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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í 

faggreinakennslu í grunnskóla með áherslu á kennslu í náttúrufræðum við 

Menntavísindasvið frá Háskóla Íslands. Í ritgerðinni segi ég frá 

starfendarannsókn sem ég framkvæmdi samhliða kennslu á tímabilinu 

haust 2015 til vors 2016. Helsta markmið rannsóknarinnar var að sjá hvernig 

ég sem kennari væri að feta mín fyrstu skref í kennslu og hvernig ég geti 

stuðlað að sem bestum samskiptum við nemendur mína sem og hvernig ég 

geti kennt náttúrufræði á sem bestan hátt. 

Ég vann verkefnið undir leiðsögn Hafþórs Guðjónssonar, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Karen Rut Gísladóttir var sérfræðingur 

verkefnisins. Þeim báðum vil ég þakka innilega fyrir uppbyggilega gagnrýni, 

hvatningu, hlýjan stuðning og góða leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar.  

 Nemendur mínir, samstarfsfólk og stjórnendur fá þakkir fyrir hlýjar og 

góðar móttökur, stuðning, hvatningu og innblástur, án þeirra hefði 

rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Ég vil sérstaklega þakka stjórnendum 

fyrir afnot af skólanum utan vinnutíma sem nýtt var við vinnu á verkefninu í 

tíma og ótíma. 

Á tímum sem þessum þegar unnið er að stóru verkefni ásamt því að 

hefja kennsluferil er nauðsynlegt að búa yfir miklum sjálfsaga og viljastyrk, 

ásamt því að eiga góða og skilningsríka fjölskyldu og vini. Fyrst af öllum vil 

ég þakka verðandi eiginmanni mínum, Hafsteini Alexander, fyrir óbilandi trú 

á mér, þolinmæði, hvatningu og stuðning. Hann gaf mér öxl til að halla mér 

upp að þegar mér fannst hlutirnir ekki vera ganga eins og skyldi, eyra sem 

hlustaði á allt væl og röfl og síðast en ekki síst gaf hann mér spark í rassinn 

þegar ég var við það að gefast upp. Foreldrum mínum þakka ég allan 

stuðning, hvatningu og trú sem þau hafa á mér í gegnum lífið allt. Finnu Dís, 

systur minni þakka ég fyrir hvetjandi spjall og stuðning. Vinum mínum öllum 

þakka ég þá ómældu þolinmæði sem þau hafa gefið mér og allan þann 

stuðning sem þau hafa veitt mér á meðan ég vann að verkefninu. 

Sérstaklega vil ég fá að þakka vinkonum mínum þeim Ásdísi Geirsdóttur og 

Guðmundu Guðlaugu Sveinsdóttur fyrir yfirlesturinn. Dætrum mínum 

tveimur Athenu Rós og Heru Kristý, og fósturdóttur minni Helenu Ósk þakka 

ég innilega þolinmæði og hvatningu, ég get ekki beðið eftir að verja meiri 

tíma með demöntunum mínum þremur.  
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Ég tileinka þessa ritgerð tengdamóður minni Sigríði Ágústu Jónsdóttur og 

mági mínum Jóni Guðmundi Marteinssyni. Tengdamóðir mín var mér mikil 

fyrirmynd í námi og hvatti mig áfram sem og kenndi mér á „gæs-ina“: ég 

get, ég ætla, ég skal. „Gæsin“ hefur komið mér þangað sem ég stend í dag, 

námslega séð. Mágur minn, Nonni eins og hann var kallaður, lét sér ekki allt 

fyrir brjósti brenna, fór allt á hörkunni og kenndi mér að vælukjóar ná seint 

árangri. 



 

5 

Ágrip 

Öllum nemendum á að líða vel í skólaumhverfinu. Þess vegna er mikilvægt 

að þeir upplifi jákvæð samskipti og upplifun þeirra sé jákvæð innan veggja 

skólans. Þegar nemendum líður vel eiga þeir auðveldara með það að læra. 

Nemendur eru jafn misjafnir og þeir eru margir og því þarf oft að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum til þess að ná til sem flestra nemenda. Þannig 

er í mörg horn að líta þegar hugað er að kennslu.  

Þessi ritgerð byggir á starfendarannsókn þar sem ég skoða eigin kennslu 

á mínu fyrsta ári sem kennari. Ég rannsaka það hvernig ég geti bætt mig og 

orðið að þeim kennara sem ég vil vera og þannig bætt mig í samskiptum við 

nemendur og í kennslu náttúrufræða. Framkvæmd starfenda-rannsókn-

arinnar fór fram á tímabilinu september 2015 til apríl 2016 og nýtti ég mér 

margþætt gögn, til að mynda rannsóknardagbók, lestrardagbók, upptökur, 

verkefni nemenda, ljósmyndir og minnismiðar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennari ætti að koma til 

dyranna eins og hann er klæddur, sýna nemendum áhuga og vilja til þess að 

spjalla við þá á þeirra grundvelli og þannig koma fram við nemendur af 

virðingu og umhyggju. Með þessum hætti myndast ákveðin tengsl sem og 

traust á milli kennara og nemenda sem gerir það að verkum að 

bekkjarstjórnun verður auðveldari og andi bekkjarins léttari. Leggja þarf 

sérstaka áherslu á að náttúrufræðikennsla og námsmat sé fjölbreytt svo 

komið sé til móts við sem flesta nemendur.  
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Abstract 

First steps towards the teacher I want to be 

All students should feel good in a school environment. It is very important 

that they experience positive interactions, as well as a secure environment 

within the walls of the school because students learn better when they feel 

secure and happy. Students are as different as they are many. This is why 

teachers need to practice a variety of teaching methods to be able to reach 

as many students as possible because there are many factors that need to 

be considered with education.  

This study is built on an action research, where I explore my 

practiceduring my first steps as teacher. In particular I explore how I can 

improve my skills and how I can become the kind of teacher that I want to 

be. This action research took place from the time frame of September 

2015-April 2016 where I used a variety of data that I accumulated during 

this timeframe, including a research journal, a reading journal, 

recordings, students assignments, photos and field notes. 

The key findings of my research is that teachers should be honest with 

themselves as well as their students. Come as you are. Show your students 

that you are interested in them and their work by talking with them at their 

level with respect and warmth. In my experience this improves the 

relationship between the teacher and his students and helps develop a 

comfortable atmosphere in the class. Emphases needs to be placed on a 

variety of teaching methods and assessments in order to accommodate the 

greatest number of students. 

Teachers who love teaching teach students to love learning. I feel like 

that phrase fits well with this study.   

 

 

 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................ 3 

Ágrip ................................................................................................................ 5 

Abstract ........................................................................................................... 6 

Myndaskrá ....................................................................................................... 9 

1 Inngangur ................................................................................................. 11 

1.1 Bakgrunnur minn .............................................................................. 11 

1.2 Rannsóknarspurningarnar ................................................................ 12 

1.3 Uppbygging ritgerðar ....................................................................... 12 

2 Fræðilegur bakgrunnur ............................................................................ 15 

2.1 Samskipti .......................................................................................... 15 

2.1.1 Samskipti á milli kennara og nemenda ................................. 16 

2.1.2 Hvað eru góð tengsl? ............................................................ 17 

2.1.3 Viðmót kennara til nemenda ................................................ 18 

2.1.4 Bekkjarbragur ........................................................................ 19 

2.2 Að kenna náttúrufræði ..................................................................... 19 

2.2.1 Verklegar athuganir............................................................... 20 

2.2.2 Verklegar athuganir í náttúrufræði ....................................... 20 

2.2.3 Forhugmyndir nemenda og reynsla ...................................... 22 

2.2.4 Læsi almennt ......................................................................... 25 

2.2.5 Læsi á náttúrufræðitexta ...................................................... 25 

3 Rannsóknin ............................................................................................... 27 

3.1.1 Gagnaöflun og framkvæmd .................................................. 27 

3.1.2 Rannsóknardagbók ................................................................ 28 

3.1.3 Vettvangsathuganir ............................................................... 28 

3.1.4 Samræður við aðra, spjall við mig sjálfa ............................... 29 

3.1.5 Gögn af vettvangi .................................................................. 30 

3.2 Þátttakendur..................................................................................... 31 

3.3 Greining gagna og túlkun ................................................................. 31 

4 Niðurstöður .............................................................................................. 31 

4.1 Hvernig get ég stuðlað að sem bestum samskiptum við 

nemendur mína? .............................................................................. 33 



 

8 

4.1.1 Fyrstu kynni ........................................................................... 33 

4.1.2 Virðing og samskipti .............................................................. 35 

4.1.3 Ég er ekki alveg með það á hreinu, ættum við kannski 

að athuga það saman? .......................................................... 39 

4.1.4 Samræður, spjall og einstaklingsviðtöl ................................. 41 

4.2 Hvernig kenni ég náttúrufræði á sem bestan hátt? ......................... 43 

4.2.1 Læsisæfingar ......................................................................... 43 

4.2.2 Allt í rusli................................................................................ 47 

4.2.3 Rafmagn – eitthvað sem lætur tæki virka ............................. 51 

4.2.4 Af hverju megum við ekki nota miðann í prófinu fyrst 

við megum búa hann til?....................................................... 53 

5 Ályktanir og umræða ................................................................................ 59 

5.1 Hvernig get ég stuðlað að sem bestum samskiptum við 

nemendur mína? .............................................................................. 59 

5.2 Hvernig kenni ég náttúrufræði á sem bestan hátt? ......................... 63 

6 Lokaorð .................................................................................................... 67 

Heimildaskrá .................................................................................................. 69 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1. Læsisæfingar framkvæmdar af nemanda eftir lestur hvers 

kafla fyrir sig .................................................................................... 45 

Mynd 2. Að tína rusl ..................................................................................... 48 

Mynd 3. Ruslaverkefni .................................................................................. 49 

Mynd 4. Forhugmyndir nemenda um rusl (til vinstri) og rafmagn 

(hægri) ............................................................................................. 52 

Mynd 5. Minnismiðar ................................................................................... 55 

Mynd 6. Grafin spýta .................................................................................... 57 

 

 

file:///C:/Users/Sveinbjorg/Documents/Master/Fyrstu%20skrefin%20í%20átt%20að%20þeim%20kennara%20sem%20ég%20vil%20vera.docx%23_Toc449865418




 

11 

1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur minn 

Árið 2013 var ég ólétt af mínu öðru barni og hafði lofað sjálfri mér að fá að 

njóta þess skamma tíma sem ungabörn eru lítil og taka mér frí frá námi. Þó 

átti ég bara ár eftir að náminu. Ég var í fyrsta hópnum sem útskrifast átti 

með kennsluréttindi eftir fimm ár í stað þriggja og innra með mér var 

einhver gremja tengd því. Ekki það að ég ætlaði mér alltaf að klára 

mastersnámið en þó á mínum eigin forsendum. Eftir að hafa tekið mér frí 

frá námi í rúmt eitt og hálft ár benti vinkona mín mér á að sækja um starf 

sem náttúrufræðikennari í bæjarfélaginu okkar. Náttúrufræði hefur verið 

aðalfag mitt í gegnum allt kennaranámið og því tilvalið að sækja um 

stöðuna. Í fyrstu hafði ég enga trú á því að ég myndi fá starfið þar sem mér 

fannst ég ekki sjálf vera nægjanlega tilbúin, trúði því ekki hve langt í náminu 

ég væri komin, sem og að ég gæti hoppað í djúpu laugina og byrjað að 

kenna. Samt sem áður fékk ég vinnuna og hjartað mitt tók aukaslag. Nú 

loksins var ég að fara vinna við það sem ég hafði ætlað mér. Ég trúði nánast 

ekki mínum eigin eyrum þegar ég fékk símtalið. Mig langaði helst til að fara 

út á götuhorn og öskra upp yfir mig að ég hefði fengið vinnuna, fannst ég 

þurfa tilkynna það öllum, svo mikil var ánægja mín. 

Eftir að hafa fengið vinnuna ákvað ég að klára námið mitt meðfram 

fyrsta árinu í kennslu. Þegar líða tók á haustönnina jókst vinnan við 

starfendarannsóknina hægt og rólega. Mér fannst þó ekkert gífurlegt mál að 

samtvinna starfið og námið þar sem það er svo beintengt en vissulega var 

álagið meira og verkefnalistinn lengri. Ég tel þó að nýgræðingar í kennslu 

hafi mjög gott af því að byrja ferilinn á vinnu sem þessari, þá sérstaklega til 

að festa hin ýmis atriði í sessi. Yfir heildina litið gekk mér vel að tengja 

rannsóknina við kennsluna. Hún var mér ávallt ofarlega í huga og fékk ég 

stundum hugdettur til dæmis um verkefni og eða hvernig ég gæti nálgast 

nemendur betur sem síðan nýttist mér í rannsókninni, t.d. ruslaverkefni. 

Erfiðara var þó að samtvinna nám og starf við heimilis og fjölskyldulífið þar 

sem ég þurfti mikið að vera að heiman til að sinna því fyrrnefnda. Hefði ekki 

verið fyrir vinkonu mína sem ýtti mér af stað er ég ekkert svo viss um að ég 

væri komin svo langt í dag eins og raun ber vitni. Oft þarf einhvern 

utanaðkomandi til að ýta við sér til að koma sér af stað, svo boltinn rúlli. 
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Draumur minn allt frá því ég var lítil stelpa í dúkkuleik var að verða 

kennari. Ég lék mér með dúkkurnar í skólaleik, þær sátu ýmist á stól eða á 

gólfinu fyrir framan fataskápinn minn. Þar stóð ég og notaði hvítu 

skáphurðarnar sem töflu og í fyrstu skrifaði ég á þær með túss. Seinna fór 

ég svo að líma blöð á skáphurðarnar sem ég svo skrifaði á. 

Nú þegar draumur minn er að verða að veruleika og ég fengið 

smjörþefinn af því sem koma skal finn ég fyrir hve dýrmæt reynslan er mér. 

Ég get ekki sagt að þetta fyrsta ár mitt í kennslu sé búið að vera dans á 

rósum. Það hefur haft sínar hæðir og lægðir. Það hafa komið dagar þar sem 

ég hef haldið því fram að ég sé á rangri hillu og að ég hafi ekki nóg til brunns 

að bera fyrir kennarastarfið. Aðra daga finnst mér ég vera springa úr 

hamingju og að ég hafi valið mér besta starf í heimi. Sem betur fer var það 

fyrrnefnda mun sjaldnar en það síðara. En kannski er ástæðan fyrir því að 

kennarastarfið er eins gjöfugt og það er vegna þess að það er algerlega 

erfiðsins virði. Þrátt fyrir að vera erfitt og krefjandi starf þá gefur það svo 

mikið af sér, svo mikla hamingju. 

1.2 Rannsóknarspurningarnar 

Í verkefni þessu skoða ég hvernig ég geti þróað náttúrufræðikennslu mína á 

þann veg að nemendur mínir sem og ég hafi sem mest gagn og gaman af. 

Það mun ég gera með það að leiðarljósi hvernig ég geti stuðlað að sem 

bestum samskiptum við nemendur mína. Sömuleiðis mun ég huga að því 

hvernig ég geti kennt náttúrufræði á sem bestan hátt. Ég spyr:  

 Hvernig get ég stuðlað að sem bestum samskiptum við nemendur 
mína? 

 Hvernig get ég bætt mig sem náttúrufræðikennara? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er gert grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt upp í tvo meginhluta í takt við 

rannsóknarspurningarnar tvær og þar er farið inn á kenningar og hugmyndir 

sem tengjast þeim. Í fyrri hlutanum  er mikilvægi samskipta kennara við 

nemendur sína reifað en í þeim seinni er kennsla í náttúrufræði skoðuð. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar er farið út í aðferðafræði og tegund rannsóknar 

sem og gagnaöflun og gagnagreiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

reifaðar í fjórða kafla sem er tvískiptur í samræmi við 

rannsóknarspurningarnar líkt og fræðilegi kaflinn. Í fimmta kafla eru 

umræður þar sem varpað er ljósi á helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 
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tengingar skoðaðar við hugmyndir sem settar eru fram í fræðilega 

kaflanum. Þessum kafla líkt og fræðilega kaflanum og niðurstöðukaflanum 

er tvískipt í samræmi við rannsóknarspurningarnar tvær. Lokaorðin eru að 

finna í sjötta kaflanum en þar er að finna upplifun mína á ferlinu sem og 

niðurstöður rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta mun ég gera grein fyrir fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar. 

Fræðilega hlutanum er skipt niður í tvo hluta í takt við 

rannsóknarspurningarnar. Fyrst er fjallað um samskipti á milli kennara og 

nemenda, hvað góð tengsl séu, virðing á milli kennara og nemenda, í lokin 

er síðan farið yfir bekkjarbrag. Í seinni hlutanum er svo vikið að kennslu í 

náttúrufræðum þar sem litið er til verklegra athugana, forhugmynda og 

læsis.  

 

2.1 Samskipti  

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, 

sem dropi breytir veig heillar skálar. 

Þel getur snúist við atorð eitt. 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Svo oft leyndist strengur í brjósti, sem brast 

 við biturt andsvar, gefið án saka. 

Hve iðrar margt líf eitt augnakast, 

sem aldrei verður tekið til baka  

(Úr Einræðum Starkaðar eftir Einar Benediktsson). 

 

Ljóð Einars Benediktssonar, Einræður Starkaðar, undirstrikar mikilvægi 

samskipta einstaklinga og hversu vandmeðfarin þau geta verið. Samskipti 

eiga sér stað á hverjum degi á milli fjöldans allan af fólki, héðan og þaðan í 

heiminum. Þau eiga sér stað með ýmsum hætti, til dæmis augliti til auglitis, í 

gegnum síma, tölvur og með bréfaskriftum. Þó við búum svo vel að geta 

valið um alls kyns samskiptaleiðir þá var svo ekki á árum áður. Þá hittist fólk 

og talaði saman, skrifaði bréf og sendi með landspósti eða hringdi úr 

landlínusíma, þá var tæknin ekki eins öflug og nú er raunin. Hvar og hvernig 

sem samskipti eiga sér stað þá er vitað mál að þau eiga sér til dæmis stað 

inn á heimilum fólks, vinnustöðum og skólum. Samskipti eru undirstaða 

samfélagsins en með þeim er átt við hvernig menn bregðast við öllum 

gjörðum annars sem og þeirra sjálfra á degi hverjum í lífinu. Saman mynda 

þessi viðbrögð samfélagið (Garðar Gíslason, 2000). 
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2.1.1 Samskipti á milli kennara og nemenda 

Hvað felst í góðum samskiptum á milli kennara og nemenda? Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) segir að góð samskipti á milli kennara og nemenda 

einkennist af gagnkvæmri virðingu, trausti og umhyggju. Hún segir 

kennarann vera fyrirmynd sem nemendur læra af, svo sem um samskipti, 

sig sjálfa sem og gildi og reglur samfélagsins. Mín túlkun er þá sú að 

nemendur læra því ekki eingöngu það sem kennarinn miðlar upp úr 

námsbókunum, heldur líka af fasi og framkomu kennarans. Sigrún (2007) 

tekur fram að ýmsir fræðimenn telji að það hvíli á herðum kennara að 

stuðla að góðum samskiptum við nemendur sína. Það stuðli að betri 

námsárangri og líðan þar sem kennarinn beinir athygli sinni að félagslegum 

og tilfinningalegum þörfum nemendanna sem gerir það að verkum að þeir 

finna fyrir umhyggju og væntumþykju. Þannig sýnir kennarinn hverjum og 

einum nemanda áhuga, laðar fram hugmyndir hans og hæfileika. Sömuleiðis 

virðir kennarinn þessa þætti og styrkir þá. Áhugi kennara á nemendum 

verður þess valdandi að nemandinn finnur fyrir öryggi og nýtur sín betur og 

viðbúið að viðhorf nemandans til kennarans og skólans verði jákvæðari fyrir 

vikið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 Í yfirgripsmikilli rannsókn kemur fram að mögulega tengist skólabragur 

hegðun nemenda og samskiptahæfni þeirra (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns). Í niðurstöðum rannsóknarinnar er tekið fram að í þeim 

skólum sem minnst bar á hegðunarvanda var skólabragur góður og viðhorf 

starfsfólks jákvætt og einkenndust samskipti kennara og nemenda af hlýju 

og virðingu. Ingvar og Ingibjörg segja góðan starfsanda og skólabrag skipta 

gríðarlegu máli í tengslum við líðan nemenda og árangur þeirra í námi og 

þess vegna ættu starfsmenn skóla að efla þessa þætti í forvarnarskyni. 

