriftarnema 

sem vildu taka hlutverkið að sér var ekki nægur fékk ég einnig stúlkur úr nemendafélagi 

skólans til að gegna hlutverki leiðtoga yfir einu liði. Það var talsverður aldursmunur á 

útskriftarnemunum og leiðtogum úr nemendafélaginu. Nemendur úr nemendafélaginu voru 

á bilinu 16-18 ára en ég hugsaði með mér að þeir hefðu reynslu af stjórnun í gegnum 

nemendafélagið. Síðar kom í ljós að leiðtogahæfileikar þeirra yngri voru heldur minni en 

þeirra eldri og þeir hefðu þurft mun meiri aðstoð. 

Stúlkunum úr nemendafélaginu fannst erfitt að halda uppi aga í kennslustofu með 

samnemendum sínum. Þær áttu t.d. að skrá alla  liðsmenn sína í þrautir en það gekk mjög 

hægt. Hjá öðrum liðum gekk það vel, því að leiðtogarnir héldu uppi umræðum við 

samnemendur, giskuðu á hvað þeir héldu að þrautirnar snérust um út frá nöfnum þrautanna 

og hvöttu nemendur til að taka þátt. Stúlkurnar úr nemendafélaginu voru aftur á móti 

vandræðalegar og sögðu sínum meðlimum að þeim hefði verið skipað að skrá alla meðlimi 
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í þrautir. Nemendur þyrftu að velja sér þrautir sem fyrst til að komast fyrr heim.  Það gefur 

augaleið að það náðist ekki upp mikil stemning í þeirra liði. Daginn eftir þegar þrautirnar 

hófust, sá liðið þeirra: græna liðið, að það var mikil stemning í öllum öðrum liðum.  Þá var 

eins og það létti yfir þeirra liðmönnum og þeir tóku þátt, þetta var þá ekki eins asnalegt eftir 

allt saman! Liðin kepptust við að safna stigum með því að leysa þrautir skipulagðar af 

kennurum.  Allt í einu kárnaði gamanið hjá græna liðinu, liðstjórarnir komu þrammandi til 

mín og reiðin skein úr augum þeirra; „Við erum hætt ef þú víkur ekki rauða liðinu úr 

leiknum!“.  Liðstjórarnir sögðust ekki taka þátt í leik þar sem svindl væru leyfð og svo 

útskýrðu þeir fyrir mér að rauða liðið hefði skipt upp hópnum og gert þrautir samtímis. Ég 

bað liðstjórana um að halda áfram, ég þyrfti að skoða málið og að best væri að ræða þetta 

betur eftir leikinn. Liðstjórarnir hættu í leiknum án minnar vitundar en hluti af liðinu hélt 

áfram og kláraði þrautirnar. Liðstjórar rauða liðsins komu til mín stuttu síðar og sögðu að 

margir væru að tala um að rauða liðið hefði svindlað, það væri ekki rétt.   Einn liðsmaður 

þeirra hafi hins vegar stungið upp á  því, kennari hins vegar heyrt það og stoppað það af.  

Ég tala við kennarann sem hafði sömu sögu að segja. Í lok dagsins voru stigin gefin upp og 

hvorki rauða né græna liðið vann. Þá var komið að tiltekt en liðstjórar græna liðsins mættu 

ekki, því þeim fannst ekki hlustað á kröfur þeirra, kennarar hafi látið sem það skipti engu 

máli að rauða liðið hafi svindlað. Ég ákvað því að halda fund með leiðtogum úr 

nemendaráði og bað um leyfi til að taka upp samræðurnar. Tveir af þremur liðstjórum 

mættu. 

Ég sagði þeim að ég væri leið yfir hvernig þetta fór . Ég hefði hlustað á kröfurnar en 

ekki fundist ástæða til aðhafast neitt þar sem rauða liðið fullyrti að það hafi ekki svindlað 

og kennarar staðfestu þeirra sögu. Ég hefði ályktað sem svo að aðaltilgangur þessa 

verkefnis væri að vinna saman og hafa gaman að.  Þær hefðu mátt sýna meiri yfirvegun. Í 

ljós kom að rauða liðið vann ekki svo ef það hefði svindlað þá leiddi það að minnsta kosti 

ekki ekki til sigurs.   

Stelpa A:  Það skiptir ekki máli hver vinnur, það er bara princip hjá mér að ég tek ekki 

þátt í leik þar sem leyft er að svindla! (stúlkan er mjög æst) 

Ég: Mér finnst leiðinlegt að þið haldið að ég hafi leyft þeim að svindla, það var 

ekki ætlunin. Ég er búin að leggja á mig mjög mikla vinnu við að útfæra 

þennan leik og hafði ekki hugsað mér að leyfa neinum að svindla. Ég skil að 

þið hafið orðið sárar þegar þið upplifðuð svindl, en þið voruð með ákveðna 

ábyrgð sem leiðtogar.  Þá getur maður ekki leyft sér að bregðast við eins og 

manni sýnist heldur verður maður að hugsa um hagsmuni heildarinnar, alls 

hópsins. Það myndi horfa öðruvísi við hefðuð þið verið almennir liðsmenn 

en ekki leiðtogar. 

Stelpa A: Hagsmunir okkar hóps var að hætta því það var verið að svindla á okkur. 

Ég:  Hver fannst ykkur vera tilgangur leiksins? 

Stelpa B:  (þögn í smá stund og svo segir hún lágum rómi:) Hafa gaman. 

Ég:  Gæti verið að hópurinn ykkar hefði haft meira gaman ef þið hefðuð ekki 

látið rauða liðið hafa svona mikil áhrif á ykkur og brugðist öðruvísi við? 
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Stelpa A: Það er bara princip að láta ekki svindla á sér. Þér finnst þetta kannski bara 

vera leikur, en fyrir okkur var þetta ekki bara leikur. Það skipti okkur máli 

að vinna og fá verðlaun fyrir okkar lið. Allt liðið stólaði á okkur.  

……Svo voru fleiri úr liðinu sem hættu heldur en við, af hverju talar þú ekki 

við þá? 

Ég:  Af því að þeir voru liðsmenn en þið leiðtogar. Þegar maður er í 

leiðtogahlutverki hefur maður miklu stærra hlutverk og ber ábyrgð. Maður 

þarf að reyna að bregðast við af yfirvegun og  hafa hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi. Ég sem kennari er t.d. leiðtogi og get ekki bara farið í fýlu og 

neitað að tala við ykkur restina af önninni af því þið gerðuð eitthvað sem 

mér mislíkaði. Væri ég hins vegar nemandi horfði það allt öðru vísi við. Ég 

gæti sleppt því að tala við ykkur af því það hefði ekki áhrif á allan bekkinn 

og ég væri ekki að bregðast mínu hlutverki. Hlutverk mitt er að kenna ykkur 

og ég get ekki gert það vel án þess að tala við ykkur. Þið sem leiðtogar 

græna liðsins höfðuð annað hlutverk heldur en almennir liðsmenn. 

Stelpa A: Okei, ég skil hvað þú meinar. En ég varð bara svo ógeðslega pirruð og reið. 

Ég gat ekkert að því gert. 

Ég: Já, ég skil alveg að þið hafið orðið sárar. Það er oft ótrúlega erfitt að ráða við 

tilfinningarnar. En maður hefur samt alltaf valið um hvernig maður bregst 

við, er það ekki?  

Stelpa A: Uuuu, nei! Ég verð brjáluð ef fólk svindlar. 

Ég: Þótt maður finni reiðitilfinningu á maður þá alltaf að fara í fýlu? T.d. ef 

rauða liðið hefði verið leikskólabörn úr leikskólanum hérna á móti og þau 

hefðu svindlað vísvitandi. Þá hefðir þú átt kannski átt auðveldara með að 

bregðast öðru vísi við. Þú hefðir kannski fyrst fundið fyrir reiði en svo 

hugsað hmmm.. æ þau eru bara lítil. Á sama hátt hefðir þú kannski getað 

hugsað þetta er ósanngjarnt en við getum samt gert það besta úr þessu 

Tilfinningin er bara að benda þér á að þú sért ósátt, en ekki að segja þér 

hvernig þú átt að bregðast við.  

Stelpa B: jáá…, æ ég hugsaði þetta ekki svona. 

 

Þegar ég gekk út af fundinum var ég sátt með samtalið sem ég átti við stúlkurnar, 

fannst sem mér hefði tekist vel upp.  Það eina sem ég var óánægð með á þessari stundu, var 

að ég hefði átt að eiga þessar samræður fyrir þemadagana en ekki eftir þá.  Það er ekkert 

sjálfsagt að nemendur geri sér grein fyrir ábyrgðinni sem felst í sumum verkefnum sem 

maður felur þeim í hendur. Maður á ekki að gefa sér það fyrirfram að nemendur skilji 

hlutverk sín á sama hátt og maður sjálfur. Það var ekki fyrr en nokkrum dögum síðar að ég 

settist niður, hlustaði á samtalið og skrifaði það upp, að ég tók eftir ýmsu sem betur hefði 

mátt fara í samtalinu sjálfu. Ég leitaðist vissulega eftir því að fá stúlkurnar til að hugleiða 

áhrif gjörða sinna. En ég hefði átt að fá þær sjálfar til að velta fyrir sér þeirra hlutverkum 

sem leiðtogum. Hélt stelpa A að hennar hlutverk fælist í því að láta liðið sitt vinna 
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keppnina? Ég sagði henni beint út mína túlkun á hlutverki leiðtogans í staðinn fyrir að leyfa 

henni að komast að því sjálf. Mín skoðun skein í gegn frá upphafi til enda. Í þessu 

samtalsbroti sést að ég var að leitast við að fá fram staðreyndir sem hæfðu mér en ekki 

vangaveltur. Ég hefði átt að fylgja þeirra hugmyndum betur eftir, biðja um rökstuðning og 

leyfa þeim sjálfum að komast að niðurstöðu, ekki minni heldur sinni. Mér finnst  

athyglisvert að í þessum aðstæðum reyndi ég að vanda mig sérstaklega í samskiptum, 

vitandi það að ég væri að taka upp og myndi ef til vill nota samtalið seinna í verkefnið mitt. 

Þrátt fyrir það spurði ég lokaðra spurninga og tók ekki eftir vanköntununum fyrr en löngu 

síðar.   

 

4.1.4 Að tala um það sem skiptir máli 

4.1.4.1 Menntun 

Ég ákvað einu sinni að hefja kennsluna á að spyrja nemendur hvaða merkingu þeir leggðu í 

orðið menntun. Það urðu ekki miklar umræður en í ljós kom að langflestir tengdu menntun 

við skólagöngu rétt eins og ég gerði þegar ég byrjaði að kenna. Það er kannski ekki skrýtið 

enda liggur beint við að spyrja fólk spurningar á borð við:  „Ertu menntaður?“ og svarið er 

þá oft á þessa leið: „ Já, ég er búin með þrjú ár í líffræði“. Rétt eins og menntun sé mæld í 

skólaárum. Í tímanum svaraði ungur strákur mér að menntun væri undirbúningur fyrir  

framtíðina. Ég varð hugsi yfir þessu svari, fannst pínu sorglegt að þegar maður væri að 

mennta sig í skóla væri maður alltaf að nota tímann í undirbúning fyrir framtíðina. Hvað 

með þá sem fara í nám á efri árum, eru þeir líka bara að undirbúa framtíðina ?  

Það eru mjög margir í bekknum sem eru ekki að njóta sín, eiga við andleg veikindi að stríða og líður 

ekki vel. Kannski vita þau ekki hvað þau ætla að verða og sjá ekki tilganginn í allan þennan 

undirbúning fyrir óljósa framtíð! Ég trúði því þegar ég var yngri að maður yrði hamingjusamur þegar 

maður eignaðist fjölskyldu og kláraði háskólanám. Það var enginn sem benti mér á að það væri 

ekkert fullvíst, lífið virkaði ekki þannig. Það er heilmikil vinna sem maður þarf að leggja á sig til að 

verða hamingjusamur. Það er vel hægt að eiga fjölskyldu og vera hundóánægður. Ætti menntun í 

skóla ekki frekar að vera staður til að njóta sín hér og nú í staðinn fyrir að undirbúa framtíðina? Það 

er  að minnsta kosti mun skemmtilegra viðhorf: „Ég er í skóla til að njóta lífsins“ -  í stað þess að 

hugsa: „Ég er í skóla til að undirbúa mig undir að fara að lifa lífinu.“  (Dagbók 02.01 2015) 

 

Þessi dagbókarskrif kveiktu þá hugmynd hjá mér að kannski vissu margir nemendur 

hreinlega ekki að maður þyrfti sjálfur að hafa fyrir því að vera hamingjusamur og láta sér 

líða vel. Það er ekki í höndum kennarans að gera skólann að svo skemmtilegum stað að þú 

finnir stanslaust fyrir hamingju, en kannski er það kennarans að benda þér á leiðir til að 

verða hamingjusamur? En ekki fyrir mitt litla líf þorði ég að mæta inn í kennslustund í 

líffræði og segja: „Krakkar, nú skulum við nota smá hluta af tímanum og ræða um 

hamingju“.  

Ekki fyrr en löngu síðar. 
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4.1.4.2  Kvíði og hamingja 

Á fyrsta árinu mínu í kennslu voru margir sem komu til mín þegar langt var liðið var á 

önnina og báðu um að fá að skila verkefnum löngu eftir að skilafrestur rann út og taka 

sjúkrapróf vegna þess að þeir komust ekki í  hlutapróf. Þegar ég fór að spyrjast fyrir um 

ástæður nefndu langflestir kvíða og þunglyndi. Margir nemendur sögðust missa út nokkrar 

vikur á hverri önn vegna þessa og töluðu eins og það væri hinn eðlilegasti hlutur. Sumir 

höfðu aldrei leitað sér hjálpar en aðrir voru á lyfjum eða í hugrænni atferlismeðferð. 

