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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var að útbúa námsvef þar sem ýtt er undir að 

nemendur læri og þjálfist í að nýta sér leitaraðferðir í náttúruvísindagreinum, 

beri ábyrgð á eigin framvindu í námi með sjálfstæðum vinnubrögðum og 

stuðla að vísindalæsi nemenda. Við gerð greinargerðarinnar var höfð til 

hliðsjónar rannsóknarspurningin: Hvernig geta námsvefir aukið áhuga 

nemenda á náttúruvísindum?  

Verkefni þetta er tvíþætt annarsvegar í formi greinargerðar og hins 

vegar í formi námsvefs, sem inniheldur fróðleik og vefleiðangra. Í 

greinargerðinni er fjallað um tvær gerðir náms- og kennsluaðferða, 

leitaraðferðir og áhugasviðsverkefni, sem henta vel til kennslu í 

náttúruvísindagreinum. Fjallað er um mikilvægi þessara kennsluaðferða og 

einnig er upplýsingatækni skoðuð og hvernig hægt er að nýta hana í tengslum 

við leitaraðferðir. Þetta eru þær kennsluaðferðir og leiðir sem lagðar eru til 

grundvallar við uppbyggingu og gerð námsvefsins. Á vefsíðunni er ýmis 

fróðleikur og vefleiðangrar sem innihalda hugmyndir að verkefnum og 

verkefnaskilum. Hún býður upp á þá möguleika að nemendur hafi val um 

verkefni. Námsvefurinn er hannaður með nám og kennslu í huga fyrir 

nemendur á unglingastigi grunnskóla og er hann hugmynda- og 

verkefnabanki sem nemendur og kennarar geta nýtt sér í náttúruvísindanámi. 

 

 



 

Abstract 

The goal of this project was to structure an educational website that 

encouraged students to want to learn, learn to take advantage of inquiries in 

natural sciences, take responsibilities for their own progress by working 

independently and promote the students science literacy. In preparing this 

dissertation this research question was taken into account: How can you 

make an educational webside with teaching material accessible for teachers 

and students, to increase students’ interest in natural sciences? 

This project is in the form of a dissertation and an educational website 

that contains, among other things knowledge and WebQuests. The report 

focuses on two types of teaching methods, inquiries and interest guides that 

are ideal for teaching natural science subjects. It explores the importance of 

these teaching methods, information technology and how it can be utilised in 

connection with these methods. These teaching methods and approaches are 

the basis for the structure and making of the educational website. The 

educational website has a variety of information as well as WebQuests 

containing ideas for projects and assignments. It offers the possibility for 

students to have a choice in their projects. This educational website is 

designed with teaching and learning in mind, for Secondary-School students, 

and is an idea- and project database that students and teachers can take 

advantage of whilst studying natural sciences. 

 

 

 

 



 

Formáli 

Fljótlega eftir að ég hóf nám við Háskólann á Akureyri í menntunarfræði, sá 

ég fyrir mér leið til að auka áhuga nemenda á náttúruvísindum þar sem 

aðaláhersla yrði lögð á jarðfræði með því að samþætta kennslu og þjálfun í 

upplýsingatækni við jarðfræði. Hugmyndin kom eftir að hafa byggt upp og 

þróað Vinnustofur, sem kenndar eru í Grunnskólanum á Bakkafirði. Í þessum 

tímum eiga nemendur, einir eða í hópum að fást við heildstæð, samþætt 

viðfangsefni. Viðfangsefnin tengjast samfélagsgreinum og náttúruvísindum. 

Ég hafði verið að kenna jarðfræði og mér fannst námsbækurnar frekar þungar 

fyrir nemendur og þar af leiðandi misstu nemendur fljótt áhugann á 

viðfangsefninu. Eftir mikla umhugsun kom kveikjan að þessu verkefni, 

námsvefur og vefleiðangrar um jarðfræði. Viðfangsefni vefleiðangursins eru 

eldfjöll og jöklar. Þessi vefleiðangur er byggður á leitaraðferðum þar sem 

nemendum gefst kostur á að ráða því hvernig þeir læra. 

Það er hvetjandi fyrir nemendur að fá frjálst val um það hvernig þeir 

ætla að koma verkefnunum sínum frá sér. Þá geta þeir nýtt sér sín áhugasvið 

og sína hæfileika til þess að verkefnin verði sem best. Á síðunni eru 

hugmyndir fyrir nemendur um skil á verkefnum, sem þeir geta nýtt sér. 

Vefsíðan er undir slóðinni www.jardfraedi.wordpress.com, þar geta 

nemendur skoðað hugmyndir, tilraunir og ýmislegt annað sem getur reynst 

þeim vel. Með þessu móti, álít ég að áhugi nemenda á náminu aukist. Von 

mín er sú að þessi námsvefur geti nýst nemendum sem og kennurum í skólum 

landsins til að gera námið sem fjölbreytilegast. Greinargerð þessi ásamt 

vefleiðangri, er unnin sem meistaraverkefni í kennslufræði við Háskólann á 

Akureyri og er lögð fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu. Vægi verkefnisins eru 30 

http://www.jardfraedi.wordpress.com/


 

einingar (ECTS). Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðmundar 

Engilbertssonar lektors og Brynhildar Bjarnadóttur lektors við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og vil ég þakka þeim fyrir frábæra leiðsögn. Einnig vil 

ég þakka föður mínum Sigurbirni Ólasyni fyrir marga yfirlestra og góð ráð. 