Þessar niðurstöður rannsóknarinnar, Gullkistan við enda regnbogans, eru 

því í samræmi við það sem haft er eftir Sigrúnu Aðalbjarnardóttur hér að 

ofan.  

Samskiptagreind er ein af átta fjölgreindum Gardners en hún felur í sér 

þá hæfni að greina og skilja skapgerð og tilfinningar annarra (Armstrong, 

2000). Sem sagt að vera góður mannþekkjari, að búa yfir þeim hæfileika að 

geta sett sig í annarra manna spor og gera sér þannig hugmyndir um við 

hverju megi búast við ákveðnar aðstæður. Sá sem býr yfir mikilli leikni í 

samskiptum á oftast nær góð og skilvirk samskipti við aðra. Viðkomandi aðili 

er fljótur að lesa í aðstæður og áætla við hverju eigi að búast. Við störf 

kennara og annarra þar sem mannlegi þátturinn er við líði er þessi hæfni 

auðvitað sérstaklega mikilvæg (Armstrong, 2000:13-14). Það liggur í augum 

uppi að ekki verður hjá því komist að samskipti eigi sér stað á milli kennara 
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og nemenda á degi hverjum í skólaumhverfinu. Því hvorki nemendurnir né 

kennararnir komast í gegnum heilan dag án þess að einhver samskipti eigi 

sér stað þeirra á milli, annað væri mjög sérstakt. Þess vegna er sannarlega 

mikilvægt að samskiptin þeirra á milli séu með sem besta móti því jákvæð 

samskipti kennara og nemenda er einn áhrifamesti þátturinn í 

árangursríkum skólum. Nokkur dæmi um það sem helst einkennir jákvæð 

samskipti eru til dæmis; nánd, traust, augnsamband, virðing, tillitsemi og 

hlustun (Rose og Shevlin, 2010:13).  

 

2.1.2 Hvað eru góð tengsl? 

Margir kunna að velta þessari spurningu fyrir sér og þá sérstaklega hvað séu 

góð tengsl á milli kennara og nemenda? Gordon (2001:30) heldur því fram 

að þegar eftirtalin atriði einkenni tengsl á milli kennara og nemanda séu þau 

góð.  

 Hvor aðili um sig kemur til dyranna eins og hann er klæddur, hefur 
ekkert að fela og tengslin þá opin og áreiðanleg. 

 Aðilarnir vita að tillitsemi og umhyggja er höfð að leiðarljósi. 

 Aðilarnir eru bundnir hvor öðrum. 

 Þegar hvor aðili fyrir sig er sjálfstæður og fær möguleika til að örva 
andagift sína. 

 Aðilarnir koma til móts við þarfir hvors annars án þess að annar þurfi 
að lúta í lægra haldi. 

Fljótt á litið getur maður talið að það sé þá ekkert í vegi fyrir því að 

hefjast handa og koma þess háttar samskiptum á innan síns bekkjar. Við 

verðum þó að hafa í huga að þó að hér að ofan sé útlistað hvernig góð 

tengsl séu að þá er ekki aðalatriðið að samskiptin einkennist af öllum 

þessum þáttum. Hlutverk kennara og nemenda væri þá að bæta samskiptin 

þannig að þau mótist eftir ofangreindum atriðum og hafi þau að leiðarljósi, 

einhverju til að stefna að. Leiðin þangað er ekki alltaf auðsótt eins og 

Einræður Starkaðs hér að ofan lýsa svo vel. Sem betur fer höfum við, 

mannfólkið, trú á manneskjunni á sama tíma og við vitum að enginn er 

fullkominn. En með batnandi samskiptum komumst við nær því að skólinn 

sem slíkur verði mennskari og enn meira lifandi menntastofnun (Gordon, 

2001:30) 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á starfsfólk skóla að „leggja áherslu 

á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, jákvæð samskipti, 
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sáttfýsi, umburðarlyndi og kurteisi“ (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2012:45). Svo er spurning hvort að því sé náð fram með því að vera 

fyrirmynd nemendanna eða með kennslu upp úr námsbókum og eða 

námsefni tengt ofangreindum þáttum. Besta leiðin til að kenna barni er að 

vera sjálfur góð fyrirmynd, segir Akita (2016). Ég tek undir þetta sjónarmið 

en legg líka áherslu á samræður þar sem ákveðnir þættir eða málefni eru 

rædd. Ástæðan fyrir því að ég tel það að vera góð fyrirmynd borgi sig er 

vegna þess að ég held því fram að nemendur fylgist mun meira með því 

hvernig þú kemur fram, hvernig þú nálgast aðra og hvað þú gerir til að 

mynda tengsl. Mín hugsun er að nemendur læri það sem fyrir þeim er haft, 

þá sérstaklega þegar litið er til samskipta. 

2.1.3 Viðmót kennara til nemenda 

Framkoma kennara er einkar mikilvægur þáttur í kennslu og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að viðmót og samskipti kennara við nemendur getur haft áhrif á 

gæði og árangur kennslunnar (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008). Stefnubundin samskipti og góð kennsla stuðlar að 

námi og auknum hæfileikum barna og unglinga. Með stefnubundnum 

samskiptum er átt við að kennarar veiti börnum og ungmennum leiðsögn í 

námi og leitast eftir því að skapa gott andrúmsloft innan skólans, réttlátar 

vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi. Sömuleiðis skiptir miklu máli að 

kennarar geri sér far um að kynnast bakgrunni, áhuga og þekkingu nemenda 

til að koma til móts við getu þeirra, hæfileika og þarfir. 

Kennarar gegna einkar mikilvægu hlutverki innan alls skólastarfsins og 

byggist gæði menntunar og árangur skólakerfisins einna helst á vel 

menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. Þar er 

sérfræðileg starfsmenntun, þekking, viðhorf og siðferði starfsins uppistaða 

fagmennsku kennara. Fagmennska kennara snýst ekki síst um nemendurna, 

menntun þeirra og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Ingvar Sigurgeirsson (1999:16-24) bendir á þá þætti sem tilheyra 

viðmóti kennara og samskiptum hans við nemendur. Framkoman felst 

meðal annars í augnsambandi, hreyfingu, raddbeitingu, tjáningu, 

svipbrigðum og snertingu. Það að kennarar horfist í augu við nemendur sína 

er einkar mikilvægt þar sem það veitir þeim öryggi ásamt því að þá berst 

röddin betur. Nemendur sjá þá sömuleiðis svipbrigði sem skiptir miklu máli. 

Þegar halda á aga skiptir augnsamband gríðarlegu máli. Þegar kennarinn 

horfist í augu við nemendur áttar hann sig líka betur á því hvort þeir eru 

með á nótunum, skynjar það af svip þeirra. Tjáning líkamans er eitthvað 

sem á sér stað ómeðvitað. Það hvernig við beitum líkamanum, til dæmis 
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þegar við notum hendurnar til að leggja áherslu á efnið. Kennarar verða líka 

að tileinka sér virka hlustun en það felur í sér að horfa á þann sem talar, 

kinka kolli og sýna áhuga með svipbrigðum. Kennarar þurfa einnig að hafa 

og sýna áhuga sinn þegar verið er að tala við nemendur til dæmis um 

námsefnið. Þessum atriðum taka nemendur vel eftir og því eins gott að 

kennarinn hugi vel að framkomu sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Gordon 

(2001) telur að framkoma kennara við nemendur sé gífurlega mikilvægur 

þáttur í kennslu. Að jákvæð og gefandi samskipti á milli kennara og 

nemenda skipti ekki síður máli en það sem er kennt og því sé mikilvægt að 

kennarinn finni leiðir til að skapa eins góð tengsl við nemendur og hugsast 

getur. Þegar viðmót kennara og nemenda til hvors annars er með besta 

móti hjálpar það til við að móta jákvæð samskipti sem leiðir að góðum 

bekkjarbrag. 

2.1.4 Bekkjarbragur 

Þegar litið er til skólastarfsins er eitt af mikilvægustu atriðunum að 

nemendum líði vel í skólanum. Góður bekkjar- og eða skólabragur stuðlar 

að sameldni innan bekkjarinns og eða skólans. Hann stuðlar að betra og 

þægilegra andrúmsloft, betri námsárangri, auknu sjálfstrausti og virðingu og 

dregur úr líkum á einelti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012:45). 

Því er vert að hafa augun vel opin fyrir félagslegum tengslum nemenda 

innan bekkjarins svo hægt sé að grípa inn í ef eitthvað fer úrskeiðis að þessu 

leyti. Þegar markmiðið er að ná fram góðum bekkjaranda verður að fylgjast 

með að enginn verði útundan. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að allir þeir 

sem við koma skólastarfi ber að stuðla að jákvæðum starfsanda og 

skólabrag. Aðalnámskráin leggur jafnframt áherslu á jákvæð samskipti, 

umburðarlyndi og virðingu gagnvart sjálfum sér og öðrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012:70).  

2.2 Að kenna náttúrufræði 

Það er margt sem huga þarf að þegar kenna á náttúrufræði. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er eftirfarandi tekið fram: 

Hlutverk kennara er að leiða nemendur sína inn í heima 

náttúrugreinanna með því að kynnast hugmyndum þeirra og 

hæfni, komast þannig að raun um hver raunskilningur þeirra er. 

Hlutverk kennarans er því fólgið í að hjálpa nemandanum, 

annars vegar til að þróa hugtök sín og hugmyndir um lífið og 

efnisheiminn, hins vegar að öðlast hæfni til að láta sig varða 
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eigin velferð, annarra og umhverfisins, nær og fjær (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2013).  

Til að ná þessum þáttum sem best fram er að mínu mati best að nýta 

fjölbreytta kennsluhætti og námsmat. Hér að neðan verður farið yfir nokkra 

fjölbreytta og mikilvæga þætti í kennslu náttúrufræða. 

2.2.1 Verklegar athuganir 

Með verklegum athugunum er átt við verkefni þar sem nemendur virða fyrir 

sér, komast í snertingu við, vinna með hluti og efni eða fylgjast með 

sýnikennslu kennara. Það sem er svo jákvætt við verklegar æfingar er að 

þær geta: 

 Aukið nemendum ánægju og vakið með þeim áhuga á 
náttúrufræðum.  

 Bætt vísindalega þekkingu. 

 Veitt innsýn inn í vísindalega aðferð og þróað þekkingu til að nýta 
hana. 

 Kennt hæfni innan rannsóknarstofu (Hodson, 1990). 

2.2.2 Verklegar athuganir í náttúrufræði 

Verkleg kennsla hefur verið hluti af námskrám grunnskóla um allan heim 

áratugum saman. Þó að verkleg kennsla sé búin að vera hluti af námskrám 

svo lengi er hún þó nýtt í mismiklum mæli í grunnskólum um allan heim. En 

vinsældir verklegrar kennslu hafa bæði vaxið og dvínað á þessu tímaskeiði 

(Bennett, 2003). 

Bennett (2003) bendir á að með því að ná að hvetja til nákvæmrar 

athugunar og lýsingar, að auka skilning á vísindalegum hugmyndum, að 

stuðla að vísindalegri hugsun, gera vísindaleg fyrirbæri raunverulegri, vekja 

og viðhalda áhuga er helstu markmiðum verklegrar kennslu framfylgt. 

Miklar væntingar eru oft gerðar til verklegra athuganna í 

náttúrufræðikennslu. Þær eiga ekki bara að þróa skilning á fræðilegum 

hugmyndum og vinnubrögðum, heldur er líka ætlast til að þær virki sem 

hvatning og aðstoði nemendur við að upplifa hvernig það er að vera hinn 

raunverulegi vísindamaður. Það er þó viðbúið að nemendur læri ekki eins 

mikið af verklegum athugunum einum og sér því oft skiptir þá meira máli 

hvernig kennarinn þróar og kynnir hugmyndirnar sem tengjast athugunum 

og hvernig hann kemur inn í vinnu nemenda. Bennett (2003:78-80, 86) 

heldur því fram að umræður í tengslum við verklegar æfingar geti skipt 
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sköpum. Því með umræðum að loknum verklegum athugunum erum við að 

aðstoða nemendur við að yrða athuganir sínar og reynslu. Við kennarar, 

erum þá að hjálpa nemendum að tala um efnið á vísindalegan hátt. Einnig 

bendir Bennett á að verkleg kennsla ætti að vera sem fjölbreyttust og taka 

mið af þeim markmiðum sem ætluð eru fyrir kennsluna hverju sinni.  

Misjafnt er hvort að nemendur skili skýrslu eða ekki eftir framkvæmd 

athuganna. Skiptar skoðanir eru á því hvort það geri nemendum gott eða 

slæmt. Sumum kennurum gæti þótt athygli nemenda á verklegu athugunina 

sjálfa dvína. Aðrir kennarar gætu haldið því fram að með því að skila inn 

skýrslu nái nemendur að festa lærdóm af verklegu athuguninni enn frekar í 

minni. Miðað við þau hversdaglegu samtöl sem ég hef átt við aðra 

náttúrufræðikennara þá er allur gangur á því hvort og eða hvernig kennarar 

vilja að nemendur skili inn skýrslu að loknum verklegum athugunum. 

Í tengslum við verklegar athuganir finnst mér vert að minna á frábært 

orðatiltæki sem á mjög vel við þess háttar kennsluaðferðir. 

 I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand 

(Bennett, 2003:76) 

Orðatiltækinu er ég að mörgu sammála og held ég að margir kennarar 

mættu nýta sér þennan fróðleik og hafa hann sem sinn rauða þráð í gegnum 

kennsluna. Kennarar gætu þá til dæmis lagt bókina á hilluna, gert námið 

sýnilegra og áþreinfanlegra, mögulega með verklegum athugunum eða 

sýnitilraunum. Kennarar þurfa samt sem áður ekki að segja alveg skilið við 

bókina heldur gefa sér tíma í verklega kennslu. Oftast er hægt að gefa sér 

meiri tíma í að leyfa nemendum að handfjatla námsefnið, komast í betri 

snertingu við það. Samt sem áður verður að hafa það á bak við eyrað að á 

eftir verklegum athugunum verða ígrundanir og eða umræður að fylgja í 

kjölfarið svo að athuganirnar nýtist nemendum sem allra best 

Það er ekkert sem segir að verklegar athuganir þurfi alltaf að vera 

framkvæmdar af nemendum, kennarar geta líka framkvæmt sýnitilraunir, 

en þá fylgjast nemendur grannt með. Meira að segja hentar oft betur að 

kennari framkvæmi sumar athuganir, þar sem þær eru ef til vill börnum 

hættulegar í framkvæmd, sérstaklega ef um varasöm efni er að ræða.  

Þrátt fyrir að verklegar athuganir séu að mínu mati skemmtileg og 

skilvirk leið til að hafa kennslustundir sem fjölbreyttastar eru margir aðrir 

möguleikar í boði. Samt vill það oft verða þannig að kennarar festast í 

vananum og láta yfirferðardrauginn ráða ferðinni:  
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Ég er fullviss um að við raungreinakennarar getum náð betri 

árangri í kennslu ef við tökum meira mið af nemendum, 

hugmyndum og hæfileikum. Því miður er það svo að stór hluti 

nemenda er meira og minna utanveltu í raungreinanámi, hvort 

sem er í grunn- eða framhaldsskóla. Ein ástæða fyrir þessu 

virðist mér vera ofuráhersla á yfirferð, að það skipti öllu máli 

að komast yfir sem allra mest efni, klára bókina. Menn virðast 

síður hafa áhyggjur af því hvort nemendur læri eitthvað af viti, 

hvort þeir skilji hugtökin, hvort þeir fái nægan tíma til að þjálfa 

sig í að nota verðandi þekkingu. En víst er hann erfiður, 

yfirferðardraugurinn, enda gamall orðinn (Hafþór Guðjónsson, 

1991). 

Ef áherslan er ekki á nemendurna sjálfa heldur námsefnið, fyrir hvern 

er þá kennslan? Kennara, menntamálaráðuneytið, foreldra? Þetta er áleitin 

spurning sem mér þykir vert að kennarar og aðrir sem koma að 

skólasamfélaginu íhugi. Að mínu mati ætti aðaláherslan alltaf að vera sú að 

nemendur læri til skilnings. 

2.2.3 Forhugmyndir nemenda og reynsla 

Samkvæmt kenningum hugsmíðasinna hefst nám í raun löngu áður en barn 

tekur sín fyrstu skref í grunnskólanum þar sem hugmyndir þeirra tengjast 

oftast fyrrum athöfnum og eða liðnum atburðum. Svo fer barnið að læra 

ákveðin hugtök, mynstur þar sem merking, tengsl og röksamhengi skiptir 

megin máli (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þess vegna verða kennarar að 

koma til móts við nemendur sína og nálgast þá á þeirra grundvelli. Hafa það 

bakvið eyrað að nemendur koma inn í kennslustofuna hver með sinn 

reynslubanka sem hefur mótast af umhverfi þeirra, samfélagi og 

uppgötvunum.  

Þegar nemendur koma yfir á unglingastig finna þeir mögulega fyrir því að 

náttúrufræðikennslan tekur breytingum. Námgögnin breytast, orðalag í 

námsbókunum verður þyngra og ríkari áhersla lögð á yfirferð og 

upplýsingamagn. Þetta getur valdið því að nemendur eru mataðir, að 

kennarar helli í þá þekkingu. Nær væri, að mínu mati, að taka mið af 

forhugmyndum þeirra, koma til móts við nemendur þar sem þeir eru 

staddir, gera sér grein fyrir stöðu þekkingar hvers um sig. Markmiðið væri 

þá að byggja á því sem nemendur vita en leiðrétta jafnframt misskilning þ.e. 

ranghugmyndir ef svo ber undir.  
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Leach og Scott (2000) benda á að náttúrufræðinám snúist í raun um 

þrennt: Fyrirbærið, skilning vísindanna á fyrirbærinu- og hversdagsskilning á 

því. Raungreinakennarinn þarf að hjálpa nemendum sínum til að öðlast 

skilning á vísindalegri orðræðu. Þetta getur verið hægara sagt en gert þar 

sem forhugmyndir barna geta verið mjög lífsseigar og því ekki alltaf auðvelt 

að leiðrétta þær. Vissara er að hafa í huga að forhugmyndum barna verður 

ekki breytt í einni svipan, heldur getur það tekið dágóðan tíma (Zhou, 2012). 

Forhugmyndir barna eru oft mjög ónæmar fyrir kennslu út af því að 

lærdómur byggir á því að skipta verði út eða endurskipuleggja þekkingu 

nemenda á róttækan hátt. Því verður huglæg breyting að eiga sér stað. Sem 

gerir það að verkum að kennarar þurfa taka við því krefjandi verkefni að ná 

fram huglægri breytingu á þekkingu nemanda sinna (Lucariello, J. og Naff, 
D., án dagsetningar). Dæmi um forhugmyndir barna er til dæmis að börn 

halda að sólin ferðist kringum jörðina. Ástæðan fyrir þeirri forhugmynd er 

þá líklegast vegna þess að við tölum oft um að sólin setjist eða komi upp, 

sem vísar til þess að sólin sé á hreyfingu en ekki jörðin. 

Forhugmyndir barna eru oft á tíðum viss hindrun í náttúrufræðinámi þar 

sem þær fara á skjön við það sem talið er vísindalega rétt. Hins vegar er 

mikilvægt að hafa í huga að þær eru í raun undirstaða frekara náms hjá 

hverjum og einum. Því er vert að hafa í huga eftirfarandi orð David Ausubel í 

þýðingu Meyvants Þórólfssonar:  

Það sem hefur mest áhrif á nám og námsárangur er það sem 

nemandinn veit fyrir. Sannreyndu hvað það er og kenndu honum 

svo í samræmi við það (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Forhugmyndir nemenda sem og reynsla þeirra hefur mikil áhrif á það 

hvernig nemendur okkar læra (Osborne og Freyberg , 1985). Nemendur 

gefa forhugmyndir sínar ógjarnan upp á bátinn. Sem segir okkur að sú 

raungreinakennsla sem eldri nemendahópar eru að fá er ef til vill ekki að 

skila nægjanlega góðum árangri þar sem nemendurnir grípa frekar til 

forhugmyndanna. Það er að segja, nemendur falla oft í þá gryfju að grípa til 

sinna hugmynda þar sem skilningur á nýrri þekkingu er ekki nægjanlegur. 