Ég las bókina Að setja fíl í sumarfríinu eftir Morris en hann segir að bestu kennararnir séu ekki þeir 

sem einungis kenna mikilvæga færni í fræðigreinum heldur þeir sem eru  áhrifamiklar fyrirmyndir í 

þeirri færni sem felst í því að vera maður. Ég verð að viðurkenna að ég held að ég sé nú ekki alltaf 

besta fyrirmyndin í því að vera maður!  Eða hvað þýðir það? Ég  finn að ég verð að gera eitthvað 

öðruvísi núna, verð að reyna eitthvað til þess að koma hlutunum í rétt horf, fá nemendur til að mæta 

betur, líða betur.  (Dagbók 19.8.2015)  

 

Ég ákvað á þriðju önninni minni að hefja fyrsta tímann á önninni á að ræða andleg 

veikindi. Ég sagði þeim að kvíða- og lyndisraskanir væru mjög algengar hjá ungu fólki, og 

ég hefði ekki síst orðið vör við það í þessum skóla. Margir láta veikindi og greiningar sem 

þeir eru með skilgreina sig, það er hins vegar ekki gagnleg hugsun. Jafnvel þótt að maður 

hafi t.d. greininguna kvíðaröskun þýðir það ekki að maður sé dæmdur til að vera með kvíða 

alla ævi. Það merkir að maður þurfi að vinna að því, meira en flestir, að finna leið til að láta 

sér líða vel. Það er engin lausn að hætta að mæta í kennslustundir eins og ég hef upplifað 

marga gera, það skapar yfirleitt enn meiri vanlíðan og kvíða seinna meir. Kvíða um hverju 

maður er að missa af, kvíða um hvernig fólk taki manni þegar það kemur aftur. Það er hins 

vegar margt sem hægt er að gera til að auðvelda manni  glímuna við andleg veikindi og 

jafnvel yfirvinna þau, að einhverju leyti að minnsta kosti.  Bara það að tala um tilfinningar 

sínar breytir heilastarfsseminni, minnkar virkni í tilfinningaheila (e.emotional brain) og 

eykur virkni í fremri ennisblöðum (e. prefrontal lobe), svæði tengt við rökhugsun 

(Lieberman, o.fl., 2007).  Þá fær maður meiri yfirsýn yfir hlutina og það dregur úr kvíða og 

vanlíðan. Það að vera hamingjusamur er rosaleg vinna fyrir marga, þetta snýst um að trúa á 

sjálfan sig og gera það sem maður getur til að vera jákvæður.  

„Ekki bíða eftir að þið verðið hamingjusöm þegar þið losnið úr þessum skóla, verið bara 

hamingjusöm strax!“  - þau fóru bara að hlæja og ég lofaði að ég skyldi ekki vera svona væmin út 

alla önnina.  (Dagbók 19.8.2015) 

Ég sagði þeim að þau væru velkomin að tala við mig ef þau vildu að ég tæki tillit til 

veikinda þeirra en að það væri að sjálfsögðu engin krafa. Þau yrðu hins vegar að átta sig á 

því að það væri erfitt fyrir mig að taka tillit til einhvers sem ég vissi ekki af. Ég væri tilbúin 

til að aðstoða þau og taka tillit til veikindanna ef þau væru tilbúin í að vinna í því að líða 

betur á önninni. Það þýddi ekki bara að koma eftir á þegar allt væri farið í vaskinn. Ég 

endaði á að segja þeim að það skipti mig máli að þeim liði vel í kennslustundum hjá mér og 

þess vegna væri ég að tala við þau um þessa hluti.  

Eftir tímann myndaðist röð fyrir framan kennaraborðið vegna þess að nemendur vildu segja mér frá 

öllu sem gæti mögulega haft áhrif á námið og viðveru þeirra í tímum. Það kom mér verulega á óvart.  

Ég skráði allt niður í tölvuna enda hefði verið ómögulegt fyrir mig að muna þetta allt saman, ekki síst 
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þar sem ég kunni ekki einu sinni nöfnin þeirra. Nánast allir þökkuðu mér kærlega fyrir og ein stelpan 

sagði að þetta skipti miklu máli fyrir hana.  

„ Það er rosalega flott að þú skulir tala um þetta. Ég hef aldrei vitað neinn kennara gera þetta. Maður 

þorir ekkert að labba upp að einhverjum kennara sem maður þekkir ekki neitt og segja honum frá 

sínum persónulegum málum þótt mann langi til þess og ætti í raun að gera það því þetta hefur áhrif á 

námið. Maður bara veit ekkert hvernig þeir myndu bregðast við. Kannski fyndist þeim það geðveikt 

skrýtið og óþæginlegt. En núna þegar þú ert búin að opna inn á þetta þá veit maður hvernig þú bregst 

við“ sagði ein við mig.  (Dagbók 19.8.2015) 

 

Ég var ofboðslega hissa á hversu margir nemendur leituðu til mín, en jafnframt ánægð með 

að þau skildu gera það.  Ég fann að ég myndaði strax sterk tengsl við nemendur mína og 

þeir áttu auðvelt með að leita til mín frá upphafi annar.  Eftir þessa reynslu ákvað ég að 

hefja alla áfanga á því að ræða um þetta málefni. Ég vil að þeir viti að ég ber velferð þeirra 

fyrir brjósti. Í næsta tíma sagði ég þeim frá námsferðinni sem við ætluðum í seinna um 

haustið.  Heimsækja Fræða- og þekkingarsetrið í Sandgerði og skoða á leiðinni 

jarðfræðimyndanir. Ég sagði þeim að það skipti mjög miklu máli að þau myndu leggja sig 

eftir því að kynnast hvert öðru í líffræðitímum hjá mér, því þá væri bæði auðveldara að fara 

í ferðina og að vinna hópverkefni í tímum.  Sumir komu með svipbrigði sem bentu til þess 

að þeir væru ekki mjög spenntir en aðrir voru mjög jákvæðir. Áður en ég vissi af var ég 

farin að tala um mikilvægi þess að þora að tala, þora að kynnast öðru fólki og þora að hafa 

samskipti. Það sem fyrirtæki leituðu mest eftir í fari fólks væri góð samskiptahæfni. Það 

kæmi manni miklu lengra í lífinu heldur en nokkurn tímann einhverjar einkunnir á blaði. 

Þá spurði einhver meira í gríni en alvöru: „En ef maður er með félagsfælni?“. Ég svaraði á 

þá leið að ef maður er með félagsfælni þá væri sennilega miklu verðugra markmið í þessum 

áfanga að setja sér markmið um að taka t.d. stundum þátt í hópverkefni, rétta þrisvar 

sinnum upp hönd yfir önnina og spyrja að einhverju námstengdu o.s.frv. frekar en að setja 

sér markmið um einhverja einkunn.  

Síðar á önninni skrifaði ég eftirfarandi færslu: 

Ég held að ég hafi náð til X þegar ég talaði einhvern tímann um hvað samskiptihæfni skiptir miklu 

máli. Hann sagði að honum fyndist best að vinna bara einn að verkefnum en ekki í hóp og að í 

grunnskóla hefði hann oft verið í sér stofu. Þegar ég spurði nánar út í það þá sagði hann að hann væri 

með dæmigerða einhverfu og kynni sennilega ekki að vinna í hóp. Hann hefði svo oft farið að rífast 

við bekkjarfélaga í hópvinnu af því hann vildi gera hlutina öðruvísi og einn daginn hefðu kennararnir 

bara leyft honum að vinna alltaf einn.  (Dagbók 12.11.2015)  

Mér fannst þetta svo merkileg frásögn, því ég fann að hann gerði sér grein fyrir því að 

sennilega væri eitthvað í hans fari sem þyrfti að breytast til þess að samvinna gengi 

greiðlega fyrir sig. Það að hafa svona innsýn í hlutina hlýtur líka að þýða að þú hafir 

forsendur til að breyta einhverju í fari þínu.  Ég samþykkti í byrjun annar að hann fengi 

stundum að vinna einn, hann þyrfti bara að kalla á mig og segja mér þegar hann væri ekki 

tilbúinn í samvinnuverkefni. Það gerðist sárasjaldan og ég held þar að auki að hann hafi 

eignast góðan vin í áfanganum því að hann vann yfirleitt verkefni með tveimur nemendum 

og ég sá hann oft tala við annan þeirra í frímínútum. Kannski setti hann sér markmið um að 

kynnast einhverjum? 
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4.1.5 Að sýna nemandanum áhuga á honum sem persónu 

Í byrjun kennslu var ég feimin við að spyrja nemendur út í þeirra hagi. Smátt og smátt varð 

ég öruggari með mig og fór að nota meiri tíma bæði innan kennslustundar og utan, til að 

þess að kynnast nemendum mínum. Það er hætt við því að fyrst tali maður bara við þá sem 

eru mjög opnir og leggja sig eftir því að tala við mann að tíma loknum en ég varð fljótlega 

meðvituð um að reyna eftir bestu getu að hafa persónuleg samskipti við alla. Gefa mér tíma 

til að spjalla við hvern og einn yfir önnina. Ég hef aldrei verið góð í að muna nöfn en ég 

upplifði það á fyrstu og annarri önninni minni að sumir urðu vonsviknir ef maður mundi 

ekki nöfnin þeirra. Þeir upplifðu þá eins og ég hefði minni áhuga á þeim heldur en öðrum 

sem ég mundi nöfnin á. Ég tók því upp á því á þriðju önninni minni að taka hópmyndir í 

byrjun annar og merkja nöfnin inn á. Þannig gat ég lært nöfnin fyrr. Ég sagði þeim líka að 

ég væri léleg með nöfn og þau mættu ekki taka því persónulega ef ég myndi ekki nöfnin 

þeirra. Eftir því sem ég spjallaði meira við nemendur um hvað þeir gerðu utan skóla, því 

skemmtilegra varð andrúmsloftið í tímum og því duglegri voru þeir að leita til mín ef þeir 

skildu ekki eitthvað. 

4.1.6 Að nýta sér bakgrunninn 

Það hvernig kennarar kenna er að miklu leyti bundið við bakgrunn þeirra en ekki eftir 

faggreinakunnáttu sem þeir hafa tileinkað sér. Lífsleið þeirra, hugsjónir, félagsleg tengsl, 

hvaða tækifæri þeir fá í starfi hefur allt saman áhrif á það hversu mikið þeir skuldbinda sig 

starfinu og eru tilbúnir að leggja á sig (Morris, 2012).  Í náminu í kennslufræði var lögð 

áhersla á að maður ígrundi hlutina,  skilgreini sjálfan sig sem kennara. Hvað hef ég fram að 

færa? Hvað er það sem gerir mig einstaka og jafnvel góðan kennara? Ég komst að því að 

það sem gerir mig einstaka felst að miklu leyti  í mínum bakgrunni. 

4.1.6.1  Læknisfræði og geislafræði í farteskinu 

Ég fór ekki hefðbundna leið að því að verða líffræðikennari. Flestir líffræðikennarar taka  

BS-próf í líffræði og síðan kennsluréttindi. Ég hins vegar lauk BS- gráðu í læknisfræði frá 

Kaupmannahafnarháskóla og þegar ég flutti heim lærði ég geislafræði í Háskóla Íslands. Ég 

er því meira heilbrigðismenntuð heldur en í raunvísindum. Ég hef kosið að segja 

nemendum mínum frá bakgrunni mínum í byrjun hverrar annar. Bæði til að sýna þeim að 

námið sem þú velur ákvarðar ekki endilega starfið þitt seinna meir og til að gefa þeim meiri 

forsendur til þess að efast um það sem ég segi.  Það skýtur kannski skökku við að ég vilji 

að þeir efist um það sem ég segi, en mér finnst allt of mikil áhersla lögð á það að innprenta 

nemendum alls konar staðreyndir í stað þess að fá þá til að hugsa á gagnrýninn hátt. Gæti 

verið að eitthvað af því sem kennarinn segir sé rangt? Ef fólk tekur ekki öllu sem gefnum 

staðreyndum verður lífið mun forvitnilegra. Mér finnst því lítið mál að nefna það að fyrra 

bragði að ég sé enginn sérfræðingur í öllu námsefninu,  t.d. í því sem snýr að dýrum. 

Margir urðu mjög hissa og mér fannst eins og sum væru hálf móðguð þegar ég sagði að ég væri ekki 

líffræðingur. Ein spurði mig: bíddu hvernig geturðu þá eiginlega kennt um dýr ef þú ert ekki einu 

sinni búin að læra um þau í háskóla? Ég áréttaði að ég væri nú reyndar að læra um dýr núna í 

mastersnáminu mínu en síðan benti ég henni á að menn væru jú líka dýr.  Þar á eftir talaði ég um það 

hvað væri líkt með læknisfræðinni og líffræðinni og af hverju það gæti stundum verið gott að vera 

með óhefðbundinn bakgrunn. Maður yrði víðsýnni, og síðan ætti maður jafnvel auðveldara með að 

setja sig í spor nemenda, sjá hvaða námsefni væri erfitt og hvað ekki.  (Dagbók 14.10.2014)  
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Flest fög tengjast að einhverju leyti, læknisfræðin og líffræðin eru þar ekki undanskilin. 