Þakkir fær einnig frænka mín Guðrún Sigurðardóttir fyrir yfirlestur og svo vil 

ég þakka dóttur minni fyrir mikla hjálp með systkini sín þegar ég þurfti á 

henni að halda.   
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1. Inngangur 

Öll fæðumst við inn í mótað umhverfi af náttúrunnar hendi. Það umhverfi 

sem umlykur okkur gefur okkur kraft, en setur okkur jafnframt ákveðin 

takmörk. Því betur sem við þekkjum og virðum það umhverfi sem umvefur 

okkur því betur farnast okkur við að lifa í sátt við það. Í samræmi við þetta 

mikilvægi hefst kennsla í náttúruvísindum hjá íslenskum grunnskólanemum 

strax í 1. bekk og heldur áfram í gegnum allt grunnskólastigið og því er 

mikilvægt að að leita leiða til að efla og styrkja nám og kennslu í þeim 

námsgreinum. Í flokki náttúruvísindagreina í grunnskólum eru m.a. 

náttúruvísindi, eðlisvísindi, efnafræði, jarðvísindi, lífvísindi og 

umhverfismennt. Þau vísindi sem tengjast náttúruvísindum eru fræðisvið sem 

tengjast sögu okkar og menningu.  

Á Íslandi búum við í návígi við náttúruöfl sem í gegnum tíðina hafa haft 

mikil áhrif á líf okkar, má þá nefna jökulhlaup, jarðhræringar og eldgos. Þessi 

náttúruöfl ásamt því lífríki sem þrífst við slíkar aðstæður er mikilvægt að 

kynna sér. Þar sem við sjálf erum hluti af þessu umhverfi er nauðsynlegt að 

læra um það og aðlagast því. Ísland er harðbýlt land sem hefur myndast í 

miklum jarðsögulegum umbrotum, í slíku landslagi má finna harðgerðar jurtir 

og dýr sem geta lifað við erfiðar aðstæður. Þar sem Ísland er staðsett á 

mörkum hins byggilega heims, þá verður lífríkið fábreytt en að sama skapi, 

sérstætt og athyglisvert. Sem dæmi má nefna, að þegar Surtsey reis úr sæ, 

skapaðist alveg einstakt tækifæri til að fylgjast með landnámi dýra og plantna 

á fullkominni auðn. Fleira er hægt að nefna sem lýsir sérstöðu náttúru 

Íslands. Þá eru ótalin öll þau undur sem finnast annarsstaðar í heiminum. Því 

er mikilvægt að skapa áhuga meðal nemenda innan þessa fræðasviðs og 
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vinna að því markvisst að viðhalda honum. Að hafa traustan skilning á 

náttúrugreinum og hlutverki þeirra innan nútímasamfélags, telst vera 

veigamikill þáttur í þroska og menntun barna og unglinga. Hann snýst um að 

viðhalda og efla forvitni og áhuga þeirra á sjálfum sér, umhverfi sínu og 

fyrirbærum náttúrunnar (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

168).  

Þegar skoðaðir eru grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) má sjá að þeir eru sex. Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun.  

 

Grunnþættirnir snúast um læsi á menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að 

hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því 

og þróa það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). 

 

 

Með því að leggja grunnþætti menntunar til grundvallar allri kennslu, jafnt í 

náttúruvísindum sem og öðrum greinum, er hægt að kenna nemendum að 

nám geti farið fram eftir fjölbreyttum leiðum og því þurfa þeir ekki að festa 

sig við námsbókina eingöngu. Náttúruvísindi má gera skemmtileg og 

áhugaverð með þessa þætti til hliðsjónar.  

Þegar ég fór að huga að lokaverkefni mínu í menntunarfræði, vildi ég 

finna leiðir til að kenna jarðfræði á skemmtilegan og áhugaverðan hátt fyrir 

nemendur á unglingastigi í grunnskólum með grunnþætti menntunar í huga. 

Þar sem textar um náttúruvísindi í námsbókum eru oft flóknir fyrir nemendur, 

langaði mig að hanna námsvef sem nýttist við verkefni þar sem nemendur 

gætu haft meira að segja og sniðið verkefnin að áhuga sínum. Þar sem 
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áhuginn gæti drifið nemendur áfram til þess að læra án þess að lesa sig í 

gegnum þunga texta í kennslubókum. Hef ég þá sérstakan áhuga á stöðu 

jarðfræðinnar innan náttúruvísindanna, en sjálf lauk ég B.S. námi í jarðfræði 

árið 2014.  

 Mín reynsla er sú að flestir unglingar hafa lítinn áhuga á því að lesa 

þungan fræðitexta, en með því að gefa þeim meira frjálsræði og meira val, þá 

getur kviknað áhugi á því efni sem um er að ræða. Til fimm ára hef ég unnið 

sem leiðbeinandi við Grunnskólann á Bakkafirði þar sem ég kenndi náttúru- 

og samfélagsgreinar. Nemendur virtust hafa lítinn sem engan áhuga á 

námsefninu svo reynt var að gera tímana áhugaverðari með ýmsum leiðum, 

en það virtist ekki ganga upp. Nemendur höfðu sig þó í gegnum námsefnið 

og sumir hverjir fengu góðar einkunnir, en skilningurinn var lítill sem enginn. 

Einn nemandi sem hafði staðið sig mjög vel á loka námsmati, hafði lítinn 

skilning stuttu eftir námsmat. Þetta þótti mér áhugavert og því spurði ég 

nemandann, hvernig á þessu stæði og hann sagði; „Þetta var bara eitthvað 

sem ég lagði á minnið og gleymdi svo um leið og prófið var búið“. Í samráði 

við skólastjóra var ákveðið að breyta núverandi fyrirkomulagi og taka upp 

aðra kennsluhætti. Til urðu svokallaðar Vinnustofur. Vinnustofur eru 

samþætting þriggja námsgreina, náttúru- og samfélagsgreina og myndlistar. 

Vinnustofur eru kenndar í lotum. Fyrsta lotan er að vissu leyti undir stjórn 

kennara, en hann kemur með kveikju að viðfangsefni sem nemendur eiga að 

kynna sér. Önnur lota er frjálst val nemenda á viðfangsefni sem tengist 

náttúru- og samfélagsfræði. Þriðja lotan er verkefni frá kennara, fjórða lota 

val o.s.fr. Nemendur fá frjálst val um hvernig þeir afla sér upplýsinga, leita 

að heimildum og skila af sér verkefninu. Hver lota tekur tvær vikur og eftir 

lotuna eru Vinnustofuskil, þar sem nemendur halda kynningu á sínu verkefni, 

fyrir framan samnemendur, kennara, foreldra og aðra gesti sem vilja koma og 

kynna sér starf nemenda. Eftir fyrstu Vinnustofurnar fann ég að nemendur 

voru mjög spenntir og áhugasamir fyrir næsta Vinnustofutíma, sem kom 
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dálítið á óvart því þessi fög höfðu ekki vakið áhuga þeirra fram að þessu. 