Nemendur tala þá ef til vill um að sólin gangi um jörðina því þeir hafa enn 

ekki öðlast skilning á gangi jarðar sem og gangi sólar. Sömuleiðis kunna 

nemendur að velta því fyrir sér hvernig fólkið á jörðinni sé kyrrt, það er að 

segja haldast kyrr á yfirborði jarðar en skjótast ekki út í geim því nemendur 

vita að jörðin er á ferð um sig sjálfa sem og sólina. Þeir geta þar af leiðandi 

ekki nýtt sér þá nýju þekkingu sem myndast hefur en vita þó samt sem áður 

að jörðin gengur umhverfis sólu.  
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hugmyndum barna í náttúrufræði 

undanfarin ár og hafa niðurstöður verið kynntar í mörgum hlutum heims. 

Þær gefa eindregið til kynna að oft hugsi börn á annan hátt um fyrirbæri 

náttúrunnar og að þetta geti haft mikil áhrif á  námsárangur. Þess vegna er 

svo mikilvægt  að kennarar hugi að þessum þætti eins og Osborn og Fryberg 

benda á: 

Unless we know what children think and why they think that way, 

we have little chance of making any impact with our teaching no 

matter how skilfully we proceed (Osborne og Freyberg, 1985:13). 

Nauðsynlegt er að draga fram og vinna með þann skilning sem nemandi 

býr yfir því annars er hætta á því að forhugmyndirnar ráði för og vísindaleg 

hugtök og kenningar verði undir þegar nemendur eru komnir í annað 

umhverfi. Donovan, Bransford og Pellegrino, (1999) undirstrika þetta og 

benda á að náttúrufræðikennarar ættu að huga vel að eftirfarandi þáttum 

við skipulag og framkvæmd kennslu:  

1. Nemendur koma í skólastofuna með ákveðnar hugmyndir um það 
hvernig heimurinn virkar. Ef þessi skilningur þeirra er látinn 
óhreyfður er hætta á að þeir nái ekki tökum á nýjum hugtökum og 
upplýsingum, eða að þeir læri þá eingöngu til að nota á prófum í 
skólum, en að gamli skilningurinn ráði utan kennslustofunnar. 

2. Til að þróa með sér færni á einhverju sviði verður nemandi að: (a) 
búa yfir djúpri undirstöðuþekkingu (staðreyndum), (b) skilja 
staðreyndir og hugmyndir í samhengi, og (c) skipuleggja þekkinguna 
með þeim hætti að hún sé tiltæk og nothæf. 

3. Ef stefnt er að því í kennslu að gera nemendur meðvitaða um eigið 
nám og námshætti (“metacognitive” approach to instruction) getur 
það hjálpað nemendum í að ná stjórn á eigin námi, þeir setja sér 
sjálfir markmið og fylgjast með því hvernig gengur að ná þeim. 

 

Samkvæmt Dewey á öll sönn menntun sér stað fyrir tilstilli reynslu. Sem 

og að menntun sé þroski innan marka reynslunnar, það er að segja að 

menntun verði með tilstyrk til reynslu sem og vegna hennar (Dewey, 

1938/2000: 35, 38). Kennsla verður að byggjast á reynslu eða raunverulegri 

lífsreynslu einstaklings svo hún skili sínu til bæði nemendanna og 

samfélagsins. En reynsla á sér ekki bara stað innra með einstaklingum. 

Reynsla er líka afleiðing samskipta sem verða á milli einstaklings og þess 

sem myndar umhverfi hans á hverjum tíma og ekki skiptir máli hvort það sé 

annar einstaklingur, dýr eða hlutur (Dewey, 1938/2000: 49-50, 53). Af 
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hugmyndum Dewey má álykta að mjög mikilvægt sé fyrir kennara að tengja 

nám við reynsluheim nemendanna, við það sem nemendur hafa upplifað. 

Eitthvað sem þau þekkja af eigin raun og geta þannig byggt nýja þekkinguna 

ofan á. Þannig má ætla að þekkingin byggist ofan á traustari grunn en ella. 

2.2.4 Læsi almennt  

Aðalnámskrá grunnskóla tilgreinir sex grunnþættir menntunnar sem 

tengjast og eru háðir hver öðrum. Þessir sex grunnþættir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Með því að líta á menntun og skólastarf út frá þessum 

grunnþáttum má ná fram betri heildarsýn yfir nám og kennslu. Með því að 

segja að þeir tengjast og séu háðir hvor öðrum er til dæmis átt við að ekki er 

hægt að stuðla að lýðræði án læsis og eða jafnréttis. Mannréttindi 

einstaklinga verða heldur ekki tryggð ef ekki er staðið að heilbrigði og 

velferð, til dæmis ef mismunun og eða ofbeldi á sér stað (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013). 

Læsi er auðvitað gríðarlega mikilvægur þáttur því ekki komumst við í 

gegnum menntakerfið eða lífið almennt án þess að vera læs. Læsi felur í sér 

ritun og lestur og verðum við að huga að því að með tímanum tekur það 

breytingum. Þættir læsis eru samofnir og verka saman. Meiningin á bak við 

það er að við þurfum ekki einungis að geta tengt bókstafi við hljóð, búið til 

orð og málsgreinar heldur þurfum við að geta tengt efni hugsana og 

merkinga í ritmáli við það sem við höfum nú þegar upplifað og því má segja 

að læsi snúist um samband orða við raunveruleikann (Stefán Jökulsson, 

2012). 

Í aðalnámskrá segir að læsi hefur til langs tíma verið tengt þeirri 

kunnáttu og færni sem einstaklingar þurfa á að halda til að geta fært hugsun 

yfir í ritað mál sem og fært ritað mál yfir í huga með lestri. Þar segir 

sömuleiðis að læsi sé í raun samkomulag manna um það hvernig við notum 

málið og hvað orð þýða og er því eðli sínu samkvæmt félagslegt. (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2013).     

  

2.2.5 Læsi á náttúrufræðitexta 

Til eru margar tegundir af læsi, ein af þeim er náttúrufræðilæsi, eða að vera 

læs á texta náttúrufræðinnar. Talið er að helsti vandi nemenda við að læra 

náttúrufræði sé að þeir kunni ekki tungumál náttúrufræðigreinanna. Það er 

því mikilvægt fyrir náttúrufræðikennara að gefa gaum að tungumáli 
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fræðigreinarinnar og stuðla þannig að bættri kennslu í náttúrufræðum 

(Wellington og Osborne, 2001: 3). 

Íslenskir nemendur eru taldir standa frekar veikt hvað varðar læsi og þá 

sérstaklega læsi á náttúrufræðitexta. Þetta kemur meðal annars fram í PISA-

rannsókninni frá 2006, en með henni er verið að athuga hver staðan á læsi 

nemenda er við lok grunnskólagöngunar. Ætla má út frá þessari rannsókn 

að mörg börn geti ekki, við lok grunnskóla, lesið texta sér til skilnings og er 

þá sérstaklega talað um texta er lúta að fræðslu og upplýsingagjöf eins og 

oft eru að finna í námsbókum (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Ef nemendur læra tungumál vísindanna hafa þeir um leið yfirstigið sína 

aðal hindrun í náttúruvísindanámi. Tungumálið er margþætt enda náttúru-

greinarnar margþættar og munur er á tungumáli hinna ýmsu greina sem 

falla undir náttúrufræði. Hafþór nefnir að í hverri náttúrugrein fyrir sig eru 

notuð mismunandi orð og tákn og ennfremur tileinka vísindamenn innan 

hverrar greinar sér sérstakan talsmáta. Þegar nemendur læra ákveðna grein 

þurfa þeir að ná tökum á þessu, það er að segja að temja sér að lesa, skrifa, 

tala og hugsa líkt og vísindamaður þeirrar vísindagreinar sem við á hverju 

sinni. Þetta getur flækt hlutina fyrir nemendum þar sem tungumálið er bæði 

breytilegt eftir hverri grein og ólíkt því sem nemandinn kann að venjast í 

hversdagslegu máli og tali. Afleiðingin verður því oft sú að nemendur skilja 

hvorki texta námsbókanna né tal náttúrufræðikennaranna (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Wellington og Osborn (2001:1) eru á sömu skoðun um 

mikilvægi þess að nemendur hafi vald á tungumáli náttúrufræðinnar. Þeir 

halda því fram að mikilvægasti þátturinn í  bættri náttúrufræðikennslu sé að 

beina enn frekari athygli að tungumálinu. 
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3 Rannsóknin 

Ég valdi þá leið að framkvæma starfendarannsókn til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunum mínum. Þegar farin er þessi leið er rannsakandinn 

sjálfur í sviðsljósinu. Hann skoðar þá eigin starfshætti með það í huga að  

öðlast betri skilning á þeim og þróa þá til betri vegar. Þetta tvöfalda 

hlutverk rannsakanda gerir þetta snið  öðruvísi en hin hefðbundnu 

rannsóknarsnið og gæti því komið þeim sem ekki þekkja það spánskt fyrir 

sjónir. Í hefðbundnum rannsóknum er rödd rannsakandans ekki eins 

sjáanleg vegna þess að þar rýnir rannsakandinn í gjörðir annarra (McNiff, 

2010). 

Í gegnum allt mitt nám hefur mér þótt erfitt að skrifa og skila af mér 

verkefnum þar sem venjan var að ég mátti helst ekki koma minni hugsun og 

vangaveltum að. Síðan átti maður helst ekki að skrifa í fyrstu persónu í 

ritgerðum og öðrum verkefnum. Ég var loks farin að komast upp á lagið 

með það þegar ég var rétt byrjuð í háskólanáminu, þó ég hafi aldrei sætt 

mig almennilega við það að þurfa fela mína rödd og mínar skoðanir. Sem 

betur fer kynntist ég því í háskólanum í nær öllum náttúrufræðiáföngunum 

sem ég tók að þar mátti ég láta ljós mitt skína. Ég mátti koma með mínar 

skoðanir, hugsanir og rödd á framfæri án þess að rökstyðja mig við 

fræðimenn, samt fannst mér það erfitt þar sem ég var búin að loka á það 

svo lengi. Ég ásamt rödd minni, skoðunum og hugsunum var allt í einu orðin 

spennandi fyrir aðra sem vildu hlusta og heyra mitt sjónarhorn og upplifun. 

Mér fannst ég ekki eins merkingarlaus og þegar ég þurfti að rökstyðja mig í 

sífellu við það sem aðrir hafa gert, prófað eða sagt.  Það var því talsverður 

léttir að kynnast starfendarannsóknum. 

3.1.1 Gagnaöflun og framkvæmd 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011) bendir á að mikilvægt sé að rannsakendur séu 

duglegir við að skrá hjá sér gögn í tengslum við rannsóknina svo að reynsla 

og sýn þátttakenda sé fönguð. Í upphafi ættu gögnin, í þessu tilfelli 

rannsóknardagbókin að sýna stöðu rannsakandans en smátt og smátt taka 

breytingum samhliða breyttum hugsunarhætti og vinnubrögðum. Hafdís 

(2011) leggur líka áherslu á fjölbreytta gagnaöflun, til að mynda 

rannsóknardagbók, verkefni, próf, myndir, vettvangsathuganir og 

samræður.  
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3.1.2 Rannsóknardagbók 

Þegar ég hugsa til rannsóknardagbókarinnar sé ég fyrir mér hjarta 

verkefnisins. Án dagbókarinnar væri engin rannsókn í mínu tilviki, líkt og án 

hjartans ættum við mannskepnan ekki líf. Svo mikilvæg er rannsóknar-

dagbókin. Í dagbókina skrifa ég ígrundanir mínar, hugsanir, hugmyndir, 

vangaveltur og tilfinningar. Í upphafi þótti mér skráningar mínar ekkert 

sérstaklega merkilegar og á köflum skildi ég ekki tilgang þess að skrifa 

reglulega í dagbókina. Í fyrstu var ég líka hálf feimin við þessi dagbókarskrif. 

Smátt og smátt jókst ritunargleði mín og meðfram því hætti ég að vera 

feimin og setti allt í dagbókina. Þegar ég var hætt að vera feimin við mína 

eigin dagbók áttaði ég mig á því að dagbókin væri í raun handrit af mínu 

fyrsta skólaári í kennslu. Ég áleit það ávinning að geta fangað minningar, 

vangaveltur, hugsanir og fleira því um líkt frá fyrsta starfsárinu. Geta haldið 

utan um það, lesið og velt fyrir mér seinna meir hvað var að eiga sér stað í 

kollinum á mér á þessum mikilvæga en jafnframt krefjandi tíma. Þar sem ég 

var mjög dugleg að halda dagbókina í tölvunni þá átti ég það þó til að skrifa 

á alls kyns miða og í snjallsímann og færa svo inn í tölvuna. Stundum leið 

mér eins og mesta kjána þegar ég allt í einu mundi eitthvað sem ég vildi alls 

ekki gleyma, reyndi þá að finna mér blað eða símann og þurfti þá helst að fá 

að vera óáreitt í 5-10 mínútur og skrifa svo hugmyndir mínar eða hugsanir 

lækju ekki frá mér. Það gat þó verið misauðvelt því hugsanirnar sækja 

ekkert endilega á mann á hentugustu augnablikunum líkt og Karen Rut 

Gísladóttir (munnleg heimild, 15.janúar 2016) sagði frá í fyrirlestri á 

námskeiði um starfendarannsóknir. Þar nefndi hún dæmi um það þegar hún 

stóð í röð í stórvöruverslun og skrifaði fyrir doktorsritgerð á miða og bað 

afgreiðslumanninn aðeins um að afsaka sig þar sem hún væri að skrifa 

doktorsritgerð. Hafði hún fengið hugmynd þá og þegar og vildi ekki sleppa 

henni og varð því að koma henni niður á blað. 

3.1.3 Vettvangsathuganir 

Ég safnaði gögnum meðal annars með vettvangsathugunum. Þá lagði ég 

sérstaklega áherslu á að fylgjast vel með því sem átti sér stað í 

kennslustundum hjá mér, bæði með því að horfa og hlusta. Með 

vettvangsathugunum fær rannsakandi mikilvæga vitneskju frá þeim sem 

rannsakaðir eru í gegnum athuganir á einstaklingum, í þessu tilfelli 

nemendum, í þeirra eigin umhverfi, í skólanum þeirra. Með vettvangs-

athugunum nær rannsakandi að skrá niður upplýsingar, til dæmis hegðun 

og atferli um leið og það kemur fram. Ókosturinn er sá að nemendur geta 

hegðað sér öðruvísi þar sem þeir vita að fylgst er með þeim (Creswell, 
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2012:456). En í mínu tilfelli var ég bæði rannsakandinn sem og kennari og 

tel því að nemendur hafi ekki séð mig sem hinn týpíska rannsakanda og því 

ekki hagað sér öðruvísi en vanalega. Í lok dags var ég síðan dugleg að skrá 

hjá mér hvernig ég upplifði daginn, hverjar tilfinningar mínar voru, hvort 

sem þær voru góðar eða slæmar. Inn á milli átti ég það til að skrá hjá mér í 

tíma eða strax að honum loknum, þá mjög stutt og hnitmiðað, en þó 

einungis ef upp kom eitthvað sérstakt í tímum sem ég vildi alls ekki eiga 

hættu á að gleyma. Í tengslum við vettvangsnóturnar mínar varð oft á tíðum 

einskonar hugstormun þar sem ég leitaði lausna, fékk hugmyndir um 

verkefni, kennsluaðferðir og í raun velti fyrir mér hvort ég væri á réttri leið í 

átt að verða betri kennari. Ég skráði allar þessar upplýsingar, ásamt 

vettvangsnótunum í eitt skjal og reyndi að skrá allt mjög nákvæmt svo ég 

gæti lesið yfir færsluna og fundist eins og ég væri aftur komin inn í 

kennslustund og þess vegna upplifað andrúmsloftið þar sem skráður 

atburður átti sér stað. Þannig gæti ég þá líka fært dæmi úr dagbókinni inn í 

verkefnið sjálft og boðið lesendum að upplifa kennslustund eða atburð.  

3.1.4 Samræður við aðra, spjall við mig sjálfa 

Mikil ósköp sem ég tel mig vera heppna með leiðbeinanda. Mér finnst ég 

alltaf græða jafn mikið á fundum með honum. Fór eitt skiptið inn í algjörum 

mínus, fannst ég vera gera allt rangt og að ekkert væri að ganga upp hjá 

mér. Þegar út var komið eftir fundinn leið mér eins og mér hefði verið 

gefinn tífaldur skammtur af jákvæðni. Ég sá að ég var að gera mitt besta og 

að hugsanir mínar væru alls ekki svo vitlausar. Svo virkilega gaman, 

uppbyggjandi og það gefur manni sömuleiðis annað sjónarhorn að ræða við 

aðra um það sem maður er að fást við og það skemmir svo sannarlega ekki 

þegar aðilinn sem rætt er við hefur gífurlegann áhuga á því sem maður 

hefur að segja og sýnir því óskipta athygli, gefur ráð og leiðbeinir á góðan en 

gagnrýnan hátt. Í dagbókarfærslu má sjá gott dæmi um dæmi um hvernig 

fundir við Hafþór höfðu eflandi áhrif á mig, hvöttu mig til að halda áfram 

þessu rannsóknarferðalagi, rýni í hugsanir mínar og vangaveltur: 

Ég man tilfinninguna þegar ég gekk út úr Stakkahlíðinni af fundi 

við Hafþór leiðbeinanda minn um daginn, þá leið mér svo vel, mér 

fannst ég vera algerlega á réttri leið. Skynjaði að það væri margt til 

í því sem við ræddum um. Mínar vangaveltur og spurningar voru 

ekki svo vitlausar eins og ég á það oft til að halda þegar ég er ein 

með sjálfri mér. Sem minnir mig á það að ég verð að fara spjalla 

við i-padinn, og sjá hvað kemur út úr því, hvort það spretti ekki 
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upp eitthvað nytsamlegt í samtali við sjálfa mig. (Dagbók, 

30.janúar 2015) 

Uppbyggileg umræða við leiðbeinanda er virkilega mikilvæg í öllu 

rannsóknarferlinu. Hún auðveldar manni alla vinnu í kringum verkefnið í 

heild sinni. Ég myndi líka halda að það skapi sama eða svipað andrúmsloft 

að hafa einhvern annan en leiðbeinanda til að ræða við um verkefnið, 

einskonar rýnivin. Því það er svo ótalmargt sem sprettur upp úr samræðum 

og spjalli. Oft getur reynst manni erfitt að burðast einn með hugsanir og 

tilfinningar og þá alltaf gott að geta fengið eyra sem hlustar og ef til vill 

klapp á bakið og eða hvatningu, gagnrýni eða annað sjónarhorn á hlutina. 

Eftir einn fundinn með Hafþóri (munnleg heimild, 18.janúar 2016), þegar 

hann sagði mér frá því að hann tali stundum við iPad-inn sinn þá fór ég að 

huga að því að láta að því verða þar sem mér fannst ég oft þurfa að spjalla 

um hlutina, og eða velta þeim fyrir mér upphátt. Í fyrstu fannst mér þetta 

fyndin tilhugsun en þegar nokkrar mínútur voru liðnar þá fann ég hve 

þægilegt það var að leyfa hugsununum að flæða upphátt, mér fannst verða 

svo miklu meira úr þeim. Upptökurnar nýttust mér í rannsóknarverkefninu 

þar sem ég hlustaði á þær og minnti sjálfa mig á hugsanir mínar,  

vangaveltur  og á þær hugmyndir sem ég hafði fengið og gat þá unnið áfram 

út frá því. Upptökurnar nýttust mér þó helst í því að sýna mér hvernig 

hugarfar og hugsanaháttur breytist með tíð og tíma í gegnum rannsóknar-

ferlið. 

3.1.5 Gögn af vettvangi 

Þegar gögnum af vettvangi er safnað samviskusamlega og reglulega saman 

geta þau varpað ljósi á það hvað á sér stað innan veggja kennslustofunnar 

ásamt því hvaða breytingar hafa orðið á bæði starfi kennarans sem og námi 

nemenda. Gögnin sem ég aflaði eru allt frá því að vera litlir bláir 

minnismiðar úr minnismiðablokk sem liggur á kennaraborðinu mínu yfir í að 

vera próf, verkefni nemenda sem og myndir af þeim úr kennslustund. Ef um 

myndir var að ræða passaði ég mig á því að ekki væri hægt að auðkenna 

nemendur af myndunum. Með því að vera dugleg að viða að mér gögnum 

gat ég skoðað þau og metið hvernig ég gæti svarað rannsóknar-

spurningunum mínum. Bæði hvort og hvernig mér þættu tengslin á milli 

mín og nemenda minna hafa breyst og hvort og hvernig mér þætti kennslan 

mín í náttúrufræði þróast.  
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3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur eru ásamt mér sjálfri átta nemendahópar á mið- og elsta stigi í 

grunnskóla. Í hverjum hóp eru allt frá 15 upp í 33 nemendur. Í heildina eru 

þátttakendurnir 185 talsins. Ég nefndi hópana átta með bókstöfum frá A – 

H, svo ekki væri hægt að rekja auðkenni þeirra. 