Þau tengjast mjög mikið. Máli mínu til stuðnings hef ég sagt þeim að við mennirnir deilum 

jú forföður með núlifandi fiskum, þótt vissulega sé langt síðan hann spriklaði í hafinu. 

Þegar rýnt er í þroskun hryggdýra eru mörg skref sambærileg milli tegunda. Ef maður 

skoðar myndir af fósturvísum óskyldra dýrategunda sést að þeir eru mjög líkir innbyrðis.  

Þetta finnst nemendum áhugavert, sérstaklega þegar ég birti glærur með myndum af 

fósturvísum og bið þá um að giska á tegundir:  

 
Mynd 4.5  Fósturvísar  

 

Það rann af þeim öll feimni og þau giskuðu og giskuðu. Höfrungurinn reyndist erfiðastur, 

fíllinn léttastur. Kom mér á óvart að sumir áttu ekki í neinum vandræðum með að giska  

rétt á leðurblöku-fósturvísinn.  (Dagbók 14.10.2014) 

Ég hef nokkrum sinnum kennt grunnáfanga í anatómíu, en það er skyldufag fyrir nemendur 

í Heilbrigðisskólanum en val fyrir þá sem eru á stúdentsbrautum. Þar nota ég óspart sögur 

af því sem ég hef séð, upplifað eða gert til að glæða kennsluna lífi. Mér er minnistætt þegar 

ég varpaði röntgenmyndum af brjóstkassa upp á vegg þegar nemendur voru að læra latnesk 

heiti á vöðvum og röðin var komin að þindinni.   

Hvaða tvo vöðva sjáið þið á þessum myndum?  Það 

sló algjör þögn á hópinn. Nemendur fóru að glotta 

á hvert annað eins og þeim fyndist þetta rosa 

spennandi, eins og þessi spurning væri einhver 

brella. Einn spurði hvort þetta væri alvöru 

röntgenmyndir og ég verð að viðurkenna að ég gat 

ekki annað en brosað!  Af hverju ætti ég að vera 

með fake [gervi] röntgenmynd?  (Dagbók 8.10 

2015) 

Sennilega hafa margir aldrei virt fyrir sér 

röntgenmyndir þótt að þær séu frekar 

hversdagslegt fyrirbæri fyrir mér. Eftir dágóða þögn sagði einn strákur að þetta væri 

sennilega þindin þarna neðst á myndinni af því ég væri nýbúin að tala um hana. Ég sagði 

honum að það væri vissulega rétt, maður gæti séð útlínur þindarinnar. Svo sagði ég þeim að 

það fyrsta sem röntgenlæknar gerðu þegar þeir fengju röntgenmynd af brjóstkassanum í 

 
Mynd 4.6  Röntgenmyndir  
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hendur væri að fylgja útlínum þindarinnar til að athuga hvort það væri vökvi í lungunum. 

Ef þið horfið á þessar tvær röntgenmyndir, af manni A og manni B, hvorn manninn 

mynduð þið greina með  vökva í lungunum? Allir svöruðu rétt: A.  Þá hófst leitin að hinum 

vöðvanum. 

„….. eftir smá stund heyrðist í einni: er hjartað vöðvi?“ (Dagbók 8.10 2015)  

og hinn vöðvinn var fundinn! 

 

4.1.6.2 Leiklistin – að þora 

Þegar ég var lítil var pabbi minn á kafi í leiklist og ég fylgdist með honum á æfingum, dag 

eftir dag, bregða sér ýmis hlutverk. Stundum fékk ég sjálf að taka þátt og lesa línur fyrir þá 

sem voru veikir. Eins og allir aðrir, leiklas ég auðvitað línurnar. Stundum hló fullorðna 

fólkið að mér en þegar ég leit á pabba þá bara kinkaði hann kolli sem eins konar samþykki 

fyrir því að ég væri að gera rétt. Ég hélt því ótrauð áfram leiklestrinum.  Þessum leiklestri 

hef ég að sjálfsögðu haldið áfram t.d. þegar ég les fyrir börnin mín tvö á kvöldin fyrir 

svefninn. Eitt kvöldið var ég að lesa barnabókina Kóngulóarmaðurinn og eðlan fyrir þau 

þar sem heimsþekktur vísindamaður, dr. Connors, 

breyttist í eðlu. Á einni blaðsíðunni var þessi 

skemmtilegi texti:  

En dr. Connors óx ekki eingöngu nýr handleggur, 

heldur einnig hreistur, beittar klær, hali og löng 

slímug tunga! Hann breyttist í Eðluna. Með hverri 

mínútunni sem leið varð hann ólíkari dr. Connors 

og þeim mun líkari skriðdýri með kalt blóð. 

Umbreytingin var ótrúleg og hann vildi síst af 

öllu hræða son sinn, Billy eða Mörthu eiginkonu 

sína.“ (Disney Enterprises, Inc., 2015) 

Þar sem ég ætlaði einmitt að tala um skriðdýr í tíma daginn eftir, tók ég bókina með mér í 

vinnuna og sagði nemendunum mínum frá því að ég hefði lesið þessa bók fyrir börnin mín 

kvöldið áður. Nú ætlaði ég að lesa fyrir þá eina blaðsíðu úr henni því á henni væru tvö 

hugtök sem væru mikilvægur hluti af námsefninu þeirra. Ég sagði þeim frá því hvað hefði 

gerst í byrjun bókarinnar en svo hófst lesturinn.  Ég stoppaði eftir fyrstu setninguna, leit á 

þau og spurði: „Hvað er hreistur?“ Flestir voru glottandi og hálf hlæjandi því þeim fannst 

skrýtið að ég væri með barnabók. „Strákurinn minn spurði mig í gær: mamma hvað er 

hreistur? Hverju hefðuð þið svarað?“ Einn stákur svaraði: „húðin þeirra“. „Já, einmitt, 

nema þið hefðuð auðvitað byrjað á að segja: Elsku litli kúturinn minn, og sagt það með 

mjög blíðum rómi, í húð skriðdýra finnast flögur sem gera áferð húðarinnar harðari svo hún 

verður hreistug. Hreistrið hjálpar þeim að halda raka og þar af leiðandi geta þau lifað í 

mjög þurru umhverfi - eða eitthvað á þá leið!“  Síðan kláraði ég textann og við ræddum 

muninn á köldu og heitu blóði. Kólnaði blóðið í dr. Connor þegar hann breyttist í skriðdýr? 

Hvað hefði gerst hefði hann verið staddur á Norðurpólnum?  

Þetta voru ekki merkileg fræði sem ég kom með í tímann, en með því að leiklesa og bregða 

út af vananum urðu umræðurnar á eftir mun líflegri en ella.  

 
Mynd 4.7  Barnabók 
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Í öðrum tíma var ég að kenna um vöðva líkamans. Ég hafði pantað mér leggingsbuxur sem 

ég sá á netinu með áprentuðum vöðvum. Ég skellti mér í þær og notaði til að skýra frekar 

sambandið á milli hvar vöðvarnir eru staðsettir og hvaða hreyfingu þeir framkvæma. Ég 

vildi gera námsefnið sýnilegra. Buxurnar vöktu mikla athygli og nemendur báðu mig t.d. 

um að standa á tám á meðan þeir reyndu að finna út hvaða vöðvar væru að styttast við þá 

hreyfingu.     

Það að leiklesa, nota búninga og þora að bregða út af vananum fékk nemendur til að brosa. 

Þegar fólk brosir verður það almennt jákvæðara og móttækilegra. Ég þurfti að telja í mig 

kjark fyrir tímana en eftir á var ég líka ánægð með að hafa tekist á við mína feimni.  Ég 

skal þó viðurkenna að eftir að ég komst að því að til væri vöðvalíkan af fæti í skólanum hef 

ég ekki klætt mig í buxurnar aftur og nota líkanið frekar til að útskýra! 

4.2 Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? 

4.2.1 Nýr líffræðiáfangi – áhersla á íslenskt 

Haust 2015 voru tveir grunnáfangar í náttúrufræði sameinaðir, NÁT103 og  NÁT113, 

þannig að helmingurinn af áfanganum fjallar um líffræði og hinn helmingurinn jarðfræði.  

Ég endurskoðaði námsefni líffræðinnar og skrifaði raunar lítið hefti sem nemendur höfðu 

aðgang að inni á moodle vefumsjónarkerfinu. Ástæðan fyrir því að ég lagði á mig 

gríðarlega mikla vinnu við að skrifa námsefnið, var vegna þess að ég vildi að það fjallaði í 

meira mæli um lífríki Íslands, en ekki lífríki heimsins. Ég vildi að þeir lærðu um lífverur 

sem þeir hefðu séð eða þekktu til, ekki síður að útlenskir nemendur myndu læra um Ísland. 

Ég kenndi einnig gamla líffræðiáfangann NÁT103 samhliða svo ég fékk einstakt tækifæri 

til að bera saman áfangana, hvað virkaði betur í nýja áfanganum og hvað ekki. Það var 

mjög áhugavert að upplifa hvað áhugi nemanda jókst á námsefninu þegar það var í meira 

mæli um dýr og gróður sem finnst hér á landi. Þá var eins og þeir tengdu betur við 

námsefnið og hefðu meira til málanna að leggja. Ég heyrði nemendur segja setningar eins 

og: „Já, ég hef séð þessa plöntu áður“ og  spurningar eins „Af hverju eru ekki fleiri dýr á 

Íslandi?“ og „af hverju eru froskar í Danmörku ekki á Íslandi?“Ég fékk sem sagt miklu 

fleiri spurningar um námsefnið heldur en áður. En kannski var það ekki eingöngu vegna 

námsefnisins? Ég lagði einnig upp með að hafa kennslustundir fjölbreyttari en ég hafði 

áður gert.  
 

4.2.2 Fjölbreytni í kennsluháttum 

Það er mikilvægt að brjóta upp kennsluna og hafa hana sem fjölbreyttasta. Bæði til að 

höfða til sem flestra og til að halda athygli nemenda. 

4.2.2.1 Bland í poka: Fyrirlestur, verkefnablöð og samræður 

Margir tímarnir mínir hófust á því að ég sagði nemendum frá námsefni dagins og hélt smá 

fyrirlestur í  kjölfarið. Þetta voru ekki hefðbundnir fyrirlestrar, heldur blanda af fyrirlestri, 

verkefnavinnu og umræðum. Ég dreifði verkefnablöðum með spurningum úr fyrirlestrinum 

sem þeir gátu svarað jafnóðum og ég var að tala og fara yfir glærur. Þetta gerði ég til að 

auðvelda þeim að halda einbeitningu. Verkefnablöðin voru yfirleitt falleg á að líta, 
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myndskreytt með dýrunum sem við vorum að tala um. Þau voru ekki metin til einkunnar, 

en ég hvatti nemendur til að vinna þau jafnóðum því að þau væru mjög góður 

undirbúningur fyrir próf. Það kom sárasjaldan fyrir að einhver fylgdist ekki með. Með 

þessu fyrirlestraformi sköpuðust oft umræður því nemendur báðu mig um að hægja á mér 

og útskýra betur eitthvað tiltekið efni. Þeir vildu ná að svara spurningunum skriflega 

jafnóðum. Oftar en ekki þegar einhver spurði greip samnemandi spurninguna á lofti og 

svaraði og hjálpaði samnemenda sínum. Ef einhverjir voru ósammála um svarið bað ég þá 

um að rökstyðja afstöðu sína. Stundum spurði ég spurninga sem nemendur voru tregir til að 

svara. Ég var mjög meðvituð um að það er allt í lagi að það ríki stundum smá þögn í 

kennslustundum þar sem ég, leiðbeinandi minn og rýnivinur höfðum rætt um gagnsemi 

þagnarinnar á rýnifundum. Það er mikilvægt að kennarinn svari ekki sjálfur þeim 

spurningum sem hann leggur fyrir, heldur bíði eftir svari. Það er nefnilega eðlilegt að 

nemendur þurfi tíma til að hugsa sig um en hafi ekki svörin á reiðum höndum. Oft fóru 

einhverjir nemendur að hlæja í tíma hjá mér ef biðin varð löng og sögðu brosandi: 

„uuu…við vitum ekki svarið“. Ég gaf þeim hins vegar ekkert eftir og svaraði þeim á þá leið 

að ég ætlaðist heldur ekki til þess að þeir vissu svarið, en ég væri forvitin að heyra hvað 

þeir héldu að væri svarið, hvað þeim dytti fyrst í hug.  

Mér finnst þessi bland í poka aðferð gefast betur heldur en að vera með innlegg og 

láta nemendur fá verkefnablöð eftir á.  Þeir læra miklu minna af fyrirlestrinum ef þeir eru 

ekki virkir þátttakendur í honum. Þá finnst mér betra að þeir spyrji um svörin við 

verkefnunum jafnóðum og ég fer yfir fyrirlesturinn, því þá uppgötva ég strax hvað þeim 

finnst erfitt að skilja, er með skýringarmyndirnar til staðar á tjaldinu um leið og 

spurningunum er kastað fram og get skapað umræður út frá þeim.  Þegar nemendur gera 

verkefnin eftir á, gefast þeir fyrr upp, fara í símann og missa áhugann. 