Þessi spenningur hélst áfram út veturinn. Ég fann fyrir auknum áhuga 

nemenda á náttúruvísindum, þeir voru áhugasamir og vildu læra meira. 

Áhuginn var það mikill að á meðan þeir voru að vinna verkefnin sem 

kennarinn hafði úthlutað þeim, voru þeir strax farnir að skipuleggja hvert 

þeirra næsta verkefni yrði þegar kæmi að frjálsri lotu. 

Ég hef unnið með Vinnustofuhugmyndina síðan 2012 og er það mitt mat 

að nemendur læri meira með þeirri aðferð en að lesa bækur og svara prófum. 

Þeir læra að afla sér heimilda á fjölbreytilegan hátt, þeir læra að túlka 

heimildir á betri hátt, þeir eru sjálfstæðari í vinnu sinni, bera meiri ábyrgð á 

eigin námi og verða með tímanum óhræddari við að standa fyrir framan aðra 

og standa fyrir máli sínu. Einnig er hægt að færa rök fyrir því að þessi 

vinnubrögð falli vel að ýmsum ákvæðum námskrár um grunnþætti 

menntunar. Má þá helst nefna, læsi, lýðræði og mannréttindi og sköpun 

(Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja Dögg 

Sigurbjörnsdóttir, 2013, bls. 16). Reynslan hefur kennt mér, að með því að 

gera kennsluna fjölbreytta og leyfa nemendum að velja þau viðfangsefni í 

náttúrugreinum sem þeir höfðu mestan áhuga á gafst þeim tækifæri til að 

stjórna að miklu leyti eigin námsleiðum og námsframvindu. Með þessu móti 

má telja líklegt að nemendur fái meiri áhuga á verkefnunum og að áhuginn 

endist lengur (Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja Dögg 

Sigurbjörnsdóttir, 2013, bls. 15). 

Markmið þessa verkefnis er að kveikja áhuga nemenda á jarðfræði með 

leitaraðferðum og áhugasviðsverkefnum. Með hjálp leiðbeinanda kom upp sú 

hugmynd að setja upp vefleiðangur í jarðfræði með það að markmiði að gera 

kennslu í náttúruvísindum áhugaverðari. Vefleiðangurinn þróaðist út í það að 

verða námsvefur en hann inniheldur vefleiðangra um tvö áhugaverð efni 

innan jarðfræðinnar, eldfjöll og jökla. Nemendur geta valið hvort 

viðfangsefnið þeir vilja kynna sér betur. Einnig geta nemendur fundið ýmsar 
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hugmyndir um hvernig þeir geta valið að standa að námi sínu og koma 

verkefnum sínum frá sér á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Með því að 

nýta upplýsingatækni geta nemendur auðveldað sér að leita upplýsinga sem 

mögulega getur auðveldað þeim lærdóminn. Þessi námsvefur er hannaður 

með það að leiðarljósi að hver nemandi geti lært á sínum hraða eftir sinni 

getu og eftir sínu áhugasviði. Með ofangreint í huga lagði ég upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 

 Hvernig geta námsvefir aukið áhuga nemenda á 

náttúruvísindum?  

 

Með þessa spurningu og þetta markmið í huga ákvað ég að kynna mér 

helstu kenningar um áhugahvöt og leitaraðferðir og fjalla um þær. Þegar 

áhuginn er til staðar leikur námið í höndunum á manni. Eitt af markmiðum 

vefsins er að nemendur öðlast sjálfstæði í vinnu sinni og geti skipulagt vinnu 

sína við verkefnið á þann hátt sem þeim finnst koma best út. Námsvefurinn 

sem ég bjó til er hugsaður sem tæki til að vekja áhuga nemenda á efninu 

þannig að þeir fái tækifæri til að velja hvað þeir vilja læra með hjálp vefsins. 

Hugmyndirn er að nemendur skipuleggi vinnu sína sjálfir, með gátlistum og 

matsblöðum, sem hægt er að nálgast á vefnum. Nemendur þurfa að leita 

heimilda og fá tækifæri til að gera verkefnið eins og þeir vilja og engin 

hugmynd er slæm hugmynd. Að lokum þurfa nemendur að standa upp og 

kynna verkefnið sitt, segja af hverju þeir unnu verkefnið eins og þeir gerðu 

það og hvað þeir lærðu af þessu. Inn á þessum námsvef geta nemendur kynnt 

sér áhugaverðar síður þar sem hægt er að finna fróðleik um jarðfræði. Með 

aukinni netnotkun hefur öflun heimilda, að miklu leyti, færst frá bókasöfnum 

og yfir á Netið. Því má gera ráð fyrir því að það geti verið gott fyrir kennara 

að hafa aðgang að kennsluefni á Netinu. 



6 

Það að kveikja áhuga nemenda á námsefni getur verið flókið en þróun 

tækninnar gerir okkur kleift að nýta óhefðbundnar aðferðir í meira mæli. Með 

því að nýta reynslu mína af kennslu náttúruvísinda í efri bekkjum grunnskóla 

með Vinnustofuaðferðinni tel ég mig hafa góðan grundvöll fyrir gerð vefsíðu 

sem bæði kennarar og nemendur geti nýtt í stað hefðbundins kennsluefnis. 

Vefsíðan nýtist þá bæði sem kveikja að áhuga hjá nemendum, verkefni og 

vefleiðangrum ásamt því að vera brunnur námsefnis fyrir kennara.  

1.1 Uppbygging verkefnis 

 

Verkefni þetta er tvískipt og skiptist það í greinagerð og námsvef. 