3.3 Greining gagna og túlkun 

Við greiningu gagna las ég yfir rannsóknardagbókina mína, hlustaði á 

upptökur af sjálfri mér þar sem ég ræddi einslega um ýmis málefni og leyfði 

hugsunum mínum að flæða. Ég valdi bæði verkefni og dagbókarfærslur fyrir 

rannsóknina með það í huga að það sem mér þótti merkilegast, 

minnistæðast og lærdómsríkast myndi fá að koma fram. Sömuleiðis skoðaði 

ég verkefni, próf, minnismiða úr prófi og ljósmyndir frá og af nemendum til 

að skoða hvað myndi nýtast rannsókninni best og reyndi að finna þau gögn 

sem túlkuðu aðstæður og upplifun sem best hverju sinni. Skipta má þessum 

gögnum í tvo flokka, sá fyrri byggist á upplýsingum rannsakanda frá 

kennslunni, upplifun og vangaveltur. Síðari flokkurinn byggist þá á 

upplýsingum frá nemendum, það er að segja verkefnum, prófum, minnis-

miðum úr prófi og ljósmyndum. Ég hafði það þó ávallt ofarlega í huga að 

hvergi sæist í nafn nemenda eða andlit þeirra svo ekki væri hægt að rekja 

gögnin til þeirra. 

4 Niðurstöður 

Í þessum hluta fer ég yfir það sem hefur drifið á daga mína frá því að vinna 

að þessu verkefni hófst. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og leyfi 

ég mér að segja að ég sé orðin reyndari fyrir vikið. Ég hafði enga reynslu í 

byrjun, enda algjör nýgræðingur í kennslu. Í dagabókarfærslu má sjá 

byrjenda örðugleika nýgræðingsins: 

Þar sem ég er ný í kennslu hef ég stundum upplifað að ganga 

fram hjá nemendum vera aðhafast eitthvað sem ég hef haldið 

að sé allt í lagi en síðan gengur annar kennari framhjá og ræðir 

við krakkana um að vinsamlegast hætta því sem þau séu að 

gera, hvort sem það sé einhver leikur sem er bannaður á 

skólalóðinni, athæfi sem ekki er leyfilegt á göngunum eða 

annað slíkt. Mér líður þá oft eins og aðrir haldi að mér sé alveg 
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sama og að ég sé ekkert að spá í því sem krakkarnir eru að 

gera. Þvert á móti! Stundum finnst mér alveg hræðilega erfitt 

að vera svona ný, að vita ekki allt eða vera ekki alveg alltaf með 

á nótunum, hvort sem það tengist reglum eða umræðum af 

kaffistofunni. Stundum hef ég velt því fyrir mér hvort mér hafi 

verið sagt hitt og þetta eða hvort það hefði ekki verið 

nauðsynlegt að gera það. En það er eflaust nánast ógerningur 

að koma öllum upplýsingum til skila, sumt þarf einfaldlega bara 

að lærast með tíð og tíma. Það er svo margt sem þarf að takast 

á við með sjálfum sér á fyrsta starfsárinu sínu. Það er alls ekki 

bara kennslan, nemendurnir og undirbúningur. Það vilja allir 

tilheyra einhverju og oft reynist það þrautinni þyngri að falla 

inn í rótgróinn hóp. Það hefur  verið tekið afskaplega vel á móti 

mér og samstarfsfólki mínu er ég mjög þakklát fyrir. Það sem 

ég er hvað mest undrandi á og hefur komið mér hvað mest á 

óvart í kennarastarfinu er það hve miklir einyrkjar þeir virðast 

vera. Kannski er það bara ég þar sem ég ein sé um kennslu 

náttúrufræða fyrir 6.-10.bekk. Stundum þykir mér starfið 

svolítið einmannalegt og mig vantar oft álit og annað slíkt en ég 

reyni að vera dugleg að leita til annarra samkennara, þeir eru 

vonandi ekki þreyttir á endalausum spurningum frá mér. 

(Dagbók, 1.febrúar 2016) 

Nú má segja að ég sé að ljúka við fyrstu umferð í mínum 

reynslugrunni og verður hún nánar reifuð í þessum hluta. Það hefur skipts á 

skin og skúrir í þessari vinnu. Þegar ég stóð fram fyrir áskorunum leituðu á 

mig eftirfarandi spurningar: hvað er ég virkilega að spá? Hvað er ég búin að 

koma sjálfri mér út í? Er þetta sá starfsvettvangur sem ég vil starfa á? Er ég 

virkilega búin að eyða 5 árum í námi fyrir þennan starfsvettvang? En alltaf, 

eftir mislangan umhugsunartíma svaraði ég ofangreindum spurningum, 

stolt með svarinu „já“. Þó svo að starfið geti tekið á mann andlega að þá er 

það svo virkilega þess virði. Vinnan með nemendum hefur gefur mér svo 

virkilega mikið, ég held því fram að ég læri jafn mikið ef ekki meira af 

nemendum mínum en þeir af mér. Ég trúi því að ef starfið krefst einskis frá 

manni þá staðni maður. Maður hljómi þá eins og biluð plata, gagnvart 

sjálfum sér sem og nemendum sínum. Að þá sé maður ekki eins öflugur í að 

leita lausna og annarra leiða. Sögurnar í þessum kafla endurspegla það sem 

ég hef haft á prjónunum þennan annasama vetur, lokaárið mitt í náminu 

sem og fyrsta veturinn í kennslu. Þar sem ég kenni mörgum hópum þá kalla 

ég þá A, B, C, D, E, F, G og H. Þeir eru misjafnir að stærð en í hverjum hóp er 
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að finna jafnaldra, misjafnt er hvort að árgangarnir hafi einn eða tvo bekki. 

Kaflinn er tvískiptur í takt við rannsóknarspurningarnar tvær. Hvernig get ég 

stuðlað að sem bestum samskiptum við nemendur mína? Hvernig kenni ég 

náttúrufræði á sem bestan hátt? 

4.1 Hvernig get ég stuðlað að sem bestum samskiptum við 
nemendur mína? 

Nemendum á að líða vel í skólaumhverfinu og hluti af því er að þeir upplifi 

jákvæð samskipti og jákvæða upplifun innan veggja skólans. Þó á kennarinn 

ekki að þurfa að hafa sig allan við til að skemmta nemendum, halda þeim 

góðum, vera meiri vinur en kennari og leyfa nemendum að valta yfir sig, alls 

ekki. Ég tel að langsamlega best sé að vera maður sjálfur, sýna nemendum 

áhuga og umhyggju sem og sýna þeim að maður hefur ákveðin mörk. Mér 

finnst það gefa nemendum rými til þess að vera þeir sjálfi og möguleika á 

því að finna út hvernig þeir geti vaxið í námi. Þegar nemedur vita hver mörk 

kennara eru geta þeir um leið gefið sér hversu langt þeir mega og eða geta 

gengið. Nemendur átta sig fljótt á því að mörkin eru virt að hálfu kennara og 

vita að hverju þau ganga, sem mér finnst mikilvægt fyrir nemendur. Mjög 

mikilvægt er að nemendur finni að þeir skipti máli og viti um leið hvar þeir 

hafa kennarann. Nemendur eru mikilvægasti þáttur kennslunnar, þeir eru 

einn hluti af klukkuverki, ef þeir eru ekki til staðar þá gengur klukkan 

einfaldlega ekki. 

4.1.1 Fyrstu kynni 

Mikil ósköp sem ég var stressuð fyrir því að hitta nemendur mína í fyrsta 

sinn. Á skipulagsdögum síðastliðið haust fór ég margsinnis yfir það með 

sjálfri mér hvernig ég ætti að taka á móti nemendum mínum í fyrsta skipti. 

Átti ég að vera komin mjög tímanlega inn í kennslustofuna og hafa opna 

hurð og leyfa þannig nemendum að týnast hægt og rólega inn í stofuna? 

Átti ég að vera upp á kaffistofu þar til bjallan hringdi og ganga þá niður í 

stofuna? Hvernig ætlaði ég mér þá að ávarpa þau? Ætlaði ég að bjóða 

góðann daginn, segja „hæ krakkar“, „sæl verið þið“ eða „velkomin“. Átti ég 

kannski að bíða með allt og brosa vingjarnlega til nemendanna sem aldrei 

höfðu séð mig áður? Hleypa þeim inn í stofuna, bíða eftir að ég héldi að allir 

væru mættir, kynna mig og bjóða þau velkomin og lesa síðan upp? Þessum 

átökum lýsi ég á eftirfarandi hátt í rannsóknardagbókinni: 

Veit vel að ég á að vera undirbúa kennsluna, hvað ég ætla að 

kenna og hvenær og þess háttar en á mig leita hugsanir af allt 
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öðrum toga. Hvernig í ósköpunum á ég að taka á móti nemendum 

mínum!? Ég er mjög stressuð fyrir fyrsta tímanum. Veit hreinlega 

ekki hvort ég eigi að vera inni í kennslustofu þegar bjallan hringir, 

opna þá hurðina fyrir nemendum og bjóða góðann daginn. Eða á 

ég frekar að vera upp á kaffistofu, ganga niður þegar bjallan 

hringir, ganga fram hjá nemendum, brosa til þeirra, opna fyrir 

þeim stofuna, ganga inn og bjóða þau velkomin. Á ég að vera með 

nafnalistann tilbúinn, vera búin að opna mentor og lesa strax upp 

eða kynna mig strax í byrjun og spjalla við nemendur? Hvernig á 

ég að kynna mig, hversu vel? Svo ótalmargar ósvaraðar spurningar 

sem ég hefði aldrei trúað að ég myndi spyrja sjálfa mig að fyrir 

fyrsta kennsludaginn, hvað þá að vera stressa mig útaf. Afhverju 

ætli ég sé að stressa mig útaf þessum atriðum, hvað er það sem ég 

hræðist? Óttast? (Dagbók, 20.ágúst) 

Þetta reyndist mér mikill höfuðverkur og ég veit enn í dag ekki afhverju 

ég var svo stressuð yfir þessu litla atriði, líklegast vegna þess að ég setti 

alltof há markmið um að eiga góða og fullkomna minningu um fyrsta 

kennslutímann, sem og fyrstu samskipti milli mín og nemenda minna. Ég 

átta mig á því fyrst nú við skrif þessara orða að þarna var ég strax komin 

með hugann við samskipti mín við nemendur mína, þrátt fyrir að vera sjálf 

ekki búin að átta mig á því á þessum tíma, það er í upphafi skólaársins. 

Eftir að hafa velt vöngum yfir innkomu minni eða fyrstu kynnum við 

nemendur í alltof langan tíma hugsaði ég með mér að ég skyldi láta tímann 

leiða það í ljós hvernig ég myndi taka á móti nemendunum. Það fór þannig 

að ég gekk niður af kaffistofu eftir að bjallan hringdi, þó hafði ég farið inn í 

stofuna og gert allt mitt tilbúið fyrr um morguninn. Þegar ég gekk að 

hurðinni passaði ég mig að missa alls ekki lykilinn, heilsaði krökkunum, hópi 

A, mínum fyrsta hópi, opnaði dyrnar og hleypti þeim inn. Nemendur voru þá 

allflestir mættir svo ég byrjaði á að kynna mig aðeins og las upp og reyndi í 

leiðinni að tengja nöfn á tölvuskjá við andlit nemendanna. Ég fann það strax 

að mér fannst það nær ógerningur að muna öll nöfnin, sem betur fer var ég 

búin að ákveða að fyrstu tímarnir hjá öllum hópunum skyldu fara í 

nafnaleiki. Mér fannst strax frá byrjun mjög leitt og ópersónulegt að ég 

skyldi ekki geta munað öll nöfn bara einn, tveir og bingó. Það má vel sjá það 

í dagbókinni: 

Vikan byrjaði heldur óhefðbundið þar sem ég fór með öllum 

nemendum í nafnaleik í fyrsta tíma hvers hóps fyrir sig. Þeim 

fannst það svona heilt yfir ekki amalegt þar sem þau voru ekki 
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alveg tilbúin í bóknámið. Ekki það að þau þekktu hvert annað 

og fyrir þeim er heldur auðvelt að muna eitt nafn, það er að 

segja mitt, en ég þarf að muna um það bil 15-27 nöfn í hverjum 

hóp fyrir sig. Mér finnst ég ekki nógu góð í að muna öll nöfnin, 

væri til í að muna þau öll á einu bretti þar sem mér finnst svo 

ópersónulegt og leiðinlegt að geta ekki kallað þau nöfnunum 

sínum. Hef beðið nemendurna að leiðrétta mig ef ég kalla þau 

röngum nöfnum og svo líka segja mér nafnið sitt þegar þau 

kalla á mig og vantar aðstoð. Veit það þó að þetta kemur hægt 

og rólega, er  auðvitað farin að þekkja þó nokkur nöfn (Dagbók, 

28.ágúst 2015) 

Lengi býr að fyrstu gerð segir málshátturinn en mætti allt eins segja: 

lengi býr að fyrstu kynnum. Ég tel að fyrstu kynni hafi ótrúlega margt að 

segja. Nemendur, í þessu tilfelli, mynda sér ákveðna hugmynd að því hvað 

þeim þykir um ákveðna manneskju, sem vill svo til að er ég í þessu tilviki. 

Það getur því skipt sköpum hvernig kennari tekur á móti nemendum sínum í 

fyrsta skipti sem og hvernig framkoma og samskipti hans við nemendur er 

háttað. Finnst nemendum þeim ógnað? Hafa þeir á tilfinningunni að þeir 

geti sleppt af sér taumhaldinu? Skynja þeir að það séu ákveðnar reglur 

innan stofunnar? Finna þeir fyrir velvild og umhyggju kennarans? Finnst 

þeim að þeir sjálfir skipti kennarann máli? Allt að ofantöldu skiptir vissulega 

máli, því eins og fyrr segir þá er aðalatriðið að nemendum líði vel í 

skólanum. 

4.1.2 Virðing og samskipti 

Virðing er eitt af því sem ég tel að sé nauðsynlegt innan kennslustofunnar. 

Bæði virðing af hálfu kennarans gagnvart nemendum sínum sem og að 

nemendur virði kennara sína og samnemendur. Ef hvorugur aðili, kennari 

né nemandi ber virðingu fyrir hvor öðrum þá trúi ég að þeim gangi ekki eins 

vel, hvort sem er í vinnu eða námi eins og möguleiki væri annars á. Ef 

virðingin er lítil sem engin er ég nokkuð viss um að agamálin séu ekki upp á 

sitt besta þar sem virðingaleysi leiðir oft til agavandamála. Virðing felur 

meðal annars í sér að nemendur hlusti á kennarann og samnemendur sína 

þegar þeir eiga orðið. Sýni bæði kennara og samnemendum tillitssemi. Ef 

virðingaleysi ríkir innan skólastofu tel ég að þar fáist ekki mikill vinnufriður 

og ró. Auðvitað felur virðing í sér fleira en hlustun og tillitssemi en það 

kemur mér þó fyrst í huga þegar ég hugsa út í virðingu. Þegar agavandamál 

eru mikil væri hægt að skoða hvort eða hvernig gagnkvæm virðing sé á milli 

nemenda og kennara. Virðing kemur auðskiljanlega ekki að sjálfu sér heldur 
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er það eitthvað sem fólk verður að ávinna sér. Ég vil alltaf sjá það besta í 

fólki og stundum er það mér galli frekar en kostur, þá til dæmis þegar fólk 

nýtir sér það og afleiðingarnar koma niður á sjálfri mér. A og B hóparnir eru 

búnir að vera heldur krefjandi og margt sem hefur þurft að taka á. Eins og 

sjá má í rannsóknardagbókinni velti ég því fyrir mér hvort að nemendur úr 

hópum A og B séu að prófa mig: 

Mér finnst eins og nemendurnir séu alltaf að prófa mig, athuga 

hve langt þau geta gengið. Reyna fá mig til þess að leyfa þeim 

hitt og þetta. Upplifun mín af þeim er sú að mér finnst þau 

reyna komast upp með að gera sem minnst en fá sem mest til 

baka. Þrátt fyrir að mér finnist þessir nemendur krefjandi og 

stundum tilætlunarsamir þá eru þau samt öll æðisleg á sinn 

máta. Ætli ég eigi ekki eftir að læra hvað mest af samskiptunum 

við þeim? Þar sem mér finnst þau vera svona krefjandi. 

(Dagbók, 11.febrúar 2016) 

Mér finnst þeir hlutir sem ég hef þurft að taka á allir tengjast 

virðingu. Ég velti því fyrir mér hvort það sé vegna þess að ég sé ekki búin að 

ávinna mér virðingu nemenda minna? Eða hvort það tengist því að þeim 

finnst þau ekki þekkja mig nóg þar sem við kynntumst síðastliðið haust, að 

þau treysti mér ekki? Nemendum hefur oft á tíðum þótt að sér vegið af 

hálfu kennara á meðan kennurum hefur þótt nemendur sýna sér 

vanvirðingu. Þau dæmi sem helst má nefna eru að nemendur taka ekki að 

ofan höfuðföt þegar komið er inn í kennslustofu sem og koma inn í 

yfirhöfnum ásamt því að vera með heyrnartól í eyrunum í tíma sem oftast 

nær eru tengd símunum þeirra sem þeim þykir erfitt að skilja við. Allt eru 

þetta þættir sem þau vita að ekki eru æskilegir innan veggja 

kennslustofunnar en samt sem áður virða þau ekki reglurnar. Þrátt fyrir 

síendurteknar umræður um þessi mál við nemendur bæði frá 

umsjónarkennurum sem og stjórnendum skólans þá virðist þessi hegðun 

nemenda seint ætla að breytast, sem mér finnst vera merki um vanvirðingu. 

Ég veit ekki hvort þessir hlutir séu orðnir svona virkilega tengdir eða 

samofnir börnum og unglingum í dag að þau geti hreinlega ekki rifið af sér 

höfuðföt, yfirhafnir, heyrnartól og síma án þess að verða meint af. Ég velti 

því líka fyrir mér hvort ástæðan gæti mögulega verið innihald námsins, það 

að nemendum leiðist það. Eins og sést á einni dagbókarfærslunni er ég 

orðin virkilega leið á því að þurfa ræða þetta við nemendurna: 
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Ég er margoft búin að ræða þetta við ykkur en þið eigið 

auðvitað að vita að húfur, yfirhafnir, heyrnartól og símar eiga 

ekki að vera uppivið. Ég sjálf mæti ekki inn í kennslu til ykkar 

með heyrnartól í eyrum og heyri ekki þegar þið reynið að ná af 

mér tali eða ligg í símanum á samfélagsmiðlunum og hef þar af 

leiðandi ekki tíma til að sinna ykkur. Ég reyni eftir minni bestu 

getu að veita ykkur alla þá athygli sem ég mögulega get sem og 

að aðstoða ykkur og vera til staðar. Með því er ég að sýna 

ykkur þá virðingu sem ég ber til ykkar en mig langar líka til að 

sjá þá virðingu endurgoldna. Mig langar til að biðja ykkur 

fallega að setja þessa hluti niður og ekki láta mig þurfa að biðja 

um það aftur. Mér finnst fátt leiðinlegra en að þurfa stunda 

þessi „lögreglustörf“ að horfa eftir þessum hlutum hjá ykkur, 

þið vitið þessar reglur og eigið að fylgja þeim. (Dagbók, 

5.febrúar 2016)  

Eftir að hafa tekið ofangreinda ræðu við nemendur virtust þau geta 

sett sig í mín spor og mér fannst þau meðtaka það sem sagt hafði verið. 

Andartaki eftir samræðuna við nemendur segir einn nemandinn: „Þú biður 

okkur svo fallega um allt.“ Ég skrifaði um þetta í rannsóknadagbókina:  

„Þú biður okkur svo fallega um allt.“ Ekki það að ég hef vel 

misst mig í samskiptum við þau, byrst mig og æst. Finn það 

strax að nú eftir að ég er farin að líta í eigin rann að það er mun 

minna af því. Líklegast þar sem ég er með samskipti mín við 

aðra á bak við eyrað, við hvert skref sem ég tek hugsa ég til 

þess að ég ætla mér að verða betri en ég var/er, eða í raun 

besta útgáfan af mér sjálfri. (Dagbók, 5.febrúar 2016) 

Orð nemandans að ég hafi beðið þau fallega stungu mig smá. Þau 

fengu mig til að hugsa hvort ég væri of lin við þau eða hvort aðrir kennarar 

ættu það oft til að missa sig yfir þau í stað þess að ræða hlutina. Sérstaklega 

í ljósi þess að þessir hópar eru virkilega flottir þrátt fyrir það að vera 

krefjandi. Þetta eru nemendur sem finnst gaman að spjalla um fréttir líðandi 

stundar, það sem er að eiga sér stað í heiminum, hvað þeir hlakka til að fara 

á ákveðnar skemmtanir, rökræða allskyns hluti og þar fram eftir götunum. 