4.2.2.2  Myndbönd 

Oft er ég með youtube myndskeið til þess að gera námsefnið meira lifandi. Ég hef tvisvar 

sinnum prófað að setja mynd í gang sem tekur heila kennslustund. Margir samkennarar 

mínir gera það, en mér hefur fundist sem að flestir nemendur hafi ekki úthald í að horfa á 

fræðslumynd í klukkustund. Það sem mér hefur reynst best er að skrifa upp eina til þrjár 

frekar opnar spurningar upp á töflu svo nemendur horfi með þær í huga. Stoppa síðan 

myndina eftir 20-25 mínútur og ræða spurningarnar. Gott að lesa hópinn og spyrja hvort 

nemendur vilji halda áfram að horfa eða klára myndina í öðrum tíma.  Það borgar sig ekki 

að halda áfram ef þeir eru mjög þreyttir. Það er líka mjög mikilvægt að ræða myndefnið þá 

sérstaklega ef það er á ensku, því það er mjög hætt við því að sumir missi þráðinn og gefist 

í kjölfarið upp á að horfa.  

4.2.2.3  Smásjár og víðsjár 

Ég reyni að nota smásjár og víðsjár sem oftast í líffræðitímum. Sumar tilraunir byggjast á 

notkun smásjárinnar en það er vel hægt að brjóta upp kennslustund með því að nemendur 

nái sér rétt sem snöggvast í smásjá eða víðsjá og kíki á sýni. Mér finnst algengt viðhorf hjá 

kennurum að ef þeir ætli á annað borð að nota smásjá eða önnur tæki þurfi öll 

kennslustundin að snúast um það. Mín upplifun er önnur, mér finnst nemendur spenntir að 

kíkja í smásjánna í smá stund en fá leið á henni eftir að skoða nokkur sýni. Ég reyni því að 

nota hana oft en stutt í einu.  Í byrjun annar eyði ég alltaf tveimur samliggjandi 

kennslustundum í tilraun sem m.a. snýst um að kenna nemendum á smásjár. Þá ítreka ég 

við þá að prófa sig áfram og gefast ekki upp þótt þeir finni ekki sýnið strax. En ég 
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viðurkenni að það getur verið freistandi að rífa af þeim smásjánna ef illa gengur og finna 

sýnið sjálf fyrir þá. Það eru hins vegar mistök, maður lærir best á tæki með því að nota þau 

sjálfur.  Eftir þessa kennslustund á smásjá eru nemendur enga stund að ná sér í smásjá í 

öðrum kennslustundum og búa sér til sýni. Þá er hægt að nota smásjána til að stuðla að 

meiri tilbreytni í kennslustundum. Nemendum finnst einnig mjög gaman að taka myndir af 

sýnum með símunum sínum. Þeir vilja t.d. frekar gera það heldur en að teikna sýni. Ef til 

vill myndu sumir túlka það sem leti, en ég held að það sé ekki málið. Þeir eyða oft mjög 

miklum tíma í að ná góðum myndum sem leiðir til þess að þeir æfa sig í að stilla fókusinn á 

ljóssmásjánum.  

4.2.2.4  Sýni af lífverum 

Minn skóli býr að því að  líffræðikennari sem starfaði á undan mér var duglegur að safna 

sýnum. Þau eru geymd í glærum boxum: liðdýr, lindýr og ormar í formalíni. Að skoða 

ormana í víðsjá er sérstaklega vinsælt. Yfirleitt læt ég ganga á milli þau sýni sem passa við 

efnið sem ég kenni í kennslustundinni. Það lífgar mikið upp á kennslustundina. Stundum 

bregð ég mér í fjöru fyrir kennslustund og kem með fullt af sýnum sem nemendur greina. 

Þetta er t.d. hentugt þegar ég kenni þeim um beltaskiptingu fjörunnar. Þá tek ég með ýmsar 

gerðir þörunga, mismunandi skeljar og allt það sem ég finn í fjörunni hverju sinni. 

Ákjósanlegast væri að nemendur færu sjálfir niður í fjöru og söfnuðu sýnum en það er 

kostnaðarsamt því engin fjara liggur nálægt skólanum og það þyrfti að borga rútu. Einu 

sinni var ég með fámennan hóp í líffræði og við gátum nýtt einkabílana til að komast 

saman niður í fjöru í kennslustund. Það var blautt og kalt úti og ég varð virkilega hissa 

þegar ég sjá hvað nemendur voru tilbúnir að leggja á sig til að ná í sýni. Það hvarflaði ekki 

að þeim að fresta fjöruferðinni og þeir kveinkuðu sér ekkert undan kuldanum þegar þeir 

voru orðnir blautir og kaldir. Þegar við komum til baka í skólann skoðuðum við það sem 

við höfðum fundið. Ein stúlkan varð virkilega hissa á hvað við vorum með mikið af sýnum: 

„Þegar við vorum niðri í fjöru sá ég ekki neitt en samt erum við með fullt af sýnum til að 

skoða núna“. Mér varð hugsað til hans Finnboga sem sagði að sá menntaði væri betri að 

skynja það sem fram fer í kringum hann. Næst þegar hún færi í fjöruna, sæi hún hana 

kannski með allt öðru ljósi! 

4.2.2.5  Tilraunir og skýrslugerð 

Bakteríuræktun 

Flestar tilraunir sem ég hef lagt fyrir í þessum áfanga eru mjög hefðbundnar.  Nemendur fá 

verkseðil sem gefur þeim ítarlegar upplýsingar um hvert skref sem þeir eiga að taka. 

Flestum finnst það „að fá að gera eitthvað“ eins og margir nemendur mínir orða það, mjög 

skemmtilegt.  Bakteríuræktun vekur alltaf áhuga nemenda. Þeir tengja bakteríur yfirleitt við 

óhreinlæti og margir gera sér engan veginn í hugarlund hversu mikið af bakteríum er í 

kringum okkur og á/í okkur.  

....allt í einu heyrist í Xxxx:  „oj, passaðu þig, ég vil ekki fá bakteríu á mig!“ og Qqqq svaraði: „það 

eru sko örugglega þúsund bakteríur á þér fyrir“. Ég greip þetta auðvitað á lofti og spurði hópinn 

hversu margar bakteríur þau héldu að væru á okkur og úr hvað mörgum frumum þau héldu að þau 

væru búin til úr. Þau gerðu sér engan veginn grein fyrir magninu og fannst ótrúlega merkilegt að það 

væru miklu færri bakteríur í og á okkur heldur en dýrafrumur.  (Dagbók 31.8.2015) 

Til að framkvæma tilraunina fá nemendur petrískál með  agar og nokkra eyrnapinna. Síðan 

skipta þeir petrískálinni í fernt og taka fjögur sýni með eyrnapinna og maka á agarinn.  

Nemendur mega taka sýni hvar sem er, algengt er að þeir velji að fara út úr skólastofunni 
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og taka sýni inni á baðherbergi. Algengir sýnatökustaðir eru einnig símarnir þeirra, úr 

munni/hálsi samnemenda og af tölvu kennarans. Eftir að bakteríurnar hafa verið inni í 

hitaskáp og fjölgað sér reyna þeir að gera sér í hugarlund um hvaða bakteríur er að ræða. 

Nemendur fá töflu með útlitslýsingum á bakteríum og algengum fundarstöðum og út frá 

því draga þeir ályktanir. Margir verða forvitnir um hvort bakteríur séu ræktaðar svona á 

spítölum. 

Frumurannsókn 

Ein besta tilraunin sem ég hef framkvæmt með það í huga að kenna skýrslugerð er tilraun 

sem gengur út á það að bera saman plöntu- og dýrafrumu. Nemendur skera himnu af lauk 

og útbúa þannig plöntusýni en skafa úr kinninni á sér til að ná í dýrafrumusýni. Í lok tímans 

útskýri ég fyrir þeim hvernig skýrslur eru skrifaðar og legg áherslu á skýra kaflaskiptingu 

og muninn á niðurstöðum og umræðum. Margir nemendur verða kvíðnir þegar þeir heyra 

orðið skýrsla, jafnvel svo kvíðnir að þeir ákveða strax að þeir ætli ekki að skila skýrslu. 

Þessu tók ég sérstaklega eftir á fyrstu önninni.  Þess vegna hef ég vanið mig á að nota lok 

tímans til að ræða mikilvægi skýrslugerðar og að í raun og veru sé skýrslugerð alls ekki 

eins flókin og þeir geri sér stundum í hugarlund. Það sem hefur hjálpað mest til að fá sem 

flesta til að skila er að gefa þeim matskvarðann fyrirfram sem ég nota til að fara yfir 

skýrslurnar. Þá vita nemendur hverju ég er að leita eftir og skilja einkunnina sína betur. 

 
Mynd 4.8  Dæmi um matskvarða fyrir skýrslu 

 

Með matskvarða verður mun auðveldara fyrir kennarann að fara yfir skýrslur á sanngjarnan 

hátt. Ég prófaði einu sinni að gefa þeim skýrslurnar sínar til baka án einkunnar. Þeir fengu 

einungis umsögn og áttu að lagfæra það sem ekki var nógu vel unnið og skila skýrslunni 

aftur að því loknu. Ég vildi að þeir lærðu af mistökunum. Það var hálf partinn fyndið að sjá 

að margir lásu ekki umsagnirnar heldur leituðu bara að einkunn. Síðan spurðu þeir hissa 

hvar einkunnin væri eiginlega. Þegar ég sagði þeim að þeir fengju enga einkunn fyrr en þeir 

væru búnir að lagfæra og skila skýrslunni inn aftur urðu sumir hálf fúlir yfir að verkefnið 

drægist á langinn. Örfáir létu í ljós ánægju sína. Að fara yfir skýrslurnar tvisvar var mun 

meiri vinna fyrir mig. Ég efast samt ekki um að lærdómsgildið hafi verið meira fyrir 

nemendur. Ef þeir hefðu strax fengið einkunn hefðu þeir bara kíkt á hana og aldrei lagfært 

villurnar. Þessi tilraun mín staðfesti rannsóknina sem ég las um í kennslufræði að það 

skilaði meiri árangri að gefa bara umsögn heldur en bæði umsögn og einkunn. Mér hefur 
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dottið í hug að láta þá sjálfa gera einkunnarmatskvarðann fyrir skýrslur svo þeir skilji enn 

betur endurgjöfina, en hef ekki enn hrint þeirri hugmynd í framkvæmd.  

4.2.2.6  Ferðalög og söfn  

Að sleppa við tíma og fara á safn 

Það hefur gefist mjög vel að gefa nemendum frí í tíma en í staðinn eiga þeir að fara á safn 

t.d. Náttúrufræðistofu Kópavogs eða hvalasafnið og gera verkefni. Þeir vinna verkefnið á 

staðnum og fá stimpil hjá starfsfólki því til staðfestingar. Nemendur finna svörin við 

spurningunum á verkefnablaðinu með því að skoða safnið.  Það er hætt við því að nokkrir 

nemendur gefi sér aldrei tíma til að fara og vinna verkefnin en þeir nemendur sem fara á 

söfnin eru allir mjög ánægðir, ein stúlka sagði:  

„Þetta er mjög skemmtilegt, mamma fór með mér og við vorum heillengi að skoða.  

Okkur hefði aldrei dottið í hug að fara á þetta safn nema af því ég átti að leysa þetta  

verkefni“  (Dagbók 1.10.2016). 

Grasagarðurinn 

Á haustin er frábært að byrja líffræðiáfanga á því að hitta nemendur í Grasagarðinum, labba 

um, skoða, njóta og gera verkefni. 

Fórum í grasagarðinn í gær og nemendur áttu að finna alls konar plöntur og skrifa fræðiheitin. Það 

var yndislegt verður og gaman að rölta um garðinn og spjalla við nemendur.  (Dagbók 26.8.2015) 

 

Símarnir nýttir 

Til að gera áfangann skemmtilegri skipulagði ég ferðalag ásamt jarðfræðikennaranum sem 

kennir hluta af áfanganum með mér.  Ég vildi fara í Þekkingarsetur Suðurnesja til fræðast 

um líffræðitengdar rannsóknir og þá fannst honum tilvalið að stoppa á leiðinni til 

Sandgerðis og skoða mismunandi gerðir hrauna, gígaraðir og flekaskilin þar sem Norður-

Ameríkuflekann og Evrasíuflekann rekur hvor frá öðrum. Fyrsta ferðin var farin í lok 

september 2015. Nemendur fengu verkefnahefti með spurningum og verkefnum sem 

tengdust ferðinni.  Í hvert sinn sem við stoppuðum og fórum út úr rútunni var 

jarðfræðikennarinn með smá innlegg og ég talaði einnig um gróðurinn í hrauninu, 

jarðvegsrof og háhitagróður.  Nemendum fannst sum verkefnin heldur skrýtin en á mörgum 

 
Mynd 4.9  Nemendur í Grasagarðinum 
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stöðum áttu þeir að taka mynd af sér og félögum 

sínum og senda á facebooksíðu áfangans. Þegar á 

Þekkingarsetrið var komið áttu þeir t.d. að taka 

mynd af sér við „íslenskt landsspendýr sem var 

flutt inn til landsins árið 1931“.  

Ljósmyndatökurnar vöktu þó kátínu.  

 

 

 

Á Þekkingarsetrinu var hópnum skipt í tvennt. 

Annar hópurinn byrjaði á jarðhæðinni þar sem 

rannsóknir fara fram og Sölvi Rúnar Vignisson 

starfandi líffræðingur og rannsóknarmaður hjá 

Þekkingarsetrinu, sýndi og útskýrði fyrir þeim 

starfsemina.  

 

 

Á meðan var hinn hópurinn á efri hæðinni og leysti líffræðiverkefni sem gekk út á það að 

þekkja uppstoppaða fugla í stóru glerbúri og flokka lífverur í ríki og fylkingar. Búið var að 

fjarlægja svarlykilinn í glerbúrinu svo að þeir þurftu að nýta sér bækur eða símann sinn til 

að leysa verkefnið.  