Greinagerðinni er skipt í átta kafla. Í fyrsta kaflanum er talað um 

náttúruvísindi. Þróun hennar í námskrám og breyttar áherslur á 

náttúruvísindum í gegnum tíðina. Einnig er talað um mikilvægi 

náttúruvísinda og vísindalæsis. Annar kafli fjallar um þær náms- og 

kennsluaðferðir sem taldar eru nýtast vel við nám í náttúruvísindum. Í þriðja 

og fjórða kafla er fjallað um tvær náms- og kennsluaðferðir, leitaraðferðir og 

áhugasviðsverkefni. Reynt er að tengja þessar kennsluaðferðir við kennslu 

innan náttúruvísinda til að auka fjölbreytni í kennslu á því sviði. Í fimmta 

kafla er fjallað um vefleiðangur, uppbyggingu og tilgang hans. Einnig er 

umfjöllun um hvernig hægt er að nýta vefleiðangur með leitaraðferðum. 

Upplýsingatækni og upplýsingalæsi eru útskýrð og fjallað um kosti og galla 

Netsins. Að lokum er farið yfir í lýsingu á verkefninu sjálfu og námsvefurinn 

útskýrður með tilliti til fræða og tengingu við Aðalnámskrá grunnskóla. 

Umræðukaflinn kemur þar á eftir, í honum er farið yfir hvernig námsvefurinn 

fellur að þeim hæfniviðmiðum sem sett eru við gerð verkefnisins og 

umfjöllunin sett í fræðilegt samhengi. Greinagerðin endar á lokaorðum í 

áttunda kafla og heimildaskrá kemur þar á eftir.
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2. Náttúruvísindi  

Í öðrum kafla verður fjallað um  náttúruvísindi og hvernig kennsla á þeim 

fagsviðum hefur breyst í gegnum tíðina. Einnig er komið inn á mismunandi 

náms- og kennsluaðferðir til að uppfylla markmið Aðalnámskrár. 

2.1 Námskrár 

Fræðasvið náttúruvísinda tekur á mörgum þáttum. Það sýnir náttúruna í ótal 

myndum, eðli og öfl, himingeim, jörð og líf. Þetta svið er þó síbreytilegt og 

ræðst af þekktum lögmálum og ríkjandi hugmyndum hverju sinni. Í þessum 

kafla verður farið yfir skilgreiningar náttúruvísinda í Aðalnámskrá, en til þess 

að rannsaka betur þær áherslur sem lagðar eru á náttúruvísindi í núgildandi 

Aðalnámskrá, þarf að skoða hvernig námskrár hafa þróast í gegnum tíðina. 

Taka þarf tillit til breytinga og orsaka þeirra breytinga. 

Árið 1929 var gefin út Námskrá fyrir barnaskóla. Þar flokkuðust 

náttúruvísindi í þrjú fagsvið. Fyrsti flokkur var plöntur og dýr. Næst kemur 

heilsufræði um líkama og heilsu manna og loks eðlis-og efnafræði. Ekki 

fengu þau mikla umfjöllun aðeins 12 línur, með upptalningu á 

þekkingaratriðum tengdum þessum fagsviðum. Árið 1960 tók fyrsta 

formlega, opinbera námskráin gildi fyrir nemendur í barnaskóla. Þar var gert 

ráð fyrir námsbókum sem nýta átti til kennslu, einnig var kafli með 

upptalningu á heitum og hugtökum sem áttu að lærast. Lögð var áhersla á að 

venja nemendur á sjálfsnám og sjálfstæðar athuganir á fyrirbrigðum 

náttúrunnar og nemendur gætu sett hlutina í samhengi við sitt nánasta 

umhverfi. Hvergi var að finna umfjöllun um eðli og sögu vísinda né ákvæði 



8 

um samstarf nemenda við öflun þekkingar og skilnings (Meyvant Þórólfsson 

og Gunnar E. Finnbogason, 2011, bls. 8−9). Gildistími þessarar námskrár var 

sextán ár, fram til ársins 1976, en þá var henni mikið breytt og ný námskrá 

tók gildi í eðlis- og efnafræði. Lögð var áhersla á vísindalegar aðferðir, einnig 

var samvinna nemenda við tilraunir og umræður um niðurstöður sett sem 

markmið (Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason, 2011, bls. 10). 

Næsta námskrá kom svo út árið 1989, með henni komu hugmyndir um opinn 

skóla, samþættingu og skapandi skólastarf. Samkvæmt henni átti að kenna 

náttúruvísindi með öðrum fagsviðum í öllum árgöngum gunnskólans. Helstu 

markmið hennar voru að nemendur lærðu að afla sér þekkingar bæði með 

beinni reynslu og með aðstoð gagna og tækja (Meyvant Þórólfsson og 

Gunnar E. Finnbogason, 2011, bls. 11–12). Ekki leið á löngu, þar til þessi 

námskrá fékk á sig töluverða gagnrýni, hún var talin vera of opin og að þörf 

væri á skýrari viðmiðum og markmiðum. Ný Aðalnámskrá kom í kjölfarið út 

árið 1999. Vægi náttúruvísinda óx til muna og urðu markmiðin fleiri og 

sundurgreindari fyrir öll stig grunnskólans og inntak mun viðameira 

(Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggert Lárusson, 2007, bls. 84). 

Boðskapur hennar var að inntak námsins skyldi fullnægja afdráttarlausum 

kröfum námsárangurs, stefnan var að ná góðum árangri með aga og skýrum 

markmiðum. Meiri áhersla var lögð á þekkingarmiðlun til nemenda en á 

sjálfstæða vinnu þeirra (Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason, 

2011, bls. 13–14). Nemendur áttu að öðlast traustan skilning á helstu 

lögmálum og ríkjandi kenningum sem og vinnulagi vísindanna. Jafnframt átti 

að viðhalda og efla forvitni nemenda og áhuga á umhverfi sínu og 

fyrirbærum náttúrunnar sem þeir gætu byggt þekkingu sína á og gæti nýst 

þeim alla ævi (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7). Einnig var sérstakur 

kafli um vinnubrögð og færni. Þessi námskrá var í gildi til ársins 2010, en 

árið 2007 var henni breytt að hluta, þar sem áfangamarkmið voru sett upp á 

einfaldari hátt. Hugtakið vísindalæsi kom fyrst fram í þessari námskrá, en 
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með því er átt við að nemendur hafi góðan skilning á hugtökum sem notuð 

eru í náttúrúvísindum og að nemendur geti nýtt sér þau í daglegu lífi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Núgildandi Aðalnámskrá er samsett úr 

tveimur hlutum. Almenni hlutinn sem kom út árið 2011 og greinasvið sem 

kom út árið 2013. Í henni koma fram grunnþættir menntunar, sem er sú 

menntastefna sem námskráin byggist á. Náttúruvísindagreinar flokkast 

samkvæmt henni í fimm fagsvið sem eru: náttúruvísindi, eðlisvísindi, 

jarðvísindi, lífvísindi og umhverfismennt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 167).  