Þeir hafa sínar skoðanir, geta verið óréttlát og frek, eða í það minnsta láta á 

það reyna endrum og eins. En fyrst og fremst eru þetta yndislegir unglingar 

sem eru að ganga í gegnum ýmislegt á skemmtilegasta en mögulega 

erfiðasta tímaskeiði lífs síns, að þeirra mati að minnsta kosti. Því tel ég 
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mikilvægt að þau fái möguleika til að spjalla þar sem þau hafa bersýnilega 

þörf og vilja fyrir það. Það má vel vera að þau reyni að fá kennara upp í 

spjall til að reyna að sleppa við kennslu. En með spjalli þá er ekki hægt að 

segja að nemendur læri ekki neitt, þrátt fyrir það að þau sjálf vilji oft halda 

það. Í kennslunni felst svo miklu meira en miðlun á einhverju ákveðnu 

námsefni, nemendur eiga samkvæmt aðalnámskránni til dæmis að geta tjáð 

hugsanir sínar, skoðanir og tilfinningar munnlega og geta tekið þátt í 

samræðum og rökræðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Ég 

fann vel fyrir þörf hjá nokkrum nemendum til að tjá sig eftir einn tímann hjá 

mér. Samt tengdist efni tímans ekkert því sem þau ræddu við mig. Tíminn 

snerist um umhverfið okkar, hvernig og hvort við værum nægjanlega dugleg 

að hugsa um það fyrir næstu kynslóð. Þetta var í  á hádegishléi og þá eru 

nemendur oft mjög fljótir inn í matsal. Þennan dag sátu eftir hjá mér nokkrir 

nemendur sem greinilega leituðu eftir eyra sem vildi hlusta á þau. Auðvitað 

gaf ég þeim tíma þrátt fyrir að vera sjálf orðin svöng. Mér fannst þarna 

gefast tækifæri til að efla tengsl við þau og þá hugsaði ég með mér að 

matartíminn minn skipti ekki meginmáli þrátt fyrir að ég væri hungruð. Mér 

fannst nemendur mínir mikilvægari í þessu tilviki og vildi ekki missa af 

þessum samskiptum sem mögulega gæti fært mig nær þeim þar sem þau 

finna fyrir því að þau skipta mér máli. Í dagbókinni má lesa: 

Í lok tímans sátu eftir hjá mér nokkrir nemendur og spjölluðu 

um heima og geima. Þó aðallega skólamál. Hvernig samskipti 

þeirra væru við aðra kennara, hvað þeim þætti óréttlátt og 

þess háttar, ég gaf þeim fulla athygli, hlustaði af varkárni reyndi 

að dæma sem minnst en spurði inn á milli, var eitthvað sem þú 

gast gert betur, bað nemendurna um að reyna að setja sig í 

spor annarra og þess háttar ásamt því að ég tók skýrt fram að 

þegar þeir ræddu ágreiningsmál að ég væri ekki að stíga í hlið 

eins eða annars heldur einungis virða báðar hliðar málsins fyrir 

mér. Eftir dágott spjall sögðu nemendurnir, vá ef allir kennarar 

myndu vera svona eins og þú, þú ættir bara að vera 

sálfræðingur. Mér fannst það nokkuð gott hrós og leyfði mér 

að taka því þannig. Ef nemendum finnst fleiri mega vera eins og 

ég, og finnst greinilega á sig hlustað þar sem þeir sögðu að 

aðrir kennarar hlustuðu oft ekki á þeirra hlið/skoðanir eða þess 

háttar, þá held ég að ég sé á nokkuð góðri leið. Að minnsta 

kosti er ég algjörlega að reyna mitt ALLRA besta, bæði í 

samskiptum og framkomu. Reyni alltaf að brosa til allra 

nemenda, hvort sem ég kenni þeim eða ekki, býð góðan daginn 
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á göngunum og reyni að heilsa krökkunum í matsalnum í 

kaffihléum og blanda mér í stutt samtöl á leið minni inn á 

kaffistofu. Mér finnst ég vera græða á því, vera nær 

nemendum. (Dagbók, 5.febrúar 2016) 

Þetta samtal gaf mér tækifæri til að kynnast hugarefnum nemenda minna, 

þeirra hlið á málum sem aftur mun færa mig nær þeim. Þess vegna þykir 

mér svo gaman að spjalla við nemendur mína um það sem brennur á vörum 

þeirra. Auðvitað verður að hafa í huga að námsefnið þarf að komast að líka. 

En það má ræða saman á fleiri stöðum en í tímum og finn ég meira fyrir því 

að nemendur leita til mín, spjalla og spyrja fyrir utan tíma því lengra sem 

líður á skólaárið. Auðvitað er það ekki sjálfgefið að nemendur rjúki til að 

fara að spjalla við nýjan kennara í byrjun skólaárs heldur þurfa þau líkt og ég 

að kynnast nýjum aðila/aðilum. 

4.1.3 Ég er ekki alveg með það á hreinu, ættum við kannski að 
athuga það saman? 

Frá því í byrjun skólaársins hef ég sett mér það markmið að vera heiðarleg 

við nemendur mína. Ég vissi það fljótt að ég gæti ekki svarað öllum 

spurningum nemenda minna og í fyrstu varð ég frekar leið yfir því þar sem 

það sat fast í mér að kennarar ættu að vera alvitrir. Í dagbókinni lýsi ég því 

hversu leiðinlegt og erfitt mér þykir að geta ekki svarað öllum spurningum 

nemenda minna:  

Mér finnst eitthvað svo svakalega erfitt að geta ekki svarað öllu 

því sem nemendur spyrja mig að, en á sama tíma finnst mér 

það líka leiðinlegt. Eins og ég sé að svíkja nemendur mína. Eða 

að ég sé ekki starfi mínu vaxin. (Dagbók, 8.janúar 2016) 

En það er alls ekki þannig að kennarar séu alvitrir, hvernig í 

ósköpunum eiga kennarar að geta staðið undir því að vera undir allt og allar 

spurningar búnir. Það er hreinn ógerningur að ætla sér það verk. Í fyrstu var 

ég feimin við að viðurkenna það, bæði fyrir sjálfri mér sem og nemendum 

að ég gæti ekki svarað öllu. Stundum var ég ekki einu sinni með svar við 

spurningum sem voru tengdar efninu á hreinu. Ég fór samt fljótt að svara 

heiðarlega, sem færðist í aukana þegar ég fann að nemendum fannst ekkert 

að því að ég vissi ekki allt. Ef nemendur spurðu mig að einhverju sem ég 

ekki vissi þá svaraði ég oftast með eftirfarandi orðum: „Ég er ekki alveg með 

það á hreinu, ættum við kannski að athuga það saman?“. Í langflestum 

tilfellum voru nemendur meira en til í að kanna það með mér, hvort sem 
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það var með því að kíkja í námsefnið eða á Internetið. Í dagbókinni minni 

má lesa skemmtilegar vangaveltur sem tengjast þessu: 

Þar sem ég er algerlega ný í kennslu að þá hef ég oft verið að 

velta því fyrir mér hve mikið ég eigi að vita. Á ég að vita svar við 

öllum spurningum nemandanna? Hvernig í ósköpunum fer nýr 

kennari í fullri vinnu og námi ásamt fjölskyldu að því að finna 

sér tíma í það að viða að sér fullt af auka þekkingu, um allt milli 

himins og jarðar sem nemendum mínum gæti mögulega dottið 

í hug að spyrja mig? Einfalt svar sem ég bjó mér til: EKKI HÆGT. 

Hvernig fer ég þá að því að tækla það eða eyða því út þegar ég 

er spurð að einhverju sem ég ekki veit? Annað einfalt svar: Ég 

viðurkenni fyrir nemendum mínum að ég viti ekki allt og þetta 

hafi ég ekki á hreinu. Annað hvort geti ég komið með svar við 

spurningu þeirra í næsta tíma eða við getum reynt að finna út 

úr því saman í tímanum. Mér finnst nefnilega alveg rétt að 

nemendur mínir viti að ég hafi ekki allt á hreinu, að enginn viti 

allt. Að ég sé mannleg rétt eins og þau öll og ekki sé hægt að 

ætlast til þess að einhver eigi bara að vita allt, en að það komi 

líka fram að ég sé meira en tilbúin í að komast að, eða finna 

svarið með þeim, vinna að því með þeim. Þannig held ég líka og 

vona að þau læri að virða mig og treysta þar sem ég kem hreint 

og beint fram við þau og auðvitað vil ég að þau geri það sama. 

(Dagbók, janúar 2016) 

Þegar það kom til tals á milli mín og annars kennara í skólanum að ég 

viðurkenndi fyrir nemendum mínum að ég vissi ekki svörin við öllu og að ég 

gerði það núna strax á fyrsta skólaárinu mínu sem kennari að þá varð 

samkennari minn frekar hissa. Að ég gæti staðið fyrir framan ef til vill stóran 

hóp af krökkum og viðurkennt að ég vissi ekki svarið við einhverju, þar sem 

oftast héldu nemendur að kennarar vissu allt. Samkennari minn hrósaði mér 

fyrir að geta þetta núna strax í byrjun og sagði mér að það væri líklegast 

betra að byrja á þessu svona strax, að þetta væri góður kostur í fari 

kennara. Ég viðurkenni það vel að í fyrstu skiptin var ég vel stressuð yfir því 

að segja þeim að ég vissi ekki svarið, því ég hélt að þeim fyndist ég eiga að 

vita allt líkt og mér fannst í byrjun. En með smá hugarfarsbreytingu þá kom 

þetta allt hægt og rólega og nú þegar langt er liðið á fyrsta skólaárið þá 

finnst mér ekkert erfitt segja sannleikann og vinna með nemendum að því 

að finna svarið í sameiningu. Sérstaklega í ljósi þess að kröfur um kunnáttu 

nemenda liggur frekar í því að þekkja, skilja og geta nýtt sér þekkingu heldur 
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en að kunna og geta farið með til dæmis hugtök og formúlur utanbókar. Þar 

sem það eru breyttir tímar og allt er hægt að finna á alheimsvefnum, sem í 

mörgum tilfellum má nálgast í snjallsímum barna og unglinga sem oftast má 

finna í hendi, vasa eða tösku þeirra. Því er ef til vill ekki eins mikilvægt að 

utanbókarlærdómur eigi sér stað þar sem auðvelt er að nálgast vitneskju 

annað en á árum áður þegar fólk þurfti að þramma niður á næsta bókasafn 

til að leita sér vitneskju um efnið. 

4.1.4 Samræður, spjall og einstaklingsviðtöl 

Maður kemst varla hjá því að eiga umræður og gott spjall við nemendur 

sína, fyrir mitt leyti að minnsta kosti. Mér finnst mikilvægt að kennarar tali 

við nemendur sína. Því nemendur geta margt lært af umræðum og spjalli 

rétt eins og hverju öðru námsefni. Með réttu erum við kennarar ásamt 

auðvitað foreldrum/forráðamönnum að undirbúa nemendur undir 

framtíðina og hvað er betra en að hafa góða samskiptahæfni í farteskinu. Ég 

myndi segja að það væri eitt af grundvallaratriðum þess að geta orðið virkur 

þjóðfélagsþegn að maður geti átt farsæl samskipti við aðra. Við það eitt að 

eiga reglulegar samræður og spjall með nemendum finnst mér tengingin á 

milli nemenda og kennara styrkjast. Mér finnst skipta miklu máli að þessi 

tenging sé góð, en þegar hún er það þá finnst mér auðveldara að halda utan 

um bekkinn sem og að ná betri agastjórnun ásamt því að þá þykir mér 

auðveldara að ná til hvers og eins nemanda. Ég þori næstum að fullyrða að 

þegar góð tenging er á milli kennara og nemenda er bekkjarandinn betri en 

ella. 

Í vetur hef ég verið að taka einn og einn nemanda í einu úr A-hóp í 

einstaklingsviðtöl. Viðtölin eru fastir liðir í skólanum og markmiðið með 

þeim var að athuga líðan nemenda í skólanum. Í fyrstu var ég óörugg þar 

sem þetta var í fyrsta skipti sem ég tók þess háttar viðtal við nemanda, en 

fljótt sá ég að nemendur voru líkt og ég óörugg og virkuðu mörg hver mjög 

stressuð. Í dagbókinni má greina vísbendingu um það hvernig einstaklings-

viðtölin þróuðust eftir því sem ég tók viðtal við fleiri nemendur: 

Ég passaði mig, eða í það minnsta fannst ég passa mig á því að 

fyrsti nemandinn tæki ekki eftir því að ég væri stressuð. 

Viðtalið byrjar og ég reyni eftir minni bestu getu að vera eins 

fagmannleg og kostur er á. Það gekk nú bara fínt hugsaði ég. Ég 

náði að tala við nemandann, heyra hvernig honum leið 

almennt í skólanum, hver hans markmið væru og þess háttar. 

Strax í öðru viðtalinu er ég mun rólegri og afslappaðri, veit við 

hverju er að búast. Þá tók ég eftir því að það væri ekki bara ég 
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sem væri stressuð því auðvitað voru nemendurnir alveg eins 

stressaðir að mæta í einstaklingsviðtal. Ég tók eftir því að 

nemandinn var sífellt að spenna og kreppa handleggina ásamt 

öðrum stressmerkjum, til dæmis að þora ekki að horfa yfir 

höfuð eða í lengri tíma í átt að mér og vildi helst lúta höfði. 

(Dagbók, 12.janúar 2016) 

Það er áhugavert að þegar ég næ að beina athygli frá mér og minni 

líðan þá næ ég betur að fylgjast með nemendum mínum. Svo þegar lengra 

er liðið og ég orðin rólegri og yfirvegaðri þá má sjá hvað ég fer að leyfa 

sjálfri mér að fylgjast betur með og sjá muninn á því hvernig nemendur 

koma fram í tíma sem og svo í viðtalinu. Mér finnst ég á þessum stutta tíma 

hafa orðið betri viðmælandi. 

Mér finnst svo merkilegt hvernig nemendurnir breytast þegar 

þeir eru teknir úr hópnum. Þessi nemandi sem alltaf er svo 

harður, ákveðinn og hávær breytist allt í einu í litla óörugga 

mús sem helst vill flýja aftur inn í litla húsið sitt, getur ekki einu 

sinni horft í augun á mér heldur horfir bara í kjöltu sér. Að 

hópur geti í alvörunni haft svona mikil áhrif á nemanda og 

öfugt. Þau styðja sig við hvert annað í hópnum en út úr 

hópnum finnst þeim þau vera algjörlega berskjölduð, án 

öryggisins. (Dagbók, 29.janúar 2016) 

Í viðtalinu lærði ég að það er ekki allt eins og það sýnist. Líkt og með ísjaka 

að þá sér maður bara hluta hans uppi við, restin er undir sjávarmáli. Því má 

maður ekki draga ályktanir fyrr en maður hefur kynnst nemendum sínum 

almennilega og lagt sig fram við að læra inn á þá. Eftir að hafa tekið meira 

en helminginn af hópnum í viðtöl fann ég hvernig stemmningin í hópnum 

breyttist. Mér fannst ég þekkja þau og tengjast þeim mun betur en áður. 

Jafnframt fannst mér ég hafa kynnst þeim svo vel í þessum stuttu viðtölum. 

Fljótlega fann ég líka fyrir því að nemendur fóru einn af öðrum að leita til 

mín með hitt og þetta, eitthvað sem ég hafði ekki orðið vör við áður. Ég 

man ég var svo ánægð í hjartanu eftir fyrsta skiptið sem nemandi úr þessum 

ákveðna hóp, A-hóp, kom til mín utan kennslustundar. Í rannsóknardagbók 

má lesa: 

Ég sat við tölvuna og var að undirbúa mig fyrir kennslu þegar 

inn til mín gengur nemandi úr A-hóp. Það er ekki frásögu 

færandi, nema hvað að þessi tiltekni nemandi er sá fyrsti sem 
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kemur til mín sérstaklega, með spurningu sem ekki tengist 

námsefni og eftir skóla. Veit ekki afhverju en allt í einu fékk ég 

yfir mig þvílíka gleði, fannst eins og ég hafi með viðtölum 

síðasta mánuðar, einhvern veginn náð til nemandanna, 

allavega þess einstaklings sem þarna stóð hjá mér. Ég hafði 

akkurat velt því fyrir mér endrum og eins hvort það væri alveg 

eðlilegt að nemendur leituðu svona lítið til kennara sinna. 

(Dagbók, 19.febrúar 2016) 

Fyrir mitt leyti segi ég að einstaklingsviðtölin hafi hjálpað mér að 

tengjast nemendum á þann hátt sem ég annars hefði ekki náð sem og að 

með þeim hafi ég áunnið mér inn traust þeirra. 

 

4.2 Hvernig kenni ég náttúrufræði á sem bestan hátt? 

Það er ekki nóg fyrir kennara að hafa allt námsefnið á hreinu. Góður kennari 

þarf líka að búa yfir þeirri færni að geta útskýrt fyrir nemendum sínum. Þó 

svo að ákveðinn aðili sé vel að sér í náttúrufræði er ekki þar með sagt að sá 

hinn sami sé góður náttúrufræðikennari, því að miðla efninu til nemenda 

getur reynst þrautinni þyngri. Þar sem kennsla í náttúrufræði byggir helst á 

fræðilegum texta sem nemendur eiga oft erfitt með að skilja getur verið 

gott að kenna efnið á sem fjölbreyttastan máta. Þá eru meiri líkur á því að 

fleiri nemendur öðlist skilning á efninu. Ég tel að fjölbreytni sé gullni 

meðalvegurinn í náttúrufræðikennslu. Bæði í kennsluaðferðum sem og 

námsmati. 

4.2.1 Læsisæfingar 

Þegar ég byrjaði að kenna var læsi á náttúrufræðitextum og það hvernig ég 

gæti stuðlað að bættu læsi mér ofarlega í huga. Mér var það minnisstætt 

þegar ég sjálf var í grunnskóla hve torlesnir mér fannst náttúrufræði-

textarnir. Ég þurfti að hafa mig alla til við að skilja efnið og glósaði upp úr 

kennslubókunum eins og enginn væri morgundagurinn. Passaði mig að hafa 

glósurnar sem litríkastar, eitt orð með einum lit af glósupenna. Þannig 

fannst mér skemmtilegt að lesa yfir þær. Samt sem áður var engin skylda að 

glósa úr efninu, en öðruvísi fannst mér ég ekki ná neinum skilningi á efninu. 

Þegar ég svo fór að kenna nemendum hafði dæmið snúist við. Þeir voru 

nú með torlesnu textana í höndunum og ég vissi að ég þyrfti að gera 

eitthvað í málunum. Eftir smá umhugsun ákvað ég að í hvert skipti sem 

nemendur áttu að lesa kafla í námsefninu, hvort sem það væri heima fyrir 
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eða í tíma skyldu þeir gera læsisæfingu. Læsisæfingin sem ég kynnti fyrir 

þeim virkar þannig að nemendur lesa ýmist 1-4 blaðsíðu í einu. Þegar því er 

lokið loka nemendur kennslubókinni og skrifa niður hjá sér allt það sem þeir 

muna úr lestrinum. Þegar nemendum finnst þeir hafa skrifað allt það helsta 

sem eftir stóð í minni þeirra opna þeir bókina á ný og lesa næstu 1-4 

blaðsíður og svo koll af kolli þar til þeir hafa lokið við þann kafla eða þær 

blaðsíður sem lesa átti. Þannig fá nemendur litla úrdrætti úr öllu því sem 

þeir lesa og þjálfa sig í leiðinni í því að halda einbeitningu og huga að því 

sem lesið er. Með læsisæfingunum vildi ég stuðla að bættu læsi á 

náttúrufræðitextum. Æfingarnar féllu misvel í kramið hjá nemendum í 

byrjun, sumum fannst þetta uppátæki hjá mér þrælsniðugt á meðan aðrir 

skildu engan veginn tilgang þess eins og sést í neðangreindri 

dagbókarfærslu: 

Rétt búin að kynna læsisæfingarnar fyrir nemendum í hópum 

A,B,D og E. Þau í fyrrnefndu hópunum fannst æfingin vera pínu 

tvíverknaður og skildu ekki afhverju það væri ekki bara nóg að 

lesa textann, afhverju þurftu þau að vera skrá niður hvað þau 

mundu eftir lesturinn, hálfgerð tímasóun. En auðvitað var mjög 

misjafnt eftir hverjum og einum hvernig tekið var í æfinguna. 