 

 
Mynd 4.10  Nemendur og refur 

 
Mynd 4.11 Rannsóknarmaður 

sýnir nemendum krabba 

 

 
Mynd 4.12 Nemendur flokka lífverur 
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4.2.2.7  Leikir 

Leikir eru til þess fallnir að veita ánægju og kalla fram bros hjá nemendum. Nemendur 

tengjast betur þegar þeir spila og spjalla saman á léttu nótunum.  Hér að neðan eru talin upp 

nokkrir leikir sem reyndust mér sérstaklega vel í kennslunni. En auk þeirra brýt ég oft upp 

kennslu með krossgátum, stafavíxli, leikfimi með latínuhugtökum um hreyfingar og læt 

nemendur pússla saman líkönum með líffærum o.fl.  

 

Minnisspil 

Ég bjó til minnisspil til að auðvelda nemendum að læra fugla. Ég hef hugsað mér að búa til 

samskonar spil fyrir nemendur til að læra beinin á latínu. Þá væri annað spilið latínuheiti 

vöðvans og samstæða spilið mynd af tilteknum vöðva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugtakaspilið Fíaskó 

Eitt sinn bauð ég rýnivini mínum heim að spila. Við spiluðum ásamt fleira fólki spil sem 

heitir Fíaskó. Þá fékk rýnivinurinn minn þá snilldarhugmynd að útfæra spilið þannig að það 

hentaði til kennslu. Þannig gætum við fengið nemendur til að útskýra námshugtök fyrir 

hvert öðru á skemmtilegan hátt. Ég bjó til spjöld með hugtökum og skipti nemendum í 

hópa. Nemendur fengu bunka af spjöldum sem á stóð hugtak ásamt nokkrum hjálparorðum 

eða útskýringum. Nemandi átti að draga spjald og lýsa hugtakinu fyrir sínu liði. Ef liðið 

giskaði á rétt hugtak dró nemandi upp annað spjald og hélt áfram að lýsa þar til tíminn rann 

út. Næsta lið tók þá við að lýsa hugtökum fyrir sínu liði og í hvert sinn sem lið giskaði á 

rétt hugtak var spjaldið notað sem stig og þeim safnað. Það lið sem endaði með mest af 

spjöldum vann. Ég hafði erlenda nemendur saman í hóp svo að þeir nytu stuðnings hvert af  

öðru en var efins um hvort það væri siðferðilega rétt að setja þá saman í hóp. Það sem hins 

vegar studdi ákvörðun mína var umræða sem ég hlustaði á í staðlotu á námskeiðinu 

starfendarannsóknir. Þar var heyrnarlaus kona að tala um hversu mikilvægt það væri fyrir 

 
Mynd 4.13 Minnisspil 

 
Mynd 4.14 Hugtakaspil (Fíaskó) 
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heyrnalaus börn að fá að vinna stundum saman í skóla en ekki alltaf vera ein í hóp með 

heyrandi. Það hjálpar þeim að finna sínar sterku hliðar, þeir bera sig saman við nemendur 

sem eru að kljást við sama vanda. Ég hugsaði að það gæti einnig átt við erlenda nemendur. 

Stundum væri gott fyrir þá að vera saman í hóp því t.d. í svona spili sem snýst um að 

útskýra hugtök væru þeir að keppa við hvort annað á jafningjagrundvelli en ekki við 

nemendur sem hefðu íslenskuna sem móðurmál. Mikil ánægja var með leikinn og 

skilningur nemenda á hugtökunum jókst þegar þeir þurftu sjálfir að orða hlutina.  Þessi 

leikur er sérstaklega góður til að glæða flóknum hugtökum lífi, örva nemendur til að tengja 

hugtök við daglegt líf. 

 

Spurningakeppnir 

Það hefur reynst mér mjög vel að setja inn spurningar á vefsíðuna Kahoot.it. Nemendur 

fara inn á síðuna í gegnum símana sína og fartölvur og keppast um að fá sem flest stig með 

því að svara spurningum rétt og sem hraðast.  Það getur líka verið skemmtilegt að skipta 

nemendum í hópa sem keppast um að svara spurningum rétt sem varpað er upp á töflu með 

powerpoint. Þá eiga þeir að komast sameiginlega að niðurstöðu innan ákveðins tímaramma, 

skrifa svarið á blað og lyfta upp svo allir sjái áður en tíminn rennur út. 

 

4.2.3 Vísindaleg aðgerðaröð, uppskrift að kennslustund? 

Í flestum byrjendafögum í raungreinum er nemendum kynnt vísindaleg aðgerðaröð. Í 

líffræðinni hjá mér er hún sett upp á þennan hátt: 

1. Athugun 
2. Tilgátur settar fram um fyrirbæri 
3. Rannsóknir/tilraunir 
4. Ályktun dregin/túlkun niðurstaða 
5. Kenning 

Eitt sinn barst þessi vísindalega aðgerðaröð í tal á kennsluráðstefnu og samkennari minn, 

eðlisfræðikennari, sagði mér að hann notaði þessa aðgerðaröð vísindanna til að byggja upp 

kennslustund. Þetta væri eins konar uppskrift að góðri kennslustund.  Ég varð auðvitað 

mjög spennt að heyra meira og tók dæmi. Um daginn var hann að kenna nemendum sínum 

um rafsegulsvið. Hann hóf kennslustundina á því að setja kúlu með rafgasi á borðið, náði 

svo í vasaljós og sýndi þeim hvernig kviknaði á ljósinu án þess að það kæmi við kúluna. 

Nemendur fylgdust spenntir með og voru síðan beðnir um að skrifa niður sínar hugsanir í 

vinnubók um hvað þeir hefðu verið að horfa á, af hverju kviknaði á ljósinu?  Nemendur 

fengu sjálfir að framkvæma tilraunina vildu þeir það, en síðan var þeim skipt í þriggja 

manna hópa þar sem þeir ræddu sínar tilgátur. Samkennari minn sagði að yfirleitt 

sköpuðust miklar umræður meðal hópanna, þeir notuðu oft fræðiorð sem hann vissi ekki að 

þeir kynnu og það þætti honum vænt um.  Það sem kom honum mest á óvart var að nær 

undantekningarlaust kæmust nemendur að lokum að sameiginlegri niðurstöðu sem væri í 

takt við fræðin. Á meðan eðlisfræðikennarinn sagði mér söguna hafði annar 

raungreinakennari sest við hliðina á okkur og hlustað. Hann sagðist ekki sjá að þetta væri 

betra fyrirkomulag heldur en hefðbundnar tilraunir sem flestir notuðu í raungreinum, m.a. 

hann sjálfur. Við eðlisfræðikennarinn vorum ekki sammála honum, og bentum á að með 
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þessu móti væru nemendur mjög virkir í kennslustund. Raungreinakennarinn gaf lítið fyrir 

þá skýringu, í verklegum tímum hjá honum fengju nemendur verklýsingu á blaði og ættu að 

framkvæma það sem stæði á miðanum. Þeir ættu oft í mesta basli með að fylgja 

leiðbeiningunum og væru á fullu allan tímann. Eðlisfræðikennarinn samsinnti því: „Já, ég 

skil hvað þú meinar kannski eru þeir ekki virkari en það er eitthvað öðruvísi við svona 

kennslustundir“.  

Munurinn sem ég sé á hinum hefðbundnu tilraunatímum og svona kennslustund, er að:  

þarna voru nemendur með í að smíða þekkinguna. Þeir fengu tækifæri til að kanna sínar 

forhugmyndir um  fyrirbærið, túlka og útskýra með eigin orðum. Þetta er frábær hugmynd hjá 

honum!   

(Dagbók  1.4.2016) 

 

Það skiptir máli að nemendur fái tækifæri til að nota fræðiorð og hugtök í samræðum við 

jafningja og gera þau þannig að sínum. Orðræðan í raungreinum er svo flókin, nemendur 

eru í raun líka að læra nýtt tungumál. Hvernig lærir maður tungumál án þess að æfa sig í að 

tala?  Ég held að það reyni líka miklu meira á sköpunargáfu nemenda að læra hlutina á 

þennan hátt heldur en að fylgja uppskrift, lið fyrir lið.  Ég ræddi þetta síðar aftur við 

eðlisfræðikennarann sem sagði: „Einmitt, þeir eru að skapa, fá að læra án þess að vera eins 

og vélmenni!“. 

Ég prófaði þetta nokkru síðar í kennslu hjá mér og lét nemendur fyrst horfa á myndskeið 

um hvað gerist þegar við spennum vöðvana og síðar myndskeið um hvernig við heyrum. 

Þeir skrifuðu niður með eigin orðum hvað ferlið fæli í sér.  Þar næst kynntu þeir hugmyndir 

sínar í þriggja manna hópum, lásu sér til, ræddu saman og stilltu strengi sína. Áhyggjur 

mínar af því að umræðurnar færu á villugötur voru óþarfar. Það var sem samkennari minn 

hafði sagt, þeir komust að niðurstöðu sem var langt frá því að vera galin. 

4.2.4 Púslaðferðin fær nemendur til að segja fræðiorð upphátt 

Í líffæra- og lífeðlisfræðinni er mjög mikill utanbókarlærdómur, sérstaklega þegar kemur 

að því að læra öll heiti beina utan  að. Það getur verið vandasamt að finna leiðir til að virkja 

nemendur til náms þegar það krefst þess af þeim að þeir einfaldlega setjist niður og þylji 

upp nöfn á beinum. 

Ég byrjaði að fara yfir efnið með glærufyrirlestri en fann fljótt að það að þylja upp nöfn á latínu og 

sýna þeim myndir á skjánum fangaði ekki athygli þeirra. Ég var með tvöfaldan tíma og sá fyrir mér 

að í hugum þeirra yrði tíminn fimmfaldur ef ég héldi mínu fyrirkomulagi áfram. Þá datt mér í hug 

púslaðferðin.  (Dagbók 1.10.2015) 

Aðferðin byggist á nokkrum skrefum og fyrsta skrefið er að skipta nemendum upp í 

heimahópa. Námsefninu er skipt upp í efnishluta og því útdeilt til heimahópanna.  

Heimahópurinn fer saman yfir efnið en hver nemandi ber ábyrgð á að læra sitt efni nógu 

vel til að geta kennt það síðar í öðrum hóp. Að lokum er sérfræðihópur skipaður og 

nemendur með ólík efni koma saman (einn úr hverjum heimahóp).  
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Í þessum tíma var ég með fjóra heimahópa og skipti námsefninu í eftirfarandi hluta: 

1. Hryggsúlan og hryggjarliðir 
2. Bein í brjóstkassa, axlargrind og mjaðmagrind 
3. Bein í efri útlim  
4. Bein í neðri útlim 

Ég aflimaði eina beinagrindina sem er til umráða í stofunni svo að hver hópur væri með 

beinin sem hann átti að læra um, fyrir framan sig. Hver hópur átti nú að fara yfir heiti 

beinanna, telja beinin, ásamt því að lita þau jafnóðum í litabókinni sinni. Nemendur áttu 

einnig að hafa í huga hvers konar liði beinin mynda þegar þau mætast og hvaða hreyfingar 

væru mögulegar. Í fyrstu voru margir feimnir við að snerta beinagrindina og hreyfa hana til 

en í lok fyrsta tímans voru allir búnir að handfjatla hana. Síðan voru skipaðir sérfræðihópar 

og þá bar hver sérfræðingur ábyrgð á sínu efni. Ég sagði þeim að það væri sniðugt að spyrja 

hópmeðlimi út í efnið sitt. Í staðinn fyrir að segja t.d. hópnum frá því að úlnliðbeinin væru 

átta talsins, þá væri betra að byrja á því að spyrja hópmeðlimi hvort þeir vissu hvað þau 

væru mörg og ef ekki hvort þeir gætu talið þau. Þessi aðferð er sérstaklega góð til að fá 

nemendur til að nota fræðiorðin sem þeir eiga að tileinka sér. Í tímanum neyddust allir til 

að segja heiti á latínu og hjálpa hvert öðru. Eitt af því erfiðasta við að kenna anatómíu er að 

fá nemendur til að segja latínuheitin upphátt, bera þau fram svo þeir geti tileinkað sér þau.  

Í byrjun eru þeir mjög feimnir við að segja orðin og leggja jafnvel mikið á sig til að sleppa 

við að segja þau upphátt: „Æ,  þarna þríhyrningsbeinið sem byrjar á S og er aftan á“´í stað 

„scapulae“. 

4.2.5  Nemendur í hlutverki kennarans 

Sálfræðikennari benti mér á aðra útfærslu af púslaðferðinni sem æfir nemendur í að greina 

aðalatriðin frá aukaatriðum: 

1. Tveir og tveir vinna saman (A og B). Þátttakendur velja sitt hvort efnið 

2. A og B læra efnið nógu vel til að kenna hvor öðrum (lesa, glósa o.s.frv.) 

3. A og B búa til prófspurningar úr efninu en jafnframt svarlykil 

4. Kennsla hefst, A kennir B sitt efni og öfugt 

5. A tekur próf sem B útbjó og öfugt 

6. A og B fara yfir úrlausnir prófanna og gefa einkunn (engin samvinna í lokaskrefinu) 

Hún talaði um að með því að búa sjálf til prófspurningar horfa þeir á efnið frá öðru sjónarhorni – sjá 

námsefnið með kennaraaugum. Þeir öðlast hæfni í námstækni.  (Dagbók 11.3 2015)  

Ég varð auðvitað að prófa þetta því mér finnst dapurt að sjá hversu margir nemendur kunna 

ekki að greina kjarnann frá hisminu, einblína á smáatriði en sjá aldrei heildarmyndina. 