Við gerð þessa verkefnis var ákveðið að beina athygli að jarðvísindum. 

Jarðvísindi eru mikilvæg vísindi sem skipta mjög miklu máli fyrir daglegt líf 

fólks, þá ekki síst fólks á Íslandi. Hér má finna mikið magn af 

umhverfisvænni og endurnýjanlegri orku. Heitt og kalt vatn er hér í miklu 

upplagi og auðvelt að sækja. En til þess að geta nýtt okkur þessa hluti þarf 

þekking á jarðvísindum að vera til staðar. Jarðvísindin koma einnig inn á 

okkar helstu ógnir hér á Íslandi. Eldgos, jarðskjálftar, jökulhlaup og 

skriðuföll voru miklir ógnvaldar hér áður fyrr. En með aukinni þekkingu á 

þessum fyrirbærum, sem fengist hefur með þrotlausum rannsóknum, hefur 

dregið stórlega úr þessari ógn. Jöklar og eldfjöll eru þau öfl sem mótað hafa 

Íslenskt umhverfi að mestu og er um þessar mundir jafnvel að móta 

efnahagslegt umhverfi líka, vegna fjölgunar ferðamanna. Undir jarðvísindi 

flokkast ýmis viðfangsefni sem tengjast jörðinni og samkvæmt Aðalnámskrá 

eru markmið í náttúruvísindum sett fram sem hæfniviðmið. Þau markmið 

skiptast í tvo flokka, hæfniviðmið fyrir verklag og hæfniviðmið fyrir valin 

viðfangsefni. Undir hæfniviðmiðum um verklag er m.a. nefnd geta til 

aðgerða. Nýsköpun og hagnýting hennar. Gildi og hlutverk vísinda og tækni. 

Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum og eflingu ábyrgðar á umhverfinu 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169). Hæfniviðmið um 

viðfangsefni, skiptist í, að búa á jörðinni. Lífsskilyrði manna. Náttúru Íslands. 
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Heilbrigði umhverfisins og samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.  169). Samkvæmt 

Aðalnámskrá er ýtt undir samþættingu námsþátta innan sem utan 

náttúrugreina (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 168). Í 

samþættu námi dýpka nemendur þekkingu sína á ákveðnu efni, auka skilning 

sinn á hugtökum vísinda, lista og þjóðlífs og beita málsniði sem hæfir 

viðfangsefninu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 135).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er að finna viðmiðunarstundaskrá sem 

segir til um hlutfallslega skiptingu námsgreina í grunnskóla. Stundaskráin 

miðar við að nemendur í 8.–10. bekk fái 360 mínútur á viku í 

náttúruvísindagreinum samanlagt. Það gera um 120 mínútur á viku fyrir 

hvern árgang. Gera má ráð fyrir að hver árgangur fái því þrjár kennslustundir 

á viku, ef miðað er við að hver kennslustund taki 40 mínútur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52). Kennarar geta notað 

kennslustundirnar í það  að aðstoða nemendur, framkvæma tilraunir og dýpka 

skilning nemenda á viðfangsefnunum. Kennarar geta því stuðlað að því að 

nemendur tileinki sér jákvætt hugarfar til náttúrugreina til að öðlast skilning á 

þeim fögum. Nemendur fá tækifæri til að skynja verklag og viðfangsefni sem 

samstæða heild og einnig er mikilvægt að þeir fái tækifæri til að móta og taka 

þátt í viðfangsefnum sem stuðla að umgengni þeirra við umhverfið af ábyrgð 

og virðingu (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 175).  

Þegar litið er til baka og þróun námskránna skoðuð, sjást töluverðar 

breytingar. Áhersla á náttúruvísindi er mun meiri í dag og hefur þróast frá því 

að vera upptalning á hugtökum sem nemendur áttu að kunna skil á, yfir í að 

vera leiðandi viðmið yfir það sem nemendur eiga að skilja við lok 

grunnskóla. Einnig hefur fagsviðum fjölgað frá því að vera þrjú í fimm, sem 

sýnir að lögð er meiri áhersla á nám og kennslu í náttúruvísindum. 
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2.2 Náttúruvísindakennsla 

Kennsla í náttúruvísindum fer ekki eingöngu fram í skólum, því kennsla 

barna fer einnig fram heima fyrir. Sú reynsla sem nemendur öðlast áður en 

þeir fá formlega kennslu í náttúruvísindagreinum er grunnur sem getur 

gagnast þeim í komandi námi í náttúruvísindum (Hafþór Guðjónsson, 2011, 

bls.15). Í Aðalnámskrá (2013) er lögð mikil áhersla á að nemendur séu 

vísindalæsir. Hafþór Guðjónsson (2011) hefur bent á að til að nemendur geti 

orðið vísindalæsir eða læsir á náttúruvísindatexta, þurfa þeir að geta gefið 

orðum, táknum, myndum og línuritum merkingu. Það getur verið erfitt fyrir 

nemendur, því merkingarsköpun getur verið snúin, sérstaklega ef textinn er 

með öðru sniði en nemendur eru vanir. Einnig getur verið erfitt fyrir 

nemendur að skilja hann ef þeir hafa litla eða enga reynslu af því sem textinn 

fjallar um. Þá er hætta á því að textinn verði of þungur og meiri líkur á að 

nemendur gefist upp á honum (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 4). Nemendur 

þurfa því að fá þjálfun í að lesa slíka texta. Þegar námsbækur í náttúrufræði 

eru skoðaðar er mikið bent á skýringarmyndir, línurit, gröf og annað sem 

nemendur þurfa þjálfun í að lesa og skilja, til að átta sig betur á 

heildarmyndinni. Nemendur þurfa því að tileinka sér ákveðinn leshátt og 

þurfa að geta flakkað fram og til baka milli ólíkrar framsetningar (Hafþór 

Guðjónsson, 2011, bls. 7). Geta lesið í hvern þátt, en einnig að geta lesið þá 

saman og tengt saman upplýsingar sem felast í hverjum þeirra svo úr verði 

heildarmynd sem reynt er að koma á framfæri við lesandann (Lemke, 2004). 