Nemendur í hópum D og E skildu ekki alveg í fyrstu, að mér 

fannst, út á hvað æfingin gekk. Hvað þau myndu græða, hvaða 

gagn væri af æfingunni. Þau voru samt sem áður dugleg við að 

koma sér að verki og dugleg að halda utan um verkefnabókina. 

(Dagbók, 14.janúar 2016) 
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Mynd 1. Læsisæfingar framkvæmdar af nemanda eftir lestur hvers kafla fyrir sig. 

Það hefur verið mjög gaman að fylgjast með þeirri þróun sem hefur átt sér 

stað í tengslum við læsisæfingarnar. Hægt og rólega hef ég séð breytingar á 

nemendunum. Þau virðast vera meira með á nótunum í tímum. Spurning 

hvort það sé vegna þess að nú fyrst séu þau að lesa heima því ég fylgist með 

og vil fá að sjá læsisæfingarnar þeirra í kennslustundum eða hvort að 

læsisæfingarnar séu hreinlega að skila sínu. Í fyrstu hafði ég þann háttinn á 

að ég fór yfir kaflann með nemendum og þegar því var lokið áttu nemendur 

að gera læsisæfingarnar. Þannig að þau ættu auðveldara með að skilja efni 

textans. Ég prufaði síðan að snúa því við og láta þau vera búin að gera 

læsisæfingarnar þegar ég útskýrði efni kaflans. Eins og sjá má í dagbókinni 

tók ég eftir mun á nemendunum og er að velta fyrir mér hvort ástæðan sé 

vegna læsisæfingarinnar eða eitthvað annað: 

Þau hafa talað um að þau finni mun á því að gera 

læsisæfinguna fyrir eða eftir innlögn frá mér. Þau segja það 

erfiðara að vinna læsisæfinguna áður en innlögn hafi átt sér 

stað. Samt sem áður finnst mér ég sjá hellings mun á 

nemendum. Mér finnst þau vera mun meira með í tímum, þau 

vita um hvað ég er að babbla upp á töflu og næ þeim mun 

frekar með mér í umræður þar sem þau greinilega vita hvað 

kaflinn er um. Nemendur eru líka almennt áhugasamir um 

æfinguna sem slíka, ekki margir sem ekki taka þátt, einungis 

einn og einn. Veit ekki hvort það hafi spilað inn í að ég ræddi 
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við nemendur í tengslum við æfinguna og spurði þá hvort þau 

hafi ekki öll lent í því að vera búin að lesa ef til vill 5-10 

blaðsíður, hvort sem það væri í skólabók eða annarri bók, að 

líta síðan upp og spyrja sjálfan sig: Um hvað er ég búin að vera 

lesa? Og geta ekki svarað spurningunni þar sem maður 

hreinlega veit ekki hvað maður er búinn að vera lesa. Ég ætla 

að leyfa mér að alhæfa að þau hafi öll tekið undir þetta hjá 

mér, því ég man ekki eftir neinum sem mótmælti því, í öllum 

hópum. Þau voru sammála því að þetta væri ansi leiðinlegt, að 

þurfa oft að lesa sömu blaðsíðurnar aftur og aftur því minnið 

og skilningurinn væri hreinlega ekki að vinna með okkur. Ég 

benti þeim líka á að ekki væri langt í framhaldsnám hjá þeim 

flestum og þar þyrftu þau ef til vill að lesa mun fleiri greinar og 

bækur og því væri um að gera að þjálfa þessi atriði til að vera 

eins vel undirbúin fyrir komandi nám. Sömuleiðis tjáði ég þeim 

að ég vildi óska að ég hefði farið í sömu vinnu á mínum yngri 

árum þar sem ég lendi oft í því að þurfa lesa sömu blaðsíðurnar 

aftur og aftur. Spurning hvort það hafi kveikt hjá þeim áhuga 

þegar ég tengdi þetta við framhaldsnám þeirra eða við mig 

sjálfa. Allavega er ég nokkuð hissa á því hve jákvæð þau eru í 

garð þessarar prufuæfingar minnar. (Dagbók,31.janúar 2016) 

Mér finnst frábært að þessi litla breyta, læsisæfingin, sé að gera eins 

mikið og raun ber vitni. Að hún hjálpi nemendum með þessa annars 

torlesnu texta. Sú breyting sem ég skynja í gegnum læsisæfinguna hefur 

gefið mér innblástur til að halda áfram að vinna á þennan hátt sem og að 

þróa fleiri kennsluhætti sem hafa sambærileg áhrif. Eins og sjá má á mynd 1, 

þar er að finna dæmi um læsisæfingu frá einum nemanda. En nemendur 

skrifa mismikið hjá sér eftir hvern og einn kafla en kaflanir eru sömuleiðis 

mislangir í bókinni. En það má sjá greinilegan mun á fyrstu þremur 

köflunum í læsisæfingunum á mynd 1. Mín greining er sú að 

læsisæfingarnar gera nemendum kleift að draga fram aðalatriði hvers kafla 

fyrir sig með sínum eigin orðum. Þannig verður svo auðveldara fyrir 

nemendur að muna um hvað var lesið. Með læsisæfingunum þjálfa 

nemendur sig sömuleiðis í lesskilningi sem gerir það að verkum að smátt og 

smátt verður auðveldara fyrir þá að skilja það sem lesið er. Mín ósk er sú að 

sá hópur nemenda sem eru að fara útskrifast í vor haldi áfram að nýta sér 

þessa æfingu í sínu framhaldsnámi. Ég veit allavega að ég mun halda áfram 

að nýta mér þetta snið í kennslunni sem og  fyrir heimalærdóm. Ég sé alveg 

fyrir mér að ég muni þróa æfingarnar enn frekar og jafnvel nýta í stærra 
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verkefni, eins geta nemendur átt von á að fá að velja eina læsisæfingu frá 

sér til að skila inn sem verður svo metin sem hluti af lokamati. Helsta 

ástæðan fyrir því að ég vil halda áfram að þróa læsisæfinguna er sú að mér 

finnst nemendur vera mun áhugasamari í tímum og fleiri nemendur taka 

þátt í umræðum í kennslustundum eftir að hafa framkvæmt læsisæfingu úr 

efninu. Nemendur virðast skilja efnið betur sem og eru betur undirbúin fyrir 

tímana. 

 

4.2.2 Allt í rusli 

Ég fór með hópum F og G í umhverfismennt og byrjaði á því að fræða þau 

um flokkun á sorpi og hver væri tilgangur þess. Í byrjun voru nemendur 

frekar neikvæðir fyrir þessum námsþætti og spurðu til að mynda hvenær 

þau myndu fara að læra. Þeim þótti þau greinilega ekki vera að læra þar 

sem þau voru ekki með eiginlega bók fyrir framan sig, heldur vorum við 

gjarnan á netinu og svo í umræðum. Ég tel að ástæðan fyrir því að þau hafi 

verið eins neikvæð og þau voru vera sú að skólinn var nýbúin að kynna fyrir 

nemendum að nú ætti að flokka allt rusl. Að nemendur ættu helst að koma 

með margnota umbúðir utan um nestið sitt en ef þau kæmu með einnota 

umbúðir að þá væri ekki æskilegt að henda því í skólastofunum þar sem 

nestið er borðað. Þá ættu nemendur að taka umbúðirnar með sér aftur 

heim, þannig var verið að reyna ýta undir að sem flestir kæmu með fjölnota 

umbúðir og nestisbox. Sömuleiðis var byrjað að bjóða upp á mjólkuráskrift 

svo að nemendur þyrftu ekki endilega að koma með drykk að heiman. 

Nemendum fyrrgreindra hópa, F og G, fannst þetta tiltæki skólans heldur 

asnalegt og sum gengu svo langt að segjast fara í verkfall og hætta taka með 

sér nesti. Þegar við vorum úti að tína rusl tók ég myndir, bæði þegar 

nemendur voru út um allar tryssur að leita eftir rusli í náttúrunni sem og af 

ruslinu sem safnaðist saman á um það bil fimmtán mínútum, sem var 

gífurlegt magn eins og sjá má á mynd 2. 

Eftir að hafa fengið almenna fræðslu tengt umhverfismennt til dæmis 

um endurvinnslu, flokkun sorps, mengun og fleira því um líkt fór ég með 

báða hópana í sitt hvort skiptið í göngu þar sem rusl var tínt úr næsta 

umhverfi skólans. Ég var mjög stressuð fyrir því að fara með þessa hópa í 

gönguferð út af skólalóðinni þar sem hóparnir geta verið nokkuð krefjandi. 

En eins og sjá má í dagbókinni gekk gönguferðin vonum framar: 

Á um það bil fimmtán mínútum þá voru krakkarnir búnir að 

fylla þrjá haldapoka og hefðu vel getað haldið áfram, þau voru 
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virkilega dugleg, áhuga- og kappsöm og það gladdi mig mjög. 

Þau hlupu um túnin í leit af rusli og kepptust við að finna meira 

í sinn poka en komið var í hina. Þau voru sömuleiðis mjög 

ánægð en á sama tíma mjög hissa hve mikið af rusli safnaðist. 

Að við mannfólkið værum virkilega svona miklar subbur. Þau 

voru fljót að spurja hvort við ættum ekki að gera þetta oftar, 

eða í það minnsta einu sinni enn fyrir sumarfrí. Þegar við 

höfðum staldrað aðeins við og skoðað ruslið lítillega og rætt 

innihald pokanna þó tókum við okkur það bessaleyfi að henda 

þeim í nærliggjandi ruslatunnu án nokkurrar hugsunnar. Þegar 

við vorum rétt ókomin upp í skóla aftur þá heyrist í einum 

nemandanum: Af hverju tókum við ekki ruslið með okkur 

hingað upp í skóla og sorteruðum það? Það fékk smá á mig, 

auðvitað hefðum við átt að gera það! Þar sem ekki var aftur 

snúið úr þessu ákváðum við að gera það í næsta göngutúr. 

Svona er maður alltaf að læra af nemendum sínum. (Dagbók, 

1.mars 2016) 

 
Mynd 2. Að tína rusl. 

Eftir göngutúrinn héldum við áfram með umræðuna um rusl. Nú áttu 

nemendur að skapa úr rusli. Koma með rusl að heiman og finna hlutum 

annan tilgang eða útbúa hlut úr nokkrum hlutum, svo sem svalafernu, 

jógúrtdollu, pappakassa eða öðru slíku sem væri á leiðinni í ruslið. Lengja 

þannig líftíma ýmissa hluta. Mér þykir ótrúlega gaman að hafa séð þá 
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breytingu sem átt hefur sér stað á meðal nemenda. Í byrjun voru margir 

hverjir mjög neikvæðir gagnvart umtali og fræðslu tengdu umhverfismennt 

og flokkun, voru að ég hugsaði alveg í mínus yfir efninu. En í lokin voru þau 

miklu áhugasamari og tilbúin í verkefnið sem og umræðuna. Sjá mátti 

nemendur sem skorti stundum eldmóð í námi blómstra og koma með 

æðislegar hugmyndir að hlutum til að útbúa úr rusli. Og voru allt í einu þeir 

fyrstu inn í tíma sem og að hefjast handa. Upp komu ýmsar mjög 

fjölbreyttar hugmyndir um hvað hægt væri að skapa. Til dæmis má nefna 

fígúrur eða vélmenni, kertasjaka, litla fataskápa, fuglahús og fleira.Ég þori 

allavega að segja að ég hafi kveikt ljós fyrir einhverjum með þessum 

efnisþætti. 

Mynd 3. Ruslaverkefni. 

Eins og sjá má á mynd 3 voru verkefnin hjá nemendum í hópum F og G af 

ýmsum toga. Nemendur lögðu sig mismikið fram, sumir voru varla komnir 

inn í kennslustofuna þegar þeir vildu fá að komast inn í geymslu til þess að 

nálgast verkefnið sitt og halda áfram þaðan sem frá var horfið í síðasta tíma. 

Einstaka nemendur voru áhugalausir og unnu verr en heildin, en það hafði 

ekkert með verkefnið sem slíkt að gera. Flestir nemendur lögðu metnað í 

vinnu sína, leituðu hugmynda bæði í tíma sem og heima fyrir og mættu 

galvösk í kennslustund með haldapoka fullan af rusli að heiman. Það var 

mjög áhrifaríkt að fylgjast með þeim í þessari vinnu og sjá hlutina verða til. 

Það fékk mig til að hugsa út fyrir kassann í verkefnagerð og þegar velja á 

verkefni handa nemendum. Mér fannst ég sjálf hafa lært mikið á þessum 
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námsþætti en um allt annað en nemendur gerðu. Mér finnst ég hafa náð að 

gera kennsluna skemmtilega og líflega. Ég fékk að upplifa allt aðra hlið á 

nemendum mínum. Á meðan að verkefnavinnunni stóð var nemendum 

farið að þykja virkilega vænt um verkefnin sín, stór og smá og voru virkilega 

áhugasöm um það hvort þau mættu ekki örugglega taka þau með sér heim, 

ruslið sem þau annars höfðu mörg hver komið með að heiman var ekki 

lengur rusl í þeirra augum. Í byrjun námsþáttarins datt mér aldrei til hugar 

að þau myndu biðja um að fá að taka ruslið með sér heim aftur. Þegar 

verkefnavinnunni var lokið kom að því að þau áttu að kynna fyrir 

samnemendum sínum hvað þau hefðu útbúið, úr hverju það var og hvernig 

eða hvaðan þau fengu hugmyndina. Þau virtust virkilega stolt af 

verkefnunum sínum en áttu það nokkur til að gera lítið úr sínum 

hugmyndum. Eftir kynningarnar ræddum við saman um námsþáttinn sem 

slíkan, hvernig þeim fannst að læra með enga bók og fá að útbúa þessi 

stórkostlegu verkefni úr hlutum sem við annars hendum. Þau voru  

sammála um að þeim hefði fundist virkilega gaman og þá sérstaklega að 

þurfa ekki að vera að lesa og skrifa niður verkefni. Þau sögðu að þeim hafi 

þótt gaman að vinna að verkefninu og þurfa ekki að vera læra: 

Nemendur tjáðu mér það að þeim fannst sérstaklega gaman að 

geta sleppt því að læra svona lengi, það er að segja í þann tíma 

sem við vorum í rusla námsþættinum. Þeim fannst þau 

semsagt ekki vera að læra neitt. Þegar ég svo spurði nánar út í 

það afhverju þau segðu að þau hefðu ekkert lært þá sögðu þau: 

Nú við vorum ekkert að lesa í bók eða skrifa svör við 

verkefnum. (Dagbók, 17.mars 2016) 

Sérstakt að börn tengja lærdóm alltaf við þá athöfn að lesa upp úr 

bók og skrifa niður svör í vinnu- og eða stílabók. Að mínu mati finnst mér 

það virkilega sorglegt og segja til um það hve litlum tíma börnin verja í það 

að læra með því að framkvæma. Því annars myndi ég halda að þau tengi 

lærdóm við eitthvað fleira en bara bókina ef þau væru vön öðru. Það er að 

segja að ef raunin væri sú að nemendur lifðu og hrærðust í fjölbreyttu 

námsumhverfi þá er ég viss um að þau myndu ekki tengja lærdóm einungis 

við þá athöfn að lesa eða skrifa í bók, þau gerðu þá ekki sérstakan 

greinarmun á því að læra með umræðum, athugunum eða lestri. Í 

verkefnavinnunni lærðu nemendur hvernig flokkun og endurvinnsla sorps 

fer fram, hvað sé hægt að flokka og hve stór partur af heimilisruslinu er 

flokkanlegur. Þeir lærðu hve mikilvægt ferli flokkun og endurvinnsla er fyrir 

okkur mannkynið og jörðina. Sjálfbærnihugtakið var stór partur í 
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námsþættinum ásamt því að nemendur áttuðu sig á því hve mikilvægt er að 

hugsa vel um náttúruna okkar og umhverfi. Nemendur þurftu að huga að 

því hverju þeir hentu heima fyrir og hugsa út í það hvort þeir gætu nýtt það 

sem hent var heima fyrir í verkefnið, með því að gefa því nýtt líf eða útbúa 

úr því eitthvað annað ásamt öðru rusli. Þar reyndi á útsjónarsemi nemenda. 

Verkefnið í heild reyndi á marga þætti og má þar til dæmis nefna sjálfbærni, 

náttúrufræði, útsjónarsemi, sjálfskoðun. Ég mun tvímælalaust nýta mér 

þetta verkefni aftur og mæli með því að aðrir kennarar prufi verkefni af 

svipuðum toga með nemendum sínum.   

4.2.3 Rafmagn – eitthvað sem lætur tæki virka 

Nemendur mæta í skólann með ýmislegt meðferðis. Sumt í skólatöskunum, 

annað í vösum sínum og enn annað í huga þeirra og bakgrunni. Margt 

getum við séð með berum augum en annað verðum við að fikra okkur 

áfram með og finna út úr. Þetta á við um forhugmyndir nemenda. Eins og 

fram hefur komið í fræðilega kaflanum er algengt að nemendur geri sér 

ýmsar forhugmyndir um hluti og fyrirbæri sem ekki eru í samræmi við 

vísindalegar hugmyndir. En forhugmyndirnar eru kennurum óáþreifanlegar 

en eru samt sem áður til staðar hjá nemendum. Og ef þær eru ekki á rökum 

byggðar getur verið erfitt fyrir nemendur að byggja ofan á þær. Því ef 

grunnurinn er ekki góður þá eru líkur á að byggingin falli, það er að segja að 

nemendur eigi þá eflaust erfitt með að byggja nýjan lærdóm ofan á þann 

fyrri og leggja þá ekki skilning í hann eða eiga töluvert erfiðara með það.  

Þegar ég byrja á nýju efni með nemendum finnst mér gott að spyrja þau 

hvað þau vita um efnið eða halda. Fikra mig áfram í því að sjá út hvað þau 

hafa komið með sér í tímann, fyrir utan það auðséða. Stundum virðast 

nemendur hálf feimnir við að svara þegar ég spyr þau hvað þau viti um 

efnið, fyrst um sinn fannst mér nemendur eiga það til að fara jafnvel að 

fletta í bókinni og leita þeirra svara sem hún hefur í stað þess að segja það 

sem fyrst kemur upp í huga þeirra. Á mynd 4 má sjá það sem nemendur  
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Mynd 4. Forhugmyndir nemenda um rusl (til vinstri) og rafmagn (hægri). 

nefna að þeir viti um rusl og rafmagn . Upplifnunin mín þar sem þessi atriði 

voru skráð niður, vissulega í sitthvorum tímanum með hátt í tveggja 

mánaða millibili er mjög misjöfn. Gaman er að skoða listana og sjá hvað 

hugmyndir nemenda eru misjafnar. Það segir okkur að þau eru jafn misjöfn 

og þau eru mörg og upplifa hluti vissulega á mismunandi hátt. Þegar ég 

ræddi við nemendur í hóp F um rafmagn voru hugmyndir þeirra mjög 

breiðar. Þau tengdu rafmagn við hluti sem ganga fyrir rafmagni eða eins og 

einn nemandinn orðaði það „rafmagn er eitthvað sem lætur tæki virka“. 

Mér hafði aldrei dottið til hugar að hugmyndir nemendanna væru svo langt 

í frá að vera í takt við það sem rafmagn virkilega er, fyrirbæri sem tengjast 

rafhleðslum og hreyfingum þeirra. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir kennara 

að heyra í nemendum, athuga hvar þeir standa, hverjar þeirra hugmyndir 

eru og hvað þau munu byggja lærdóm sinn frá þinni kennslu á. Ég vil geta 

breytt eða aðlagað hugmyndir þeirra að því sem þau eru að fara læra svo að 

nemendur geti réttilega byggt ofan á kunnáttu sína. Að mínu mati er 

mikilvægt að kennarar viti hvar nemendur þeirra standi áður en hafist er 

handa við að kenna nýtt efni.  