Nemendur mínir í líffærafræðinni áttu í miklum erfiðleikum að búa til próf. Þeir nenntu því 

ekki og gerðu krossaspurningar með einkennilegum valmöguleikum þannig að ég endaði á 

því að leggja fyrir þá hefðpundið hlutapróf. Sennilega hafa þeir séð sér hag í því að búa til 

auðveldar krossaspurningar svo þeir kæmu betur út á prófi.  Sálfræðikennarinn sagði að 

galdurinn væri að taka fyrir lítið námsefni í einu, þeir æfðust í þessu eins og öðru. Þrátt 

fyrir að tilraunin mín til þess að nota þessa aðferð hafi ekki gengið þá fékk hún mig til að 

hugsa: 
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Þetta er kannski góð þjálfun fyrir þessi hefðbundnu próf. En er rétt að láta námsmatið stýra 

kennslunni í enn meira mæli en það gerir nú þegar?  Ekki nóg með að það séu endalaus hlutapróf í 

þessum áfanga, eiga tímarnir nú líka að snúast um að búa þau til?   

 Ég get alveg hugsað mér að prófa þessa aðferð aftur og með minna námsefni en mér finnst þessi 

aðferð allavegana ekki til þess fallin að nýta aftur og aftur.  (Dagbók 16.3.2012). 

 

4.2.4.1  Nemendur fara yfir prófin sín 

Eitt sinn vildi svo „óheppilega“ til að ég hafði lofað nemendum mínum að skila 

prófúrlausnum en ekki komist í verkið.  Samviskubitið nagaði mig  þegar ég mætti í 

kennslustund og tilkynnti að ég hefði svikið loforðið. Þá dettur mér allt í einu snjallræði í 

hug: „Niður með blýantana og upp með pennana, við förum saman yfir prófið!“. Nemendur 

tóku vel í það og voru virkir alla kennslustundina. Yfirferð prófsins tók langan tíma vegna 

þess að nemendur voru stundum óvissir hversu mörg stig þeir ættu að fá fyrir svarið sitt. 

Fyrir vikið urðu stundum miklar umræður um hvað væri fullnægjandi svar. „Fæ ég fullt 

hús ef ég segi að tegundafæð dýra á Íslandi stafi af einangrun landsins?“, „en ef ég skrifa að 

tegundafæðin stafi af því að lög í landinu takmarka innflutning dýra?– það stendur samt 

ekki í bókinni“. Þá er um að gera að ræða hvort að svörin geti ekki verið rétt þótt þau standi 

ekki í námsefninu. Eftir tímann var ég hæstánægð með að hafa ekki komist yfir prófið. þeir 

lærðu miklu meira af þessu!  Allir nemendur voru virkir í að fara vandlega yfir prófið sitt, 

veltu fyrir sér hvort svarið þeirra væri rétt og hversu stór hluti af því væri réttur. Undir 

venjulegum kringumstæðum líta þeir á einkunnina og setja svo prófið niður í tösku, jafnvel 

áður en ég næ að klára yfirferðina. Það sem meira er þá held ég að þeir eflist við það að 

vera treyst. Einn nemandi benti á að einhver gæti svindlað. En ég sagði að það væri enginn 

inni í þessari kennslustund sem væri líklegur til að svindla og þannig var málið afgreitt. Ég 

fór yfir stigagjöf nemendanna síðar og sá þá eingöngu dæmi um að nemendur gæfu sér 

heldur lægri einkunn heldur en mér fannst þeir eiga skilið. 

4.2.4.2  Nemendur kynna upp á töflu 

Nemendur hræðast yfirleitt samvinnuverkefni í formi kynningar. Margir tala um að þeim 

finnist svo ofboðslega óþægilegt að tala fyrir framan aðra. Mér finnst samt mikilvægt að 

nemendur geti gert það og fái þjálfun í því. Í raun skil ég ekki af hverju það er ekki lögð 

jafn mikil áhersla á það í skólum eins og að geta skrifað skoðanir sínar og vitneskju niður á 

blað. Það er mér minnistætt þegar ég lét nemendahópinn minni úr líffærafræði halda 

kynningu. Þeim var skipt upp í þriggja manna hópa og hver hópur fékk að velja sér 

viðfangsefni úr kaflanum til að útskýra fyrir hinum nemendunum. Kynningin átti að vera 

óformleg, á spjallnótunum. Þeir máttu í raun gera það sem þeir vildu til að kynna efnið fyrir 

hinum, t.d. gera plakat og útskýra það, leikþátt, sögu,  sýna myndskeið og útskýra eða flytja 

powerpoint fyrirlestur. Það voru þau dæmi sem ég gaf upp en nánast allt var leyfilegt. 

Helmingurinn varpaði powerpoint glærum upp á tjald og hinn helmingurinn var með youtube-

myndbönd. Ekki mikill frumleiki þar! Það var mun skemmtilegra að horfa á myndböndin.  Þeir héldu 

athygli minni - ekki síður vegna þess að ég bað nemendur um að stoppa myndböndin með nokkurra 

sekúnda millibili og útskýra með eigin orðum hvað væri í gangi. Það gekk snurðulaust fyrir sig. Þeir 

sem héldu hins vegar fyrirlestur voru yfir sig stressaðir.  (Dagbók 4.11.2015) 

Mér fannst mjög athyglisvert að sjá muninn á þeim sem sýndu myndskeið og töluðu inn á 

milli og þeim sem kynntu með glærusýningu. Sjálfsagt fyndist sumum skrýtið að nemendur 

völdu allir hefðbundin snið fyrir kynninguna – en ekki mér! Þeir velja yfirleitt þá leið sem 
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þeir þekkja best. Ég sýni stundum  myndbönd í kennslustundum þar sem ég geri reglulega 

pásur til að útskýra efnið jafnóðum með mínum orðum. Nánast allir sem héldu 

glærukynningu voru með handrit með sér og glærurnar voru fullar af texta. Ég reyndi að 

breyta þessu fyrirkomulagi með því að biðja þá um að hafa bara myndirnar uppi við og 

spyrja vingjarnlega út í efnið, biðja þá t.d. um að útskýra myndirnar.  Oftar en ekki þegar ég 

stoppaði og spurði út í myndirnar þá hættu þeir að þylja upp handritið í augnablik og sögðu 

svo „svarið við þessu kemur á eftir, ég er alveg að verða búin“ og héldu áfram. Ég sá eftir 

því að hafa ekki sagt þeim að velja sér eina mynd og útskýra hana án þess að hafa neitt 

handrit. Ég er ennþá í pínu áfalli. Þeir líta margir hverjir á kynningu sem kvöl og pínu þar 

sem þeir þylja upp texta fyrir framan alla, á meðan kennarinn dæmir þá og gefur einkunn. 

Illu er best af lokið hugsa þeir og hraðlestrarkeppnin hefst. Þessi tími styrkti mig í þeirri trú 

að ég þarf að æfa þá í að standa uppi fyrir framan aðra, hafa verkefnin sáralítil til að byrja 

með t.d. bara að útskýra eina mynd án þess að hafa handrit. Frekar að leita aðstoðar hjá 

samnemendum ef þeir muna ekki eitthvað. 

4.2.6 Forhugmyndir 

Á þriðju önninni sem ég kenndi lagði ég áherslu að hlusta eftir forhugmyndum nemenda 

samhliða því að eyða meiri tíma í samræður við nemendur einstaklingslega eða í litlum 

hópum. Í fyrstu tímunum í RAUN1LJ05- nýja grunnáfanganum í líffræði töluðum við um 

hvaða eiginleika þarf að uppfylla svo að eitthvað geti talist lifandi?  

Það voru allir mjög meðvitaðir um að plöntur væru lifandi – enda kannski algengari forhugmynd hjá 

yngri krökkum. En þegar ég spurði um fræ þá hélt örugglega helmingurinn að fræ væri ekki lifandi!  

(Dagbók 21.9.2015) 

Á hlutaprófi tók ég eftir að nánast allir héldu að kynæxlun gæti ekki átt við um plöntur. 

Þegar ég fór að ræða við þá kom í ljós og þeir tengdu kynæxlun við dýr og flestir héldu að 

frjókorn væri það sama og fræ. Þeir tengdu ekki frjókorn við sæðisfrumu.  Sömuleiðis 

héldu flestir að bruni ætti sér eingöngu stað í dýrafrumum en ekki í plöntufrumum af því að 

plöntufrumurnar ljóstillífa. Þar sem ég var alltaf að tala um bruna og ljóstillífun sem 

andstæður og lagði mikla áherslu á að plöntur ljóstillífa en ekki dýrafrumur, gerðu þeir 

sjálfkrafa ráð fyrir því að í dýrafrumum færi fram frumuöndun ekki í plöntufrumum.  

 Þegar kom loksins að því að læra um þróunarkenninguna þá fyrst reyndi á að leiðrétta 

forhugmyndir. 

Er þróun háð tilviljunum? Allir, hver einn og einasti nemandi vildi meina að þróun væri ekki háð 

tilviljunum. „Þeir hæfustu lifa af svo það er engin tilviljun hvernig við þróumst“ voru algengustu 

rökin. Þegar ég spurði nánar út í þetta vildu þeir í raun meina að það væru alltaf bestu eiginleikarnir 

sem erfðust áfram og því væri þróun alltaf í áttina að meiri fullkomnun. 

Flestir voru samt sammála mér að stökkbreytingar væru tilviljunarkenndar en héldu samt áfram að 

útskýra fyrir mér að þótt stökkbreytingarnar væru háðar tilviljunum þá væri þróun sem slík ekki háð 

tilviljunum því hún stefndi í ákveðna átt.  (Dagbók 5.10.2015) 

Mér fannst í raun frekar erfitt að kenna nemendum um þróun. Það sem hjálpaði mest var að 

láta þá lesa grein um finkurnar hans Darwins og svo gekk ég á milli nemenda og þeir 

útskýrðu fyrir mér einstaklingslega hvernig finkurnar hans Darwins væru dæmi um þróun. 

Þeim fannst mjög skrýtið að ég skyldi ganga svona á milli þeirra, en samt upplifði ég ekki 

að neinum þætti þetta óþæginlegt. Svo prófaði ég í næsta tíma að setja upp einfalt dæmi þar 
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sem ég notuði þrjár mismunandi stærðir af töngum sem táknuðu þrjár mismunandi stærðir 

af goggum og setti síðan þrjár mismunandi stærðir af „fræjum“ (appelsínur, litlar 

piparkökukúlur og graskersfræ) í þrjár skálar sem áttu að tákna eyjar með ólíkt 

fæðuframboð.  Svo ræddum við hvaða fuglar væri líklegastir til að lifa af á hverri eyju út 

frá goggastærð.  Einnig að það væri ekki endilega þannig að allar tegundir sem ekki hefðu 

hentugasta gogginn myndu deyja út í einni svipan. Það gæti ef til vill tekið nokkrar 

kynslóðir þar til tegundirnar væru algjörlega útdauðar. Einnig að goggastærðin yrði ekki 

einhver ein nákvæm stærð, heldur væru goggar finkanna á hverri eyju mismunandi alveg 

eins og þó að meðalhæð Íslendinga væri nú meiri en áður þá væru til hellingur af 

lágvöxnum Íslendingum, fjölbreytni væri til staðar – við værum alltaf að tala um að 

meðaltalið breyttist. Eftir að hafa kennt um þróun fór ég fyrst að gera mér virkilega grein 

fyrir mikilvægi þess að taka upp kennsluhætti sem miðuðu að skilningi en ekki 

utanbókarlærdóm. 

4.2.7 Það er hægt að kenna þótt enginn læri neitt 

Það gerist kannski ekki oft að upp úr mér velli sniðugheit en í dag gerðist það!  Það er bara verst að í 

raun og veru voru þau ekki svo sniðug. Manni hættir til að líta á það að hafa nefnt eitthvað í tíma sem 

fullvissu um að maður hafi kennt og skilað sínu.  (Dagbók 19.2.2015) .  
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Mynd 4.15  Skopmyndir um kennsluna 

 

4.2.5.1  Hraðar yfir efnið! 

Stundum þegar það nálgast lokapróf er eins og ég ætli mér tíu sinnum hraðar yfir efnið en 

áður. Allt í einu var mér litið á einn nemanda minn og andlitið var málað vonleysi! 

 

 

 

 

 

4.2.8 Próf 

Próf eru góð til þess að gefa manni mynd af því hvort nemendur séu að skilja námsefnið. 

Hins vegar eru margir áfangar í skólanum mínum byggðir upp í kringum próf. Hlutaprófin 

virðast flest lenda á sama tíma í mörgum áföngum svo nemendur kvarta sáran. Prófum er 

ætlað að nýtast að mestu sem leiðsagnarmat, en upplifun mín er að yfirferðin er svo mikil 

því ákveðið lesefni liggur fyrir í áföngum að ekki tekst að vinna með það sem misferst í 

prófi. Þau nýtast því ekki eins og ákjósanlegt væri til að leiðbeina nemendum í náminu 

sínu. Nemendur lesa oft ekki yfir umsagnir eða kíkja á hvaða villur þeir gerðu, heldur 

einblína á einkunnina. Sjaldan er annað metið en bókleg kunnátta svo sem verkleg kunnátta 

eða frásagnargeta.  