Til að öðlast aukið læsi í náttúrugreinum þurfa nemendur að fá tækifæri til að 

byggja upp orðaforða sinn á þessu sviði og fá þjálfun til að nýta sér hann. 

Mikil áhersla er því lögð á að geta notað hugtök úr náttúrugreinum í daglegu 

lífi, skilið manngerð og náttúruleg fyrirbæri og lesið sér til gagns í textum um 

náttúruvísindi (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 10). Nemendur verða því að 

skoða umhverfi sitt til þess að verða læsir á náttúruna og samfélagið.  
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Nemendur þurfa einnig að gera sér grein fyrir valdi mannsins yfir 

tækninni og samspili manns og náttúru. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

þess að taka afstöðu til verndunar og nýtingar náttúruauðlinda og sjálfbærrar 

þróunar. Þeir eiga að geta rökrætt álitamál er varða umgengni við náttúruna, 

tækni og nýjustu vísindi. Þessi hæfni hjálpar nemendum að taka 

skynsamlegar ákvarðanir þegar kemur að tengslum manns og náttúru 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 168). Hún eflir einnig 

skilning þeirra á nútímasamfélagi, lifnaðarháttum nútímamannsins og ýmiss 

konar vandamálum sem maðurinn stendur frammi fyrir. Nemandi sem er 

meðvitaður um hvað hann veit og hvað hann veit ekki, er líklegri til að geta 

nýtt sér margbrotið ferli námsvitundar eins og að skipuleggja, velja 

viðeigandi aðferðir og meta nám sitt. Getan til að fylgjast með og meta 

nákvæmlega eigin þekkingarástand er grunnur námsvitundar og þá hefur 

nemandi betri stjórn á námi sínu (Tobias og Everson, 2009, bls. 109). Því er 

mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að skoða og upplifa umhverfi og 

náttúru. Þeir þurfa að læra að vinna úr og miðla upplýsingum úr athugunum 

og heimildum, geta nýtt sér forvitni sína með því að halda áfram að kanna og 

finna nýjar upplýsingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

168). Tæknivæðingin hefur aukist mikið í okkar samfélagi, fólk áttar sig oft 

ekki lengur á því að við erum hluti af náttúrunni. Við lögum okkur að okkar 

nærumhverfi og í borgarsamfélagi nútímans er mikil hætta á að hver 

einstaklingur einangrist án tengsla við náttúruna. Áður lagaði maðurinn sig 

að náttúrunni, núna lagar hann náttúruna að sér. Þess vegna þurfum við að 

endurnýja tengslin við náttúruna með því að bæta kennsluna í 

náttúruvísindum, til dæmis með, útikennslu, vettvangsferðum sem og annarri 

kennslu sem gefur nemendum dýpri skilning á námsefninu en að lesa í bók 

(Sigrún Helgadóttir, 2013). Einnig getur verkleg kennsla í 

náttúruvísindagreinum verið góð leið til að brjóta upp kennslustundir og gera 

þær fjölbreyttar. 
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Fjölbreyttar kennsluaðferðir í náttúrugreinum er áhrifarík leið til að koma 

til móts við nemendur og því er mikilvægt fyrir kennara að nýta sér bæði 

búnað og aðstæður á hverjum stað. Einnig þurfa nemendur að vera færir um 

að afla sér upplýsinga og geta unnið með þær. Því er mikilvægt að kennarar 

séu meðvitaðir um æskilega notkun margmiðlunarefnis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 176–177). Til eru fjölmargar náms- og 

kennsluaðferðir sem henta vel til kennslu á náttúruvísindum. Til að nýta 

hverja kennslustund sem best, er mikilvægt að nýta sér þær aðferðir. Í næsta 

kafla verður gerð grein fyrir hvað náms- og kennsluaðferðir eru og þeim sem 

þykja henta vel við kennslu á náttúruvísindum. 

2.3 Náms- og kennsluaðferðir  

Hvað eru náms- og kennsluaðferð? Það er ekki auðvelt að svara þessari 

spurningu, þar sem engin ein skilgreining er til við henni. Ingvar 

Sigurgeirsson (2013) skilgreinir kennsluaðferð sem skipulag sem kennari 

hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, námsefni og viðfangsefni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12). Burden og Byrd (2016) segja að 

kennsluaðferð sé sú aðferð sem kennari velur til þess að kenna nemendum 

ákveðið viðfangsefni eða færni við að nálgast viðfangsefnið. Kennarar þurfa 

að vanda val sitt á því hvaða náms- og kennsluaðferðir þeir nota hverju sinni 

því þær þurfa að hæfa markmiðum kennslustunda og hjálpa nemendum að ná 

markmiðum sínum. Burden og Byrd vilja skipta kennsluaðferðum í tvennt, 

aðferðir sem stuðla að því að nemendur móti sjálfir sitt nám, óbein kennsla 

og þær aðferðir sem algjörlega er stjórnað af kennurum, bein kennsla. Báðar 

hafa þessar aðferðir nokkuð til síns ágætis, að mati Burden og Byrd. Þeir telja 

þó að óbein kennsla sé nemendamiðaðri þar sem nemendur þurfa að vera 

meðvitaðri um hvað þeir eru að læra og eiga að finna leiðir til að afla sér 

upplýsinga. Kenningar Howards Gardners um fjölgreindir byggja á því að 
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styrkleiki fólks liggi á mismunandi sviðum og að ekkert svið greindar sé 

mikilvægara en annað. Hann telur að ekki sé rétt að setja sumar greindir á 

hærri stall en aðrar. Einnig telur hann að hver einstaklingur hafi margar 

mismunandi greindir og kennsla eigi að nálgast þarfir allra nemenda og að 

taka þurfi tillit til þess að ekki séu allir eins (Gardner, 2006, bls. 60−61).  