Í tímanum þar sem hugmyndir nemenda um rusl voru fengnar fram, var 

mun minna mál að fá hugmyndir frá nemendum. Ég velti því fyrir mér hvort 

það hafi verið eins auðvelt og það var vegna þess að þau voru stuttu áður 

búin að fá mjög gróflega kynningu á flokkun rusls eða að ástæðan væri sú 

að þau þekki mig betur og að tenging og traust okkar á milli sé farið að 
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myndast sem gerir það að verkum að þau eru ekki eins feimin við að segja 

sínar hugmyndir.  Í dagbókinni má sjá dæmi þess efnis að mér finnst ég 

þurfa að toga forhugmyndir nemenda upp úr þeim, en þess má geta að 

þessa færslu skráði ég seint á síðasta ári og var þá einungis búin að kenna 

nemendunum í rúma þrjá mánuði. 

Umræðuefni þessa tíma var rafmagn. Ég byrjaði tímann á því að 

spegla i-padinum upp á töflu þar sem stóð hvað er rafmagn? Ég 

bjóst við mörgum svörum og það fljótt. En svo var raunin ekki. 

Mér fannst ég á tímabili vera í reipitogi við þau. Ég sem taldi að 

þar sem rafmagn er þeim nærri dagsdaglega að ég fengi því góðar 

undirtektir, að þau hefðu miklar og góðar hugmyndir um það. Þau 

voru eitthvað svo feimin við að segja sitt og að mér fannst hrædd 

um að einhver myndi hlæja að því sem þau héldu. En eftir 

dágóðan tíma var ég þó búin að skrifa hjá mér þeirra hugmyndir 

um rafmagn. (Dagbók, 8.desember 2015) 

Eftir að þau hafa komist upp á lag með að ræða saman um hugmyndir 

sínar þá finnst mér það þó hafa þróast í betri átt. Það er að segja að þau eru 

farin að vera opnari og þora að segja það sem er þeim efst í huga, eða 

réttara sagt hvað þau vita um efnið á þeirri stundu. Í tíma með F – hóp þar 

sem umræðuefnið var rusl voru nemendur mjög fljótir til að segja sínar 

hugmyndir. Ég var í því að sussa á þau þar sem þau töluðu öll á sama tíma 

sem og að minna þau á að setja hendur á loft þegar þau vildu nefna 

eitthvað. Ég sé gífurlegan mun á hópnum frá því fyrir rúmum tveimur 

mánuðum áður þegar mér fannst ég vera í reipitog við að ná einhverju út úr 

þeim. Spurning hvort ástæðan fyrir þessum mun sé að þau eru orðin betri í 

að ræða hugmyndir sínar eða hvort þau treysti mér eða þekki mig betur og 

sýni því sína réttu mynd. Ég myndi halda að það væri sitt lítið af hvoru. 

 

4.2.4 Af hverju megum við ekki nota miðann í prófinu fyrst við 
megum búa hann til? 

Nemendur í hópum D og E fengu þann möguleika að fá að útbúa sér 

minnismiða fyrir próf. Eitt var þó frábrugðið hinum venjulegu minnismiða 

prófi eins og sumir kennarar og nemendur þekkja þau. Í þessu prófi máttu 

þau nefnilega ekki hafa miðann hjá sér. Margir kunna þá að velta fyrir sér 

líkt og nemendur, hvers vegna að útbúa minnismiða ef það er enginn 

möguleiki fyrir hendi að nýta sér hann í prófinu? Ótrúlegt en satt að þá 
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aðstoðar minnismiðinn nemendurna samt, þrátt fyrir að þau geta ekki nýtt 

sér hann á meðan prófinu stendur. Enn klóruðu nemendur sér í höfðinu og 

skildu hreinlega ekki hvert ég væri að fara með þetta. Ástæðan er sú að 

þegar nemendur útbúa sér minnismiða þá eru meiri líkur á því að þau leggi 

hlutina enn frekar á minnið þar sem þau þurfa að skrifa og eða teikna niður 

þau atriði sem þau telja að séu mikilvæg. Segja má að minnismiðinn hvetji 

þá nemendur til frekari undirbúnings fyrir próf og mögulega á annan hátt en 

vanalega. Nemendur spurðu hvort að það væri skylda að útbúa 

minnismiðann, svar mitt var nei. Nemendur fengu því ráðið hvort þau vildu 

útbúa sér miða eða ekki. Eins og sjá má í dagbókarfærlsu voru nemendur 

virkilega hissa á mér og uppátæki mínu. 

Afhverju megum við ekki nota miðann í prófinu fyrst við megum 

búa hann til? Mér finnst þessi spurning lýsa andrúmsloftinu í 

tímanum frekar vel. Nemendur voru mjög hissa og skyldu 

eiginlega ekki þetta skrýtna uppátæki mitt. Eftir stutta stund voru 

nokkrir nemendur farnir að ræða sín á milli að þeir ætluðu sko 

ekki að eyða sínum tíma í að búa til miða sem þau máttu ekki 

nota. (Dagbók, 5.febrúar 2016) 

En hvernig ætlaði ég þá að stuðla að því að nemendur myndu gera sér 

einn slíkann til þess að undirbúningurinn yrði enn frekari og frábrugðnari því 

sem áður hefði verið. Jú með því að gefa öllum þeim sem skila inn 

minnismiða 0,5 upp í prófeinkunnina. Einu skilyrðin sem minnismiðinn 

þurfti að uppfylla voru að nemendur þurftu að skrifa og eða teikna sjálf á 

miðann og hann þurfti að vera útfylltur bæði að framan og aftan. Nemendur 

voru heilt yfir skiljanlega mjög sátt með þessa „gjöf“ eins og einn 

nemandinn orðaði það. Þó voru einhverjir nemendur sem vildu frekar fá að 

nota miðann á prófinu og þá ekki fá 0,5 fyrir miðann sinn, en það var ekki í 

boði.  

Þegar kom að prófinu og ég fékk minnismiða frá nánast öllum 

nemendum var gaman að fletta yfir þá og sjá hve misjafnir þeir voru. Sumir 

skrifuðu mjög stórt svo að þeir kæmust upp með að skrifa minna magn á 

miðann á meðan aðrir skrifuðu svo smátt að ég þurfti nánast að sækja mér 

stækkunargler til þess að lesa það sem á miðanum stóð. Ég velti því þá fyrir 

mér hvort að nemendur hefðu náð að skrifa allan kaflann niður á þennan 

minnismiða, sem var af stærðinni A5. Eins og við var að búast var vinnan við 

hvern og einn miða mjög misjöfn. Mér fannst mjög gaman að skoða miðana 

og sjá litskrúðuga, efnismikla, efnislitla, teiknaða,  vel sem og illa gerða 

miða. Að vissu marki fannst mér hver og einn miði geta endurspeglað  
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Mynd 5. Minnismiðar. 

eiganda sinn. Á mynd 5 má sjá tvo minnismiða, einungis aðra hliðina á 

hvorum þeirra. Það er áhugavert að skoða þá og sjá hvað nemendum finnst 

vera aðalatriði kaflans. Misjafnt er hvort nemendum þykji teikningar hjálpa 

sér við lærdóminn, á fyrrgreindri mynd sést að annar nemandinn hefur valið 

að teikna æxlunarfæri blóma og setja inn mikilvæg heiti. Á miðanum hægra 

megin má sjá ýmsa góða punkta úr kaflanum en ætla má að honum þykji 

útskýringarmynd af æxlunarfærum blóma síður mikilvæg. 

Í tímanum eftir prófið ræddi ég við nemendur og spurði hvernig þeim 

hefði þótt að skila miðanum inn fyrir prófið. Hvernig þeim hefði gengið og 

hvort miðinn hefði eitthvað hjálpað þrátt fyrir að vera á kennaraborðinu 

allann próftímann. Flestir nemendurnir tóku það fram að það hefði engu 

máli skipt hvort þeir hefðu verið með miðann hjá sér því flest allt sem stóð á 

miðanum gátu þeir komið frá sér án nokkurs vandræða. Þeir hefðu 

hinsvegar þurft aðstoð með það sem þeir ekki skrifuðu á miðann og kom á 

prófinu, það var erfiðara að muna. Þarna var kjörið tækifæri fyrir mig að 

minna þau á það sem ég hafði nefnt við nemendur nokkru áður, að 

minnismiðinn myndi koma að góðum notum þrátt fyrir að vera á 

kennaraborðinu allann tímann. Markmiðinu var náð, nemendur tóku þann 

lærdóm með sér út í daginn að það borgar sig ekki að taka þá áhættu að 

svindla í prófi þar sem þeir hvort sem er muna allt það sem þeir skrifuðu 
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niður. Því geta nemendur glósað fyrir próf en skilið miðann eftir heima og 

þannig ekki átt í hættu á að fá 0 á prófi. Ásamt því þá lærðu nemendur líka 

að hægt er að undirbúa sig á fjölbreyttan máta undir próf, ekki bara með því 

að lesa yfir bók, spurningar og svör. Fjölbreyttni er að ég held lykillinn að 

bættri kennslu og námi í náttúrufræði. 

4.2.4.1 Isaac Newton myndbönd 

Ég hef reynt að hafa fjölbreytileikann í fyrirrúmi í kennslunni. Að nemendur 

upplifi ekki að þeir sitji sama tímann aftur og aftur, að eini munurinn sé það 

sem er rætt og eða kennt. Mín upplifun er sú að nemendur eru mun fúsari 

til lærdóms og leggja sig enn frekar fram þegar kennslan og skipulagið í 

heild einkennist af fjölbreytileika. Þeir eru þá stundum að prófa eitthvað 

alveg nýtt og nemendur eru í dag, að mér finnst, mjög nýungagjarnir og því 

mjög tilkippilegir og áhugasamir um breytingar. Auðvitað eru þar að finna 

undantekningar, nemendur sem alltaf vilja halda sömu rútínu, en þeir eru 

örfáir og stundum engir. 

Í vetur fór ég með nemendur mína í verkefni um Isaac Newton og 

lögmálin hans. Verkefnið var ekki hið hefðbundna verkefni sem nemendur 

oftast þekkja, það er að segja ritgerð eða að leita lausna við spurningum. 

Nemendur áttu að útbúa myndband um Isaac Newton sjálfan, það er að 

segja kynningu á honum sem slíkum sem og að kynna og skýra út lögmálin 

hans þrjú og þyngdarlögmálið. Nemendum var skipt upp í 2-3 manna hópa, 

ástæðan fyrir þessari stærð á hópum var svo að minni líkur væri á að 

einstaka nemendur gætu flotið með. Það er að segja að allir hefðu hlutverk 

og allir myndu vinna að verkefninu með sínum hóp. Verkefnið virtist vekja 

áhuga nemenda og gaf þeim kost á að læra með því að gera. Nemendur 

voru á ferð og flugi út um allan skóla og skólalóðina að taka upp alls kyns 

útskýringarmyndbönd sem og athuganir og prófanir á fyrrnefndum 

lögmálum.  Dæmi um myndbönd sem þau tóku upp og nýttu í myndbandið 

var til dæmis einn nemandi að kasta bolta til himins í átt að 

körfuboltashring, boltinn féll svo niður til jarðar. Nemendur voru þá að 

tengja athöfnina við þyngdarlögmálið. Þau útskýrðu síðan hvernig á þessu 

stóð í myndbandinu.  

Eitt sem ég tel að hafi skipt verulegu máli í tengslum við námsmatið og 

ánægjuna sem nemendur sýndu var að frá upphafi vissu nemendur til hvers 

var ætlast af þeim. Þau fengu skýrar leiðbeiningar og matskvarða í upphafi 

sem þau gátu haft til hliðsjónar á meðan á verkefnavinnunni stóð. Ekki 

einungis auðveldaði það nemendum sína vinnu heldur mína vinnu 

sömuleiðis þegar kom að því að fara yfir verkefnin. Í lokin var bíótími þar 

sem við horfðum á öll myndböndin og það var virkilega gaman að sjá hversu 
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misjöfn myndböndin voru. Sum voru mjög frumleg og skemmtileg á meðan 

önnur voru einsleitari og minna lagt í þau. 

4.2.4.2 Grafin spýta 

Í byrjun skólaársins fór ég út með nemendum mínum í hópum D og E. 

Veðrið var enn þokkalega milt og frostið ekki farið að segja til sín. Við 

höfðum verið að læra um bakteríur og sundrendur einhverjum tímum áður 

ásamt því hafði umhverfismennt mikið verið í umræðunni. Þá var til dæmis 

rætt að við ættum það til að henda rusli út í náttúruna vísvitandi að það 

myndi ekki leysast upp eða hverfa og án þess að vita að ruslið verði okkur 

og öðrum lífverum til vandræða. Þá má til dæmis nefna dæmi um þegar fólk 

sleppir blöðrum í hátíðarskyni og spáir þá ef til vill ekki út í afleiðingarnar, 

sem eru til dæmis þær að fuglar og aðrar lífverur flækjast í plastinu, sem 

getur leitt þær til dauða. Því allt sem fer upp hlýtur að koma aftur niður, þó 

það komi í fæstum tilfellum niður á sama stað og það fór upp. 

Ég ásamt nemendunum höfðum safnað að okkur ýmsu rusli sem við 

töldum að væri algengt að fleygt væri út í náttúruna, má þar til dæmis nefna 

notað tyggjógúmmí, nammibréf, bananahýði, svalafernu sem og blöðru sem 

sögð er vera náttúruvæn og átti þar af leiðandi að leysast upp í náttúrunni. 

Þessa hluti nelgdum við á spýtu eins og sjá má á mynd 6 og grófum niður í 

blómabeðið fyrir utan skólastofuna. Nemendur voru mjög spenntir fyrir 

þessari tilraun okkar og þau voru viss um að þetta myndi nú allt hverfa. Við 

grófum spýtuna upp aftur rúmum mánuði seinna og urðu nemendur þá 

mjög hissa að allt væri enn að finna á spýtunni. Engin breyting var á 

Mynd 6. Grafin spýta.  
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hlutunum nema einu, bananahýðinu, en það var farið að dökkna og 

mýkjast. Nemendur voru mjög duglegir að minna mig á spýtuna á næstu 

vikum og voru mjög áhugasöm. Við ræddum oft um athugunina okkar og 

veltum fyrir okkur hvað væri að eiga sér stað í blómabeðinu þá og þegar. 

Þau biðu þess spennt að fá að grafa spýtuna upp aftur en það gerðum við 

ekki fyrr en eftir rúma tvo mánuði, þrátt fyrir að nemendur höfðu oft og 

mörgum sinnum beðið um að fá að gera það fyrr, því þau voru viss um að 

nú væri margt búið að breytast. Í dagbókinni má finna eftirfarandi færslu 

þar sem ég hlustaði á umræður nemenda um hlutina á spýtunni. 

Einhverjir nemendanna voru viss um að nú væri blaðran og 

spottinn, sem bundinn var við hana og átti að vera svo 

umhverfisvænn, farin að mýkjast upp. Einhver nefndi að nú hlyti 

svalafernan að vera eins og blautur pappi, en væri þó enn til 

staðar. Ég tók því að þau meintu að fernan væri byrjuð að morkna. 

Ég sagði ekki orð, leyfði þeim bara að segja mér og ræða ágiskanir 

sínar. Annar nemandi tók það fram að hann héldi að nammibréfið 

væri enn alveg eins og hefði ekki tekið neinum breytingum, það 

byggði hann á því að hann hefði nýlega verið á göngu og séð mjög 

gamlar umbúðir utan af sælgæti, það vissi hann því sælgætið væri 

nú löngu komið í nýjar umbúðir. Eina breytingin var að gömlu 

umbúðirnar sem hann fann höfðu misst lit. (Dagbók, 13.janúar 

2016) 

Mér fannst virkilega áhugavert að hlusta á vangaveltur nemendanna. 

Þau voru greinilega ekki alveg með það á hreinu hvað það tekur langan tíma 

fyrir hina ýmsa hluti að eyðast upp í náttúrunni. Eftir að við athuguðum 

hlutina í annað sinn voru þau mjög hugsi. En þá kom í ljós að enn var að 

finna alla hlutina á spýtunni, enginn þeirra hafði sundrast. Einhver 

nemendanna fannst mér vera miður sín og seinna spurði ég af hverju og 

tjáðu þau mér að þau hefðu áður ekki gert sér grein fyrir hve slæmt það 

væri að fleygja rusli út í náttúruna, hversu erfitt og langan tíma það tæki að 

eyðast. Nemendurnir voru því sammála að þau myndu ekki vísvitandi henda 

rusli og vera duglegri að tína upp rusl af förnum vegi til að halda okkar einu 

jörð sem við eigum hreinni fyrir sig og aðra. 

Með fjölbreyttum verkefnum og námsmati eins og ég hef tíundað hér að 

ofan  er líklegra en ella að nemendur öðlist góðan skilning á því efni sem 

unnið er með. Í þessum dæmum sem nefnd hafa verið hef ég ekki prófað 

nemendur mína með hinu eiginlega prófi eins og oft er venjan. Ástæðan er 

sú að mér finnst að nemendur eigi ekki að vita allt, ekki frekar en ég, miklu 
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frekar eiga þau að hafa skilning á hlutunum. Að geta þá grúskað á netinu 

eftir einhverjum smáatriðum seinna meir þegar þau eru farin að starfa á 

vinnumarkaðnum en búa þá samt sem áður yfir þeim skilning sem þurfa. Að 

þá geti þau nýtt sér þann skilning sem þau hafa öðlast með mismunandi 

leiðum. Hlutirnir og samfélagið sjálft er fljótt að breytast þar sem við búum í 

ört stækkandi og þróuðum heimi. Þó að áður fyrr hafi fólk þurft að leggja 

mun meira á minnið, þá sérstaklega í náttúrufræðinámi þar sem hugtök og 

fræði er ríkjandi þá er raunin allt önnur í dag. Núna eru snjallsímar og tölvur 

ávallt innan seilingar og því mun auðveldara að verða sér úti um ýmsar 

upplýsingar sem fólk þurfti áður fyrr að kunna. Ef fólk hafði þessar 

upplýsingar ekki á hreinu hér á dögum áður, þá fór mun meiri tími í að finna 

þær upplýsingar en nú. Það getur til dæmis verið mjög seinlegt að leita 

upplýsinga á bókasafni, en þess þurfti fólk í mun meiri mæli en nú. Því er 

mikilvægt að skólasamfélagið breytist í takt við það samfélag sem við búum 

í. 

5 Ályktanir og umræða 

Helstu niðurstöður starfendarannsóknar minnar verða í þessum kafla 

dregnar saman og um þær verður fjallað í fræðilegu samhengi í tengslum 

við rannsóknarspurningarnar tvær: Hvernig get ég stuðlað að sem bestum 

samskiptum við nemendur mína? Hvernig kenni ég náttúrufræði á sem 

bestan hátt? Ég leitast svara við rannsóknarspurningum mínum tveimur 

sem leiddu mig í gegnum síðustu misseri mín í námi og þau fyrstu í kennslu. 

5.1 Hvernig get ég stuðlað að sem bestum samskiptum við 
nemendur mína? 

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, 

sem dropi breytir veig heillar skálar. 

Þel getur snúist við atorð eitt. 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Svo oft leyndist strengur í brjósti, sem brast 

 við biturt andsvar, gefið án saka. 

Hve iðrar margt líf eitt augnakast, 

sem aldrei verður tekið til baka.  

(Úr Einræðum Starkaðar eftir Einar Benediktsson) 
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Eins og segir í Einræðum Starkaðar hér að ofan getur eitt bros dimmu í 

dagsljós breytt. Hafa þarf í huga að það skiptir gífurlegu máli hvernig við 

komum fram við annað fólk. Fjölskylda, vinir, samstarfsfólk og nemendur í 

kringum okkur eru að heyja baráttu sem við höfum ef til vill ekki hugmynd 

um. Þess vegna skiptir miklu máli að koma fram við aðra af virðingu og 

umhyggju og sýna aðgát í nærveru sálar. Eins og fyrr var tekið fram þá segir 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) að góð samskipti á milli kennara og 

nemenda einkennist af gagnkvæmri virðingu, trausti og umhyggju. Ég hef 

frá því í haust, í upphafi  kennslu minnar lagt mig alla fram við að ná sem 

bestu sambandi við nemendur mína. Ég lét sambandið einkennast af trausti 

og gagnkvæmri virðingu og þannig byggði ég grunninn af farsælu sambandi 

á milli mín og nemenda minna. Að gefa nemendum ávallt tíma, brosa til 

þeirra á göngunum sem og í tímum, hrósa þeim, verja tíma í umræður með 

þeim, hvort sem það tengist námsefninu eða ekki. Sýna þeim áhuga og 

nálgast þá utan kennslustunda en innan skólans, til dæmis í matsal eða á 

göngum skólans, á diskótekum, bingókvöldum og þess háttar. Ég tel að 

fyrrgreind atriði hafi styrkt tengslin á milli mín og nemenda minna ásamt því 

að verkefni nemenda voru líka hugsuð með það í huga að ýta undir 

samvinnu og tengsl nemenda. Ef það er eitthvað sem ég hef lært af þessu 

þá er það að tíma varið með nemendum er aldrei illa varið. Það að sýna vilja 

og áhuga til samskipta við nemendur gefur manni sjálfum, bæði sem 

kennara og einstakling virkilega mikið, svo ég tali nú ekki um hvað það gefur 

nemendunum. Með því að verja auka tíma með nemendum, leyfa sér að 

spjalla við þau í lok kennslustunda og kynnast þeim enn betur þá ávinnur 

maður sér traust nemenda. Þegar traust á milli kennara og nemenda hefur 

vaxið er auðveldara að ná til þeirra sem og bekkjarstjórnun verður 

auðveldari. Mér finnst að allir kennarar sem ekki hafa varið auka tíma með 

nemendum sínum, t.d. sitja lengur inn í kennslustofu eftir að bjallan hefur 

hringt inn matartímann eða í lok skóladagsins ættu að láta á það reyna sem 

fyrst og athuga hvort það hafi ekki áhrif á nemendurna og kennsluna. 