Kennarinn lítur á mig 
sér tómt ílát 
hellir í það 

fyllir 
tekur ekki eftir því  

þegar það flæðir upp úr 

(Dagbók 21.4.2015) 
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4.2.7.1  Prófafárið mikla 

Ég sem er nú alls ekki hlynnt einhliða námsmati, sit hér nú við skrifborðið mitt með fjórða 

hlutaprófið úr líffærafræðinni í fimmtu viku eftir að skólinn hófst! Eins mikið og ég vildi að 

námsmatinu væri öðruvísi háttað þá hafði ég einfaldlega ekki tíma og orku til að breyta því. Svona 

hefur þetta verið í mörg ár og ég veit að kennarinn sem kennir stundum þennan áfanga og er búinn að 

gera lengi er ánægður með þetta fyrirkomulag. Alls eru átta hlutapróf yfir önnina sem mestmegnis 

eru krossar – annars kæmist maður aldrei yfir þetta. Þar af gilda fimm til lokaeinkunnar.  Sumir 

myndu eflaust gapa ef ég segði þeim frá þessu, en það fyndna er að prófin eru fleiri!  Á miðri önn 

taka nemendur sér próf úr beinaheitum og vöðvaheitum á latínu, sem gilda 10% hvort til 

lokaeinkunnar. Prófageðveikinni lýkur síðan með 60% lokaprófi úr öllu námsefninu nema beina- og 

vöðvaheitum.  (Dagbók 11.9.2015). 

Næstu önn á eftir kenndi ég þennan sama áfanga en vegna þess að ég var undir gríðarlegu 

álagi  og þess að maður veit ekkert hvaða áfanga maður á að kenna fyrri en stuttu áður en 

kennsla hefst breytti ég engu áður en ég hóf kennslu. Ég samdi hins vegar við nemendur 

um að breyta sumum af þessum hlutaprófum í verkefni sem ég myndi meta til einkunnar og 

engum datt í hug að mótmæla. Ég talaði við kennarann sem kennir stundum þennan áfanga 

og lýsti yfir óánægju með námsmatið. Kennarinn kvaðst vera hjartanlega sammála – en ég 

skynjaði fljótt að forsendurnar voru ekki þær sömu:  

Hann sagði eitthvað á þá leið að vinnuálagið væri orðið svo gífurlegt eftir síðustu samninga og 

áfanginn illa metinn til launa. Það hefði hvarflað að honum að fækka prófum og minnka álagið – en 

það bitnaði að sjálfsögðu mikið á nemendunum. Þetta er jú fyrir þá.  (Dagbók 17.2.2016). 

Ég hef sjálf haft það á tilfinningunni marg oft að próf séu það eina sem fái nemendur 

til að læra. En ég hef það ekki lengur – ekki eftir að ég kenndi þennan áfanga! Í byrjun læra 

þeir mikið fyrir hlutaprófin, síðan missa þeir þolinmæðina og þeim verður á endanum alveg 

sama hvort þau nái hlutaprófum eða ekki.  

 
4.2.5.2  Nemendur reyna ekki við prófspurningar 

Það sem kom mér mest á óvart í kennslustarfinu var þegar ég uppgötvaði að mjög margir 

nemendur sleppa því frekar að svara prófspurningum heldur en að reyna. Jafnvel 

krossaspurnigum, þeir skilja frekar eftir autt. Ég hef haldið fyrirlestra um próftækni, farið 

yfir prófin þeirra áður en þeir skila og neytt þá til að skrifa það sem þeim dettur í hug. Oft 

koma rétt svör fram en samt sem áður finnst mér þessi keppni við þau um að svara ekki 

auðu endalaus.  

Ég hafði það á tilfinningunni að það hafi farið í taugarnar á XXX þegar ég sendi hana til baka í sætið 

með prófið, því hún hafði sleppt því að krossa í valmöguleika við nokkrar spurningar.  

(Dagbók 2.4.2016) 

4.2.5.3 Munnleg próf 

Í háskólanámi mínu í Danmörku kynntist ég munnlegum prófum. Ég hafði alltaf mjög 

óþægilega tilfinningu gagnvart þeim því mér fannst þau byggjast að miklu leyti á heppni: 

hvaða spurningu maður dró og hvernig prófdómara maður fékk. Samt töldu margir 

samnemendur mínir, þá sérstaklega danirnir, að það væri gott að hafa munnleg próf því 

fjölbreytnin í námsmati yrði meiri. Það væri ósanngjarnt að þeir sem ættu erfitt með 

skrifleg próf þyrftu sífellt að gjalda fyrir það.  Mér leist því ekki á blikuna þegar 

samkennari minn nefndi við mig að hann ætlaði að prófa munnlegt fyrirkomulag á 
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hlutaprófi. Ég sagði honum frá mínum upplifunum og hvort sem hann tók mark á þeim eða 

ekki þá tókst honum afbragðs vel upp með þessa tilraun sína. Í sameiningu völdu nemendur 

10 prófspurningar sem þeir gætu átt von á að draga. Þessar spurningar voru opnar og 

miðuðu í flestum tilfellum að því að útskýra eitthvað ferli, t.d. samvægi, myndun þvags, 

leið matar gegnum meltingarveginn o.s.frv.  Ég fékk að taka þátt sem prófdómari og það 

frábær upplifun fyrir mig, því ég sannfærðist um gagnsemi munnlegra prófa.  Inn í stofuna 

kom einn nemandi í einu, hann sagði okkur áður en hann dró hvort það væri eitthvað efni 

sem hann vildi alls ekki fá þannig að við gætum haft það  í huga væri hann óheppinn. 

Samkennari minn spurði nemendur út úr og leiddi þá áfram. Hann passaði sig að vera alltaf 

mjög jákvæður og gera ekki lítið úr nemendum segðu þeir vitleysu eða stóðu á gati. Ég gat 

miðlað minni reynslu með því að hlusta vel og spyrja nemendur nánar út í útskýringar 

sínar. T.d. var einn nemandi sem átti að útskýra samvægi. Nemandinn sagði eitthvað á þá 

leið að samvægi væri þegar líkamshitinn hækkaði og líkaminn brygðist við með því að 

svitakirtlar losuðu svita sem kældi líkamann þegar hann gufaði upp, auka blóðflæði til 

húðar og víkka æðarnar í dermis. Á skriflegu prófi hefði þessi nemandi sennilega skorað 

hátt, en fljótlega kom í ljós að hann gerði sér ekki grein fyrir að þetta væri bara eitt dæmi 

um neikvæða afturvirkni en ekki skilgreining á hugtakinu samvægi. Nemandinn gat ekki 

gert grein fyrir því hvernig jákvæð afturvirkni væri frábrugðin neikvæðri og ekki heldur 

komið með önnur dæmi um neikvæða afturvirkni þrátt fyrir margar vísbendingar. Þarna 

fékk samkennari minn hins vegar tækifæri til að leiðrétta þennan misskilning. Við gáfum 

nemendum sem voru slakir einnig tækifæri á að svara þeirri spurningu sem þeir hefðu helst 

viljað draga og þá kom yfirleitt strax í ljós hvort um óheppni hafði verið að ræða með þá 

spurningu sem var dregin eða hvort nemandinn var ólesinn.  

Það má ekki skipta mestu máli þegar á hólminn er komið hvort gæfuhjólið snúist með 

manni eða ekki, en það er hins vegar vel hægt að skipuleggja munnleg próf á þann hátt að 

þau séu sanngjörn.  
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5 Umræður  

Í þessum kafla horfi ég um öxl og fram á veg. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru 

dregnar fram og ofnar saman við fræðin. Athyglin beinist einkum að þeim þáttum sem 

fræðin segja að hjálpi kennara í að ná góðum tengslum við nemendur, virkja þá og auka 

áhuga þeirra í námi. Ég reyni að bregða upp þeim leiðarljósum sem ég tel að hafi hjálpað 

mér við að ná árangri í kennslu og sem ég held að munu efla mig enn frekar í starfi mínu 

sem framhaldsskólakennari komandi ár. 

5.1 Hvernig næ ég góðum tengslum við 
nemendur? 

5.1.1 Velferð kennarans 

Maður kemst fljótt að því að kennarastarfið er mjög fjölbreytt og óútreiknanlegt. Á 

hverjum degi koma upp óvæntar uppákomur og kennslan getur tekið aðra stefnu en maður 

skipulagði í upphafi. Starfið felur nefnilega ekki í sér eingöngu hæfni á ákveðnu fræðisviði 

faggreinar heldur hæfni til að greina hvers kyns aðstæður og bregðast við þeim á 

yfirvegaðan hátt (Lieberman, 2002).  Þar sem starfið er mjög streituvaldandi er nauðsynlegt 

að ætla sér ekki um of í byrjun því annars stendur maður sig að því að hlaupa úr einu í 

annað með stöðugar áhyggjur af næsta tíma eða fyrri verkefnum. Fyrstu skrefin í kennslu 

snúast því um að rýna í eigin rann, spyrja sjálfan sig hvernig maður hugsar og kynna sér 

fræði og reynslu annarra með það í huga að auka sér víðsýni og sjá nýja möguleika til að 

vinna með nemendum.  Þá kemst maður að því að það er ekki síst manns eigin vellíðan 

sem skiptir máli fyrir starfið. Það verður aldrei árangursríkur kennari sem líður illa í starfi.  

Það er hluti af kennslustarfinu að byggja upp bjartsýn viðhorf til að vernda eigin velferð og 

nemenda. Svartsýn viðmót kennara geta haft gríðarleg áhrif á námsárangur nemenda. Ef 

kennari trúir ekki á nemanda sinn fær nemandinn þá tilfinningu að greind hans sé 

takmörkunum háð og hann finnur sig ekki í kennslustundum.  Kennari þarf því að venja sig 

á að hrósa fyrir fyrirhöfn ekki hæfileika (Morris, 2012, bls. 18).  Ég fann sjálf fyrir hversu 

mikinn viljastyrk þarf til að yfirvinna neikvæðar skoðanir annarra þegar ég tók að mér að 

skipuleggja þemadaga. Ég var þess fullviss að vinnan sem ég legði í skipulagningu og að 

drífa fólk með mér myndi skila sér.  Þetta væri spurning um mikla fyrirhöfn og þá væri 

sigurinn vís. Með því að vísa öllum neikvæðum athugasemdum á bug og halda ótrauð 

áfram að sannfæra nemendur og kennara að taka þátt, tókst að lokum að skapa frábæra 

stemningu þar sem nemendur og kennarar tóku virkan þátt og áttu gleðilega daga saman.   
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5.1.2 Samskipti 

Noddings (1995) telur að kennarar eigi að hafa hamingju að markmiði í kennslu því það 

stuðli að góðum samskiptum og hjálpi kennurum í  ákvarðanatökum.  Markmiðið með 

hamingju getur verið til þess fallið til að gera kennslustundir að ánægjulegum stöðum til að 

vera á hér og nú.  Það á ekki að líta svo á að tíminn sem nemendur eyða í skólanum sé 

æfing eða undirbúningur fyrir framtíðina.  Framtíðin veltur alltaf á þeim viðhorfum og 

þeim hæfileikum sem einstaklingar þroska á hverjum tíma, m.a. þeim tíma sem varið er í 

skólanum.  Hamingjan byrjar innra með okkur og dvelur í viðleitni okkar sem aftur hefur 

áhrif á nemendur.  Að ná góðum tengslum við nemendur er grundvallaratriði til þess að 

kennsla skili árangri eins og komið hefur fram í rannsóknum. Í þessum tengslum verður að 

ríkja trúnaður, traust og gagnkvæm virðing (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Nemendur læra 

best ef þeim er bent á það sem þeir gera vel frekar en að einblína á það sem miður fer hjá 

þeim.  Hver kannast ekki við að svekkja sig á villunum en gefa réttum svörum engan 

gaum?  Með hrósi eflist sjálfstraust þeirra og þeir þora frekar að tjá sig og spyrja um atriði 

sem þeir vilja nánari útskýringar á.  Því jákvæðari samskipti sem fara fram í skólastofunni, 

því betra námsumhverfi myndast. Jákvæð samskipti þýða ekki endilega að kennarinn eigi 

alltaf að gefa eftir í samskiptum sínum við nemendur, þá ber hann ekki hag þeirra fyrir 

brjósti. Þvert á móti felur umhyggja kennara fyrir nemendum í sér að gera kröfur til þeirra 

og vera staðfastur en um leið skilningsríkur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 79). 

Kennarar verða að vanda framkomu sína, vera meðvitaðir um að þeir eru fyrirmyndir og 

það er margt annað en námsefni sem lærist í samskiptum nemenda og kennara.  Ég tel til 

dæmis að það hafi haft verulega jákvæð áhrif á nemendur mína að tala af hreinskilni um 

menntun, andleg veikindi og hamingju eins og sést í niðurstöðukafla 4.1.4. Einnig að vera 

hreinskilin varðandi mína menntun og viðurkenna að ég er ekki sérfræðingur í öllum 

viðfangsefnum sem ég kenni (kafli 4.1.6.1).  Þá held ég að miklu máli skipti að nemendur 

finni að maður er trúr sjálfum sér, reyni ekki að upphefja sig og líti á þá sem verðugar 

manneskjur. Hluti af kvíða nemenda er hræðsla við mistök.  Ég upplýsi mína nemendur um 

að enginn er fullkominn og mistök eru eðlilegur hluti af lífinu. Ef nemendum er kennt að 

bjóða mistökin velkomin svo lengi sem þau eru notuð til að læra af þeim, eru þau skref í átt 

til framfara. Þannig reyni ég að nýta samveru mína með nemendum til að byggja þá upp en 

ekki brjóta þá niður, styrkja böndin með því að deila sögum, eigin trú og efasemdum svo 

allir finni að þeir geta talað opinskátt. 
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5.2 Hvernig kenni ég líffræði á sem bestan hátt? 