Fjölbreytni skiptir því miklu máli þegar kennsla er skipulögð, þar sem 

nemendur læra ekki allir á sama hátt. Einnig er mikilvægt að nemendur 

kynnist og nái tökum á mismunandi aðferðum til að geta valið á milli þeirra 

og náð að beita þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 216–217). Í lögum um 

grunnskóla er lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem stuðla að 

sjálfstæðari einstaklingum, hvetja nemendur til ábyrgðar, koma á jafnrétti og 

stuðla að þátttöku þeirra í samfélaginu (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald 

og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Kennarar sem leggja áherslu á að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir ná 

trúlega til breiðari nemendahóps, þar sem komið er til móts við ólíkar þarfir 

nemenda (Tomlinson, 2003, bls. 65). Með fjölbreyttri kennslu væri hægt að 

tengja námsefnið við áhugasvið nemenda og ættu kennarar að vera vakandi 

fyrir því hvar áhugasvið nemenda liggur og reyna að vekja áhuga nemenda á 

námsefninu. Því er mikilvægt að hafa fjölbreyttar nálganir á mismunandi 

viðfangsefnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 175). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um fjölbreyttar kennsluaðferðir til 

að vekja upp áhuga nemenda á námsefninu, umhverfinu og efla söguvitund. 

Með hugtakinu söguvitund er átt við að túlka fortíð, skilja nútíð, mæta og 

móta framtíð og vitund um að fyrirbæri mannlífsins séu breytingum háð 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 24–25). Þegar nemandinn hefur tileinkað sér 

þroskaða söguvitund á hann að geta túlkað umhverfið sitt á persónulegan hátt 

og styrkt sjálfsvitund sína. Einstaklingurinn er jafnframt meðvitaður um að 

skoðanir hans á fortíðinni tengjast því sem hann býst við í framtíðinni (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 27). 
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Náms- og kennsluaðferðir í náttúruvísindum 

Að framansögðu er greinileg þörf á fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Niðurstöður úr rannsóknum á kennslu í náttúruvísindum hafa sýnt, að helstu 

kennsluhættir sem kennarar nýta sér, byggjast á því að miðla efni til 

bekkjarins í heild (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. iv) og að efni og uppbygging 

útgefinna kennslubóka stýra kennslunni mikið, ekki síst hjá kennurum sem 

ekki hafa sérþekkingu á náttúruvísindum (Allyson Macdonald o.fl., 2007, bls. 

5). Kennarar vilja þó leggja meiri áherslu á að beita fjölbreyttari 

kennsluaðferðum en þeir gerðu áður fyrr og margir kennarar virðast hafa 

áhuga á að þróa kennsluhætti sem ná til sem flestra nemenda með 

einstaklingsmiðuðu námi (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 126). 

 Þegar nám í náttúruvísindum er skoðað koma upp margar áskoranir, en 

hæfni til þess að takast á við þessar áskoranir krefst skipulagðar vinnu og 

skapandi ímyndunarafls. Þegar skipuleggja á nám og kennslu í 

náttúrugreinum skipta reynsla, forhugmyndir og sértækar þarfir nemenda 

miklu máli (Dewey, 2000, bls. 17). Því það eru nemendur sem þurfa að læra 

að afla sér gagna, fylgjast með, mæla og meta viðfangsefnið. Nemendur þurfa 

að geta tjáð sig um reynslu sína, gert grein fyrir niðurstöðum og lært 

ákveðnar vinnuaðferðir. Til dæmis með rafrænum miðlum, leikrænni 

tjáningu, munnlegri aðferð, skriflegri aðferð, tölum og orðum eða myndrænt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 176). Umræðan um að 

virkja áhuga nemenda með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu 

í náttúruvísindum hefur verið mikil. Þá hefur verið rætt um að auka verklegar 

æfingar, hópastarf, vettvangsferðir, myndbönd sem vekja áhuga og umræðu 

um álitamál í vísindum. Osborne og Wellington (2001) segja rannsóknir sýna 

að foreldrar og nemendur vilja að nám í náttúruvísindum tengist betur 

daglegu lífi og að slíkt auki líkur á jákvæðu viðhorfi til náttúruvísinda og sjái 

þau sem áhugaverðan valkost. Með því að auka áhuga á náttúruvísindum, 
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getur það leitt til þess að nemendur líti á náttúruvísindi sem álitlegt 

framtíðarstarf og þá er líklegt að nemendur leggi meira á sig og læra 

námsefnið betur (Osborne og Wellington, 2001, bls. 119). Ef við álítum sem 

svo að engin ein kennsluaðferð henti betur en önnur þegar kennd eru 

náttúruvísindi, þá geta kennara nýtt sér fjölbreytilegar kennsluaðferðir sem 

þeir telja að henti viðfangsefninu best.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að ýmsar kennsluaðferðir stuðli 

að aukinni hæfni í náttúru- og samfélagsgreinum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 203). Má þar nefna umræðu- og 

spurnaraðferðir, en þær hafa m.a. að markmiði að þjálfa gagnrýna hugsun og 

samræður. Einnig má nefna hópavinnubrögð, aðferðir sem taldar eru geta alið 

af sér dýpri skilning, samkennd og meiri samræður um nám. Hópavinna er í 

raun samheiti yfir margar kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að fleiri 