Mér finnst einkar mikilvægt að nemendur viti að rödd þeirra megi 

heyrast, að þau komi fram með sínar skoðanir og vangaveltur. Ég tók það 

oft og mörgum sinnum fram við alla mína hópa að ég væri alltaf til í að 

hlusta á þeirra skoðanir og hliðar á ýmsum málefnum og að ég væri alltaf til 

staðar ef þeim vantaði einhvern til að tala við eða segja frá. En ég tók það 

skýrt fram að ég myndi eflaust ekki taka afstöðu með öllum málum sem 

nemendur mínir kæmu fram með heldur hlusta af varkárni, leiða þau áfram 

og gefa ráð. Ég sýndi nemendum mínum fram á það að mér þætti vænt um 

þá og að hver og einn þeirra skipti mig miklu máli, má þar nefna 

einstaklingsviðtölin sem dæmi um það. Með þessum hætti var líka 
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auðveldara fyrir mig að nálgast nemendur í námi þar sem ég vissi þá betur 

hvar þau voru stödd. Mér þykir enn vænt um fyrstu samtöl mín við 

nemendur mína þar sem þeirra vandamál, hindranir og alls kyns málefni 

voru rædd. Þessum samtölum mun ég seint gleyma og ævinlega byggja á. 

Að hlusta á nemendur gaf mér meiri skilning á þeim sem ég gat síðan nýtt 

mér í áframhaldandi vinnu. Ég myndi tvímælalaust mæla með að kennarar 

leggi sig fram við að hlusta eftir röddum, áhuga og þörfum nemenda þar 

sem það hefur til dæmis fært mig nær nemendum mínum og gert mér 

auðveldara fyrir að kynnast þeim og skynja hvar áhugasvið þeirra liggur. 

Þannig á ég auðveldara með að tengja námsefnið við áhugasvið og þeirra 

daglega lífi. 

Þegar samskipti á milli kennara og nemenda eru með sem besta móti má 

álíta, samkvæmt Rose og Shevlin (2010), að nemendum gangi betur í 

skólanum þar sem jákvæð samskipti þeirra á milli er einn áhrifamesti 

þátturinn í árangursríkum skólum. Af þessari ástæðu er því gríðarlega 

mikilvægt að nálgast nemendur á faglegan en einlægan hátt svo samskiptin 

verði með sem jákvæðasta móti. 

Til að tengsl á milli kennara og nemenda séu sem best telur Gordon 

(2001) brýnast að hvor aðili um sig komi til dyranna eins og hann er klæddur 

og hafi ekkert að fela. Þegar tveir nemendahópar mínir ásamt nokkrum 

foreldrum voru í skólanum eitt kvöld þegar ég sat við lærdóm í 

kennslustofunni minni ákvað ég að heilsa upp á þau í pásunni minni. Með 

þessari litlu ákvörðun efldi ég tengsl okkar til muna. Ég nálgaðist nemendur 

fyrir utan okkar hefðbundna kennslutíma og gaf mig á spjall við þau. Ég kom 

fram við þau af virðingu og umhyggju en jafnframt á jafningjagrundvelli og 

ræddum við allt milli himins og jarðar. Sjálf get ég verið mjög hress og ör en 

sagði sjálfri mér að ég hefði ekkert að fela fyrir þeim á þessari stundu og 

ákvað að vera algerlega ég sjálf. Á þessari stundu sá ég einn nemanda fara í 

handstöðu upp við vegg, það er að standa á höndum og skoraði ég á hinn 

sama að koma í keppni, sem og við gerðum, nemendunum til mikillar gleði 

og undrunar. Með handstöðukeppninni braut ég algerlega ísinn og ég fann 

strax á næsta skóladegi að tengsl mín við nemendur hefðu breyst til muna. 

Mér fannst eins og þau hefðu áttað sig á að ég væri rétt eins og þau, bara 

venjuleg manneskja sem hefði gaman af lífinu og samvistum við annað fólk.  

Með þessu fordæmi kenndi ég nemendum mínum í leiðinni að best er að 

vera maður sjálfur en nemendur líkt og öll börn læra nefnilega það sem fyrir 

þeim er haft. Ég hef komist að því með þessu fordæmi að nemendur virða 

mann enn frekar þegar þeir taka eftir því að maður sé maður sjálfur. Að 

maður setji ekki á stokk hvert leikritið af fætur öðrum. Það hvetur líka 
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nemendur til þess að draga í sömu strengi og vera þeir sjálfir. Ég held að 

nemendum veiti ekki af slíkri hvatningu þar sem mér hefur fundist allt of 

margir nemendur láti álit annarra hafa gríðarleg áhrif á sig sjálfa og hvernig 

þeir koma fram. 

Hvernig ég kem fram við nemendur mína kann að endurspeglast í því 

hvernig nemendurnir koma fram við mig. Það er virkilega athugavert að 

fylgjast með sjálfum sér og hvernig maður kemur fram við nemendur sína. 

Kem ég verr fram við nemendur ef ég er illa fyrirkölluð vegna utanað-

komandi ástæðna? Framkoma kennara er ekki bara fordæmisgefandi heldur 

sömuleiðis gífurlega mikilvægur þáttur í kennslu. Ef ég er pirruð og læt það 

bitna á nemendum á ég allt eins von á að þeir svari í sömu mynt. Sömuleiðis 

ef ég geisla af ánægju í starfi á ég von á því að sjá meira af ánægðum og 

glöðum nemendum. Gordon (2001) segir að jákvæð og gefandi samskipti á 

milli kennara og nemenda skipti nánast jafn miklu máli og námsefnið sem 

kennt er. Því sé einkar mikilvægt að fundnar séu leiðir til að skapa gott 

viðmót og góð tengsl á milli kennara og nemenda því það leiðir að bættum 

bekkjarbrag. En eins og sjá má í Aðalnámskrá grunnskóla, þar segir að góður 

bekkjar- eða skólabragur stuðli að samheldni, betra andrúmslofti, betri 

námsárangri, auknu sjálfstrausti og virðingu ásamt því að það dregur úr 

líkum á einelti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Ég hef tekið 

eftir því, sérstaklega í einum nemendahópnum mínum að eftir því sem 

lengra líður á skólaárið og við kynnumst, þekkjumst og treystum hvort öðru 

meira því betri verður bekkjarandinn. Mér finnst andrúmsloftið vera orðið 

afslappaðra sem og nemendurnir sjálfir, mér finnst þau reyna minna að 

komast upp með hlutina og hvetja frekar hvert annað til að halda vinnu 

áfram. Ef einhver úr hópnum fer til dæmis að röfla um verkefni sem þau 

eiga að gera þá eru aðrir nemendur úr hópnum fljótir að taka upp hanskann 

fyrir mér og styðja það sem ég hef áður sagt. Ég álít því að traust, virðing og 

umhyggja séu forsenda góðra samskipta, líkt og orka er nauðsyn fyrir hvert 

farartæki sem ferðast skal með. Á mínu fyrsta starfsári í kennslu hef ég lært 

hve mikilvægt er að halda uppi góðum bekkjaranda í nemendahóp. Með 

bættum bekkjaranda flæðir kennslan mun betur og minni tími fer í að halda 

uppi aga. Ég hefði aldrei getað gert mér í hugarlund hvað það getur farið 

mikill tími í það að halda uppi aga í kennslustundum áður en ég hóf störf. 

Markmið allra kennara ættu að innihalda ásamt öðru að ná fram góðum 

bekkjaranda. Mitt ráð til annarra kennara er að brosa framan í nemendur og 

huga ávallt að því að koma vel fram við nemendur sem og auðvitað alla. Því 

gleði smitast fljótt út í bekkinn og þannig er auðveldlega hægt að láta gott 

af sér leiða. 
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5.2 Hvernig kenni ég náttúrufræði á sem bestan hátt? 

Eftirfarandi orðatiltæki finnst mér að eigi einstaklega vel við kennslu 

náttúrufræða: I hear and I forget, I see and I remember, I do and I 

understand (Bennett, 2003). Það er svo nauðsynlegt að nemendur fái að 

handfjatla hluti og efni svo þau nái að dýpka skilning sinn með eigin reynslu. 

En með verklegum athugunum komast nemendur í snertingu við hluti og  

læra að vinna með hluti sem getur vakið áhuga og ánægju hjá nemendum, 

og hjálpað þeim til skilnings á náttúrufræðilegum fyrirbærum (Hodson, 

1990). Til að nefna dæmi um slíkt í minni kennslu kemur fyrst upp í huga 

minn verkefnið þar sem við grófum niður spýtu með alls kyns rusli á og 

fylgdustum með hvort og hvernig ruslið eyddist upp. En við uppgötvun 

nemendanna að það tæki mun meiri tíma en þau gáfu sér í fyrstu komu 

fram mismunandi tilfinningar hjá nemendum. Í verkefninu fengu nemendur 

að komast vel í snertingu við viðfangsefnið og vakti það mikinn áhuga hjá 

þeim. En það skiptir sköpum hvernig kennarar nýta sér verklega kennslu og 

hvað þarf til að hún skili árangri. Ef kennarar ætla að nýta sér verklega 

kennslu eina og sér eru ekki sérlega miklar líkur á góðum árangri þar sem 

punkturinn yfir i-ið er að samræður eigi sér stað að loknum verklegum 

athugunum. Þar geta nemendur mátað athugunina við eigin hugmyndir sem 

og vísindanna og kennarinn síðan dregið fram tengslin þar á milli (Bennett, 

2003). 

Þrátt fyrir að verklegar athuganir séu góðir kostir til þess að glæða 

kennslustundir lífi og fjölbreytileika vill það oft verða þannig að kennarar 

festast í kennslubókinni einni og sér. Hvort sem kennarar séu fastir inn í 

sínum þægindarramma eða séu með yfirferðadrauginn hangandi yfir sér  er 

líklegast mismunandi. Ég álít þó svo að kennarar sem eru óöruggir í starfi 

leitist frekar í það öryggi sem kennslubókin veitir þeim, hvort sem það sé í 

ljósi yfirferðadraugs eða ekki. Ég fann fyrir því í byrjun hausts að mér fannst 

vera bæði mikil pressa á að ég myndi ná að klára að fara yfir námsefnið með 

nemendahópunum mínum sem og að ég treysti mér ekkert alltof mikið til 

þess að víkja langt frá bókinni á fyrstu dögum og vikum kennslunnar. En 

auðvitað verður að hafa í huga að áherslan ætti alltaf að vera á því að 

nemendur dragi lærdóm af kennslunni, hvort sem kennarinn þarf að 

yfirgefa þægindahringinn eða ekki. Ég hvet kennara til að losa takið á 

kennslubókinni, hvort sem þeir séu hræddir við það eða ekki. Kennarar og 

nemendur geta mögulega upplifað svo allt öðruvísi andrúmsloft í 

kennslustofunni , einhvernvegin léttara, þegar kennslubókin er ekki límd við 

lófann á þeim. Þó svo að það kunni að vera stressandi fyrir kennara að geta 

ekki stuðst við kennslubókina eða að þurfa undirbúa sig á allt annann hátt 
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að þá er það versta sem gæti komið úr krafsinu að þeir séu ekki sáttir með 

kennsluna. Þeir geta þá alltaf bætt úr því og gert betur næst. Ég tel það sé 

öllum kennurum gott að þróa sig áfram og prófa nýjar leiðir svo þeir festist 

ekki í sama farinu og staðni í starfi. Það gæti mögulega kostað kennara auka 

tíma í undirbúning í fyrstu en ég tel að það sé þess virði. 

Það er nauðsynlegt í allri kennslu að kennarar taki mið af forhugmyndum 

og reynslu nemenda sinna. En þegar nemendur stíga sín fyrstu skref í 

skólakerfinu eru þau langt því frá að hefja nám, því samkvæmt kenningum 

hugmsíðisinna hefst nám löngu áður. Því hugmyndir þeirra tengjast oft fyrri 

athöfnum og eða liðnum atburðum, sem geta hafa átt sér stað löngu fyrir 

grunnskólagöngu nemenda (Meyvant Þórólfsson, 2003). Kennarar verða að 

koma til móts við nemendur og þeirra hugmyndir á fyrirbærum þar sem 

nemendur eru staddir hverju sinni. Gera sér í leiðinni grein fyrir stöðu 

þekkingar hvers og eins svo að auðveldara verði að byggja þekkingu þar 

ofaná og eða í einhverjum tilfellum að leiðrétta misskilning (Leach og Scott, 

2000). Þegar ég vann með forhugmyndir nemenda minna til dæmis tengt 

rusli og rafmagni var ég mjög undrandi að sjá fjölbreytileika þeirra. Þær 

forhugmyndir sem nemendur hafa eru oft gríðarlega lífsseigar þar sem 

nemendur grípa til þeirra þrátt fyrir að vita betur, þeir gefa sínar hugmyndir 

ekki svo glatt upp á bátinn. Forhugmyndir nemenda og reynsla hafa oft mikil 

áhrif á það hvernig þeir læra. Án þess að vita hvað nemendur hugsa og 

afhverju þau hugsa á þann veg, hafa kennarar lítinn möguleika á að hafa 

áhrif á það með kennslu sinni, sama hversu fagmannlega þeir beita sér 

(Osborne og Freyberg, 1985). Það er því gríðarlega mikilvægt að kanna 

forhugmyndir nemenda áður en kennsla á nýjum námsþáttum hefst. Gott 

getur verið að hefja námsþátt á því að ræða við nemendur, hvort sem er í 

minni hópum eða allan hópinn í einu og punkta hjá sér þær hugmyndir sem 

nemendur hafa um efnið. Gott er að hafa hugmyndir þeirra sýnilegar, til 

dæmis upp á töflu sem og að láta þau skrifa hjá sér sínar hugmyndir í 

leiðarbók. Þá geta nemendur flett þeim upp þegar námsþættinum er lokið 

og ígrundað þær nánar og hvort þekking þeirra og hugmyndir um efnið hafa 

breyst eða ekki? 

Í takt við það hversu mikilvægar forhugmyndir nemenda eru hef ég jafnt 

og þétt unnið að því að tengja fyrri reynslu nemenda við kennsluna. Auk 

þess að fá upp úr nemendum þeirra hugmyndir um námsefnið sem fara á 

yfir áður en ég hefst handa við að kynna og eða kenna það nemendum. 

Hvort sem það eru umræður um það hvaða hugmyndir nemendur hafa um 

rafmagn og hvort við gætum lifað án þess. Eða hvort nemendur gætu 

hugsað sér að henda aldrei neinu rusli, hvað verði um ruslið þegar því sé 

hent og hvort það hafi einhver áhrif á jarðarbúa. Sömuleiðis hef ég spurt 
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nemendur hvort þeir hafa lært um efnið áður og hvort þeir muni hvar og 

hvenær. Mér finnst mjög erfitt að geta ekki alltaf tengt námsefnið við 

lærdóm úr fyrri bekkjum, til dæmis það sem þeir lærðu einu til þremur 

árum áður.  

Mikilvægt er að efla læsi á náttúrufræðitextum hjá nemendum þar sem 

talið er að helsta vandamál nemenda við nám í náttúrufræði sé að þeir skilji 

ekki tungumál fræðigreinarinnar (Wellington og Osborne, 2001). Í vetur hef 

ég unnið með nemendum að því að efla læsi þeirra á náttúrufræðitextum 

með æfingum sem við höfum kosið að kalla læsisæfingar. Með þeim hafa 

nemendur spreytt sig á því að efla bæði læsi sem og einbeitningu við lestur 

og minnisþjálfun. Nemendur skrá hjá sér eftir lestur hvað þeir muna og 

skilja og hafa svo kost á að koma til mín í tímum með spurningar tengdar 

lestrinum. Þannig eru nemendur líka með puttann á púlsinum. Mér finnst 

þeir nefnilega oft reyna komast hjá því að lesa fræðitexta, kannski vegna 

þess að þeir eiga erfitt með að skilja hann  eða  áhuginn  ekki til staðar. En 

eftir að við fórum að gera læsisæfingarnar komu nemendur betur 

undirbúnir fyrir tímana og, eins og fyrr segir, frekar með puttann á 

púlsinum. Með því að vera í meiri snertingu og vinna enn frekar með 

fræðitexta tel ég að nemendur öðlist meiri tilfinningu fyrir textanum og gera 

sér ef til vill grein fyrir að þeir verði að lesa texta náttúrufræðinnar á annan 

hátt en hina hefðbundnu texta. Ég tel að kennarar ættu í það minnsta að 

reyna að finna leiðir til þess að nemendur undirbúi sig betur fyrir tímana. 
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6 Lokaorð 

Það er einkar athyglisvert og fróðlegt að framkvæma starfendarannsókn 

sem þessa. Að lýta í eigin rann er eitthvað sem ég tel að sé gott hverjum 

manni, hvort sem um ræðir kennara, smið eða sálfræðing. Þegar maður 

sjálfur er undir smásjáraugum er maður í sífellu að líta til þess hvernig 

maður gæti gert hlutina öðruvísi og þróað kennsluna til betri vegar. Maður 

er stanslaust að læra, ekki bara í tengslum við fræðin heldur fyrst og fremst 

að læra að þekkja inn á sjálfan sig. Hvort maður sé sáttur við hlutina eins og 

þeir eru eða hvort maður vilji bæta um betur. Ég þori að fullyrða að alltaf sé 

hægt að gera betur. Svo lengi lærir sem lifir, segir spakmælið.  

Þegar ég horfi til liðinna mánaða í kennslu kemur margt upp í huga mér. 

Þá fyrst að vinnan að starfendarannsókninni var langt í frá að vera auðveld 

en líkt og með lífið sjálft þá sagði það enginn vera auðvelt heldur vel þess 

virði. Það á svo sannarlega við í þessu tilviki þar sem ég hef lært svo 

ótalmargt undandarið misseri, svo miklu meira heldur en að ég held í öllu 

háskólanáminu samtals. Lærdómur og reynsla sem aldrei verður frá mér 

tekið, sem mun ætíð sitja í reynslubankanum. 

Í upphafi spurði ég: Hvernig næ ég sem best til nemenda minna? Hvernig 

kenni ég náttúrufræði á sem bestan hátt? En stóra spurningin er samt sem 

áður sú hvort ég hafi náð að svara þessum spurningum?  

Ég varð þess áskynja að virðing, traust og umhyggja er grunnur að 

góðum samskiptum á milli kennara og nemenda. Þegar þessir þrír þættir 

einkenna samband kennara og nemenda sýnist mér kennarinn ná best til 

nemenda sinna. Varðandi náttúrufræðikennsluna virðist mér fjölbreytni í 

kennsluaðferðum skipta meginmáli en hér skipta líka tengsl við nemendur 

kanski  meginmáli og að maður sé opin fyrir hugmyndum þeirra, því sem 

þeir hafa áður lært og upplifað. 

Nú í blálokin velti ég því fyrir mér hvort ég sé sá kennari sem ég vil vera? 

Svarið við þeirri spurningu er ekki beint einfalt þar sem ég tel að ég eigi 

margt ólært.  Maður verður líklega ekki góður kennari í einni svipan. Þetta 

kemur smám saman, einkum ef maður leggur sig fram og leitast í sífellu við 

að gera betur. 

Ég bíð full tilhlökkunar eftir komandi kennslustundum, nýjum 

nemendahópum ásamt nýjum og krefjandi verkefnum. Þó ætla ég að leyfa 

sjálfri mér að staldra við og njóta þess sem er, líðandi stundar. 
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