5.2.1 Hvernig virkja ég nemendur í kennslustundum? 

Þeir sem hafa á undanförnum árum sett fram kenningar um nám segja okkur að fólk læri 

best með virkri þátttöku og með því að hugsa um og tjá sig um, hvað það hefur lært 

(Lieberman, 2002).  Þess vegna hef ég lagt ríka áherslu á fjölbreytta kennslu, að nemendur 

kynnist hver öðrum, vinni saman og líði vel í kennslustundum.  Hvernig maður kennir 

hlýtur að markast af því hvaða sýn maður hefur á nemendur og nám.  Ég held að margir 

kennarar noti beina kennslu af því hún er svo inngróin í menningu okkar en ég vil starfa í 

ljósi nýjustu fræða um nám og hvernig maður lærir. Hugarstarfsemin skiptir máli, 

nemendur þurfa að vera virkir þátttakendur í náminu, hafa fyrir því að tengja námsefnið við 

fyrri reynslu og þekkingu og gefa hugtökum merkingu.  Í mínum huga á líffræðikennsla 

ekki eingöngu að snúast um staðreyndaþekkingu heldur efla færni nemenda í að hugsa á 

gagnrýnin hátt, koma hugmyndum sínum á framfæri og efla sjálfstraust og sjálfstæði þeirra 

til að rannsaka sjálfir þær spurningar sem vakna. 

Á fyrsta kennsluárinu mínu fór mikill tími í að lesa námsefnið sem ég var að fara að 

kenna og útbúa verkefni.  Þá fór ég eftir kennslubókinni í einu og öllu og lagði mesta 

áherslu á góð samskipti. Á seinna árinu var ég reynslunni ríkari, fékk fullt starf við kennslu 

og gat farið að einbeita mér að því að breyta kennsluháttum í samræmi við þau fræði sem 

ég hafði lesið og því sem ég hafði lært í gegnum samræður við rýnivin, leiðsagnarkennara 

og samkennara.  Ég skipulagði nýjan líffræði- og jarðfræðiáfanga, RAUN1LJ05, ásamt 

samkennara sem voru byggðir á eldri grunnáföngum, NÁT103 og NÁT113.  Ég skrifaði 

námsefni líffræðihlutans og lagði þá áherslu á íslenskt lífríki, eitthvað sem nemendur 

myndu tengja við. Ég kenndi hins vegar áfram gamla grunnáfangann í líffræði í öðrum 

nemendahóp og fann gríðarlegan mun á áföngunum.  Nemendur höfðu miklu meiri áhuga á 

að læra um eitthvað sem þeir höfðu séð áður eða vissu að væri í umhverfinu þeirra.  Það 

skapast mun líflegri umræður þegar nemendur tengja við námsefnið og þeir eiga 

auðveldara með að halda athyglinni á námefninu í tímum.  Ég fann hversu miklu máli 

skiptir að vera vel inni í þeim fræðum sem maður kennir til þess að miðla þekkingunni 

áfram.  Á þriðju önn kenndi ég einnig jarðfræðihlutann í nýja áfanganum og þurfti að eyða 

gríðarlegum tíma í undirbúning þar sem ég hef ekki menntun í jarðfræði. Mestur tími hjá 

mér fór í að kynna mér námsefnið í stað þess að einbeita mér að því hvernig best væri að 

miðla efninu.  Hæfnin að kenna og skilja vísindi krefst mikillar bakgrunnsþekkingar og 

útsjónarsemis.  Því betur sem maður þekkir efnið, því auðveldara er breyta kennslutilhögun 

hverju sinni í þágu nemenda, hlusta á þarfir þeirra og leyfa þeim að ráða ferðinni.  

 Í upphafi annars skólaárs var ég staðráðin í að virkja nemendur betur í 

kennslustundum.  Ég var með mikla hópvinnu og gaf þeim oft hluti til að vinna með í 

höndunum, svo sem að skoða sýni í smásjá, beinagrinda- og vöðvalíkön, sýni af lífverum 

o.s.frv.  Áherslan átti að vera á aukna verklega kennslu en ég komst fljótlega að því að það 

var í raun ekki það sem hlutirnir stuðluðu að. Það að hafa eitthvað áþreifanlegt fyrir framan 

sig til að greina og þreifa á, opnaði á samræður við aðra hópmeðlimi. Þau áttu svo miklu 

auðveldara með að tala saman þegar þau gátu byrjað samræðurnar á því að segja t.d. „jæja, 
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áttum við að skoða þetta, er þetta ekki ormur?“  Heldur en ef ég skipti þeim í hóp og sagði 

þeim að ræða mismunandi fylkingar orma.  Nemendur fóru því í miklu meira mæli að ræða 

saman í tímum og það skapaðist skemmtilegt andrúmsloft.  Ég settist einnig stundum með 

nemendum og gerði verkefni eins og þeir í stað þess að sitja við kennaraborðið. Þá 

skapaðist meiri nánd og samkennd og nemendur áttu auðveldara með að leita til mín með 

hvað eina sem þarfnaðist úrlausnar. 

Auðvitað skipta þættir eins og námsskráin, námsefni og fleira miklu máli í kennslu 

en starfið snýst þó að mestu leyti um að kenna nemendum. Það þarf að hrífa þau með, vekja 

áhuga þeirra og virkja þau.  Það má ekki gleyma allri frumlegri og skapandi hugsun. 

Líffræðimenntun á ekki eingöngu að snúast um að auka þekkingu nemenda á líffræði. 

Suma daga getur kennari sett sér það markmið að vekja forvitni nemenda og opna til dæmis 

samræður um siðferðisleg vandamál. Kennarar þurfa að hlusta á nemendur, meta og vega 

hvað gagnast best hverju sinni.  Það hafa fáir eirð í sér til að sitja margar klukkustundir á 

dag og hlusta á kennarann.  Félagslegar venjur sem eru greyptar inn í samfélagið  gera 

kennslu að yfirfærslu.  Ég tel að hlutverk raunvísindakennara sé ekki að yfirfæra þekkingu 

heldur að hjálpa nemendum að túlka og smíða merkingu og útvega tækifæri til að efla 

mælsku þeirra og færni með tungumál vísindanna.  Ég er sammála Lemke (1998) sem segir 

að það sem skipti lang mestu máli til að auka færni færni nemenda í að nota vísindalegt 

tungumál sé að gefa þeim tækifæri til að nota það.  

5.2.2 Námsmat 

Það er ekki nóg að bjóða upp á fjölbreytni í kennslu ef námsmatið er einsleitt. Námsmat 

verður að ná til allra matsþátta, endurspegla kennsluaðferðirnar.  Það er mín skoðun að 

ástundun, virkni í tímum og vönduð vinnubrögð þurfi að hafa meira vægi í námsmati.  Mat 

á slíkum þáttum þarf að vera sýnilegra með fyrirframgefnum matsviðmiðum svo nemendur 

viti til hvers er ætlast af þeim.  Einnig þarf uppbygging skriflegra prófa að breytast og meta 

hvort nemendur skilji hugtök í stað þess að greina hvort nemandi muni þau.  Prófin mín 

breyttust mikið þegar ég fór að spyrja „hvers vegna?“ í staðinn fyrir spurningar eins og 

„nefndnu dæmi um..“ og „skilgreindu“.  Ég upplifði í munnlegu prófi að ef nemendur geta 

útskýrt hugtök með eigin orðum en eru ekki bundnir af orðalagi námsbókarinnar, hafa þeir 

góðan skilning en margir reyna að leggja hugtökin á minnið fyrir próf án þess að skilja þau.  

Munnlegt próf tel ég því hentug til að kanna skilning nemenda.  

Samræður í tímum gefa kennaranum tækifæri á að leiðrétta hugsanavillur hraðar en 

ef notast er við skrifleg verkefni og skriflega endurgjöf.  Skrifleg endugjöf tryggir ekki 

endilega að nemandi lesi hana og rannsóknir sýna raunar að slík tilfelli séu algeng .  Ég tel 

brýnt að námsmat í skólum fari að snúast í meira mæli um að auka námsframvindu 

nemenda með leiðbeiningum í stað þess að gefa þeim einkunnir löngu síðar. Kennarinn 

þarf að leiðbeina nemenda jafnóðum og hann verður var við rangan skilning nemendans á 

verkefninu  (Black & Wiliam, 1998).  Þessu má líkja við ökunám þar sem námið og 

kennslan eru samofin.  Ökunemi er leiðréttur jafnóðum og hann gerir mistök í námi. Það 

þætti undarleg ökukennsla ef kennarinn leiðrétti ekki villur jafnóðum heldur byði með það 

þar til síðar: „Manstu þegar þú ókst yfir gatnamótin hjá Kringlunni fyrir nokkrum dögum á 

rauðu ljósi? Það var að vísu engin umferð, en það er samt óheimilt – hafðu það í huga“.  

Að nemendur fái endurgjöf á verkefni sín eins fljótt og auðið er verður best tryggt með 

nánum samskiptum og munnlegri endurgjöf.  Til þess að læra á bíl þarf nemandinn að læra 
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og tileinka sér hugtök og heiti á alls konar framandi hlutum í bílnum. Það gerist með 

samræðum við kennarann og oft á tíðum verklegri kennslu um leið. Þegar honum er bent á 

handbremsuna er hún jafnan sett á svo nemandinn tileinki sér notkun á henni. Það sama 

þarf að gerast í raunvísindanámi. Nemendur þurfa að læra á smásjá með því að skoða sýni, 

læra vöðva líkamans með því að beita þeim og læra hugtök vísindanna með því að tala 

saman.  
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6 Lokaorð 

Ég tel ljóst að menningargrunnurinn sem skólinn reisti hefðir sínar á sé brostinn.  

Samfélagið kallar á nýjar nálganir í kennslu og kennsluaðferðum. Áhersla á minnisnám 

hefur gert það að verkum að námsleiðinn fylgir skólastarfinu eins og draugur og mikið 

brottfall er á hverri önn.  Það verður að finna leiðir til að vekja forvitni nemenda.  Námið 

byggir á stórum hluta á óhlutstæðu námi fjarri reynsluheimi nemenda. Þess vegna skiptir 

máli að gefa þeim tækifæri til að upplifa aðstæður sem prófa þekkinguna þeirra svo þeir 

endurskoði eða styrki þekkingu sína í sessi. Þá þurfa nemendur tækifæri til að ræða um 

hlutina og kennarinn þarf að minnka yfirferð og kafa djúpt í hlutina. Hann þarf að 

skipuleggja virkt nám sem miðast við hæfileika og þarfir hver einstaklings í leit að innra 

jafnvægi.   

Ég held að námið gæti orðið mun skemmtilegra ef samstarf kennara yrði aukið og 

stefnt yrði að heildrænni nálgun í stað sundurgreiningar í fög.  Áfangakerfið setur manni 

skorður við að taka fyrir hugtök og nálgast þau út frá mörgum sjónarhornum mismunandi 

faggreina.  Listgreinar eru allar kenndar sér, en væri ekki mun skemmtilegra að flétta þær 

að minnsta kosti að hluta til inn í önnur fög?  Ég sé fyrir mér að það væri skemmtilegra að 

læra líffræði ef nemendur fengju tækifæri til að tjá sig á fleiri vegu, svo sem með því að 

teikna líffæri, hanna veggspjöld, taka ljósmyndir af sjálfum sér og greina þá vöðva sem 

sjást og svona mætti lengi telja. Nemandi í tungumálanámi gæti lært líffræði á ensku eða 

dönsku og nemandi á félagsfræðibraut lært líffræði með áherslu á umdeild málefni í 

náttúruvernd. Ég held að ef nemendur fengju að sérhæfa sig fyrr og fengju í meira mæli að 

fást við  viðfangsefni sem þeir hafa áhuga á gengi þeim betur að einbeita sér og myndi líða 

betur í námi. Flestir menntaðir einstaklingar hljóta að fallast á það að hamingjan eru mestu 

lífsgæðin, hún er það sem allir keppa að.  

Ég lít á rannsókn mína sem einstakt tækifæri til að þróa mína starfshætti mína og 

held að rannsóknin hafi haft þau áhrif á mig að ég er viljugri til að prófa nýja hluti og vega 

þá og meta á kerfisbundinn hátt.  Ávextir menntunar skila sér sjaldnast samstundis, heldur 

á löngum tíma. Þess vegna þarf að sýna framsýni og þrautseigju. Það er ósk mín að 

skólastarf framtíðarinnar markist meira af rannsóknum kennara og minna af gömlum 

hefðum.  Í öllum fræðigreinum er þörf á tilraunum til að efla þekkinguna sjálfa og það á 

ekki síður við í skólavísindum. Þegar við færum hugsanir okkar í skrifuð orð hjálpar það 

okkur að koma skipan á hugmyndir okkar og draga af þeim lærdóm.  Ég er sannfærð um að 

til að skapa góðan skólabrag þurfi kennarar að ræða markvisst saman um kennslu og 

hvernig megi stunda hana með sem bestum hætti. Einnig að kennari eigi að ræða skipulega 

við nemendur sína um námið svo þeir finni saman leiðir til að ná verðugum markmiðum 

sem efla og þroska styrkleika nemandans. Páll Skúlason (2015, bls. 160) sagði að 

lærdómurinn sé fólginn í ögun hugans, maður þurfi að tileinka sér þann hæfileika að beina 

hugsuninni að ákveðnu viðfangsefni í því skyni að brjóta það til mergjar.   
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