en einn einstaklingur vinna saman að lausn tiltekinnar viðfangsefna. Þessi 

aðferð hjálpar einstaklingum að ná persónulegum þroska, aukinni félagsfærni 

og ná markmiðum sínum í hópi. Hópavinna byggir á þörf mannsins til að 

hafa samskipti við aðra. Í hópavinnu er hægt að setja sig í spor annara, sýna 

skilning og hvenær er rétt að hafa sig frammi eða halda sig til hlés 

(IngvarSigurgeirsson, 2013, bls. 179; Wormeli, 2005, bls. 61–62). Verkleg 

kennsla er einnig talinn lykilþáttur í kennslu í náttúruvísindum, en verklega 

kennslu má nota á ýmsan hátt eins og að fara eftir leiðbeiningum, rannsaka 

og þjálfa mismunandi hæfileika. Einnig getur hún nýst í sýnikennslu sem 

kennari notar svo til að vekja áhuga og örva umræður sem getur vakið upp 

spurningar um viðfangsefnið. Verkleg kennsla getur einnig falið í sér að leysa 

ákveðin verkefni og hún getur því verið góður stuðningur við kennslu á 

náttúruvísindum (Watson, 2000, bls. 57). Með verklegri kennslu er hægt að 

útskýra fyrir nemendum vísindaleg fyrirbæri og hugtök sem gætu hjálpað 

nemendum að öðlast skilning á því hvernig vísindaleg þekking hefur þróast. 

Verkleg kennsla er hugsuð sem hvetjandi áhrifavaldur á nemendur og leið til 
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að hjálpa þeim að skilja hvað felur í sér að vera vísindamaður (Bennett, 2003, 

bls. 86). Tilraunir og athuganir eru mjög mikilvægir þættir í náttúruvísindum, 

þar sem þekking okkar á náttúruvísindum í dag, byggist að mestu leyti á 

þeim. Því er mikilvægt að verkleg kennsla eigi sér stað í 

náttúruvísindakennslu. Markmið með verklegri kennslu í náttúruvísindum er 

að nemendur geti lært þau vinnubrögð og þjálfað upp þá verklegu færni sem 

af þeim er krafist. Talið er að með verklegri kennslu læri nemendur meira af 

því að taka þátt í umræðunni sem skapast í kringum verkefnið, en í verklegu 

æfingunni sjálfri (Bennett, 2003, bls. 86). Tilgangur verklegrar kennslu þarf 

ekki alltaf að vera sá sami og það sem nemendur upplifa og læra. Því er 

mikilvægt að hafa skýr fyrirmæli og framsetningu á markmiðum 

æfingarinnar sem nemendur þurfa að vinna, til að nemendur fái sem mest út 

úr kennslunni (Woodley, 2009, bls. 49). Útikennsla og vettvangsnám eru 

einnig aðferðir til að kenna náttúruvísindi. Útikennsla gefur tækifæri til að 

nýta öll skynfæri með því að tengja viðfangsefni ýmsum þáttum námssviða 

og námsgreina samhliða hreyfiþjálfun. Einn af kostunum við útikennslu er 

möguleikinn á að samþætta hana við allar námsgreinar skólans og kenna 

þannig á sem fjölbreyttasta hátt. Með þessari leið er hægt að fá nemendur til 

að öðlast nýja og aukna þekkingu í þeim fögum sem eru samþætt og dýpkað 

skilning sinn á námsefni (Kinniburg og Byrd, 2008, bls. 33−36). Undir 

vettvangsnám flokkast ýmsar kennsluaðferðir sem byggjast á því að fara með 

nemendur á vettvang og þannig leitast við að tengja námið við veruleikann 

utan skólastofunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183 

og 204). Í vettvangsferðum gefst nemendum kostur á að reyna bókvitið við 

raunverulegar aðstæður og nota þannig námið á hlutlægan hátt. 

Vettvangsferðir eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar. Í þeim er ætlað að 

fræða og virkja nemendur ásamt því að þjálfa þá í að afla upplýsinga og 

draga ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 163–164). 
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Leitaraðferðir eru hentugur kostur við kennslu á náttúruvísindum. 

Leitaraðferðir veita nemendum þjálfun í upplýsingaöflun, úrvinnslu 

upplýsinga og kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 203–204). Markmið leitaraðferða er að 

virkja nemendur, vekja áhuga og þjálfa þá í gagnrýnni hugsun og hvetja þá til 

þess að fara sínar eigin leiðir til að ná settum markmiðum. Mikil áhersla er 

lögð á sjálfstæð og fræðileg vinnubrögð ásamt upplýsingaöflun sem 

nemendur nálgast á einstaklingsbundinn hátt. 

Þær náms- og kennsluaðferðir sem taldar voru upp hér að framan eiga 

það sameiginlegt að nemandinn situr ekki aðeins og hlustar heldur tekur hann 

þátt í því sem fram fer. Við verklegt nám og útikennslu má ætla að nemendur 

séu virkari, þeir svara spurningum, ræða við samnemendur sína, leysa 

vandamál og rökstyðja skoðanir sínar. Þrátt fyrir að þessar náms- og 

kennsluaðferðir séu allar góðar á sinn hátt, verður í næsta kafla einungis 

fjallað um leitaraðferðir og verða þær útskýrðar með áherslu á kennslu í 

náttúruvísindum. Ástæða fyrir vali á þessari náms-og kennsluaðferð er vegna 

persónulegrar reynslu höfundar, sem hann hlaut við kennslu á Vinnustofum í 

Grunnskólanum á Bakkafirði. Náttúruvísindakennsla í Grunnskólanum á 

Bakkafirði hafði lengi verið nokkuð hefbundin með beinni kennslu. Við 

athugun kom í ljós að áhugi var lítill og skilningur mjög takmarkaður á 

námsefninu. Með breyttum kennsluaðferðum tókst að gjörbreyta þessu 

ástandi. Vinnustofur eru að mestu leyti byggðar á leitaraðferðum og með 

tilkomu þeirra tókst að vekja upp áhuga og skilning hjá nemendum. 
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3. Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir eru þær náms- og kennsluaðferðir sem byggjast á skipulegri 

upplýsingaöflun og úrvinnslu. Þær byggja fyrst og fremst á þekkingarleit til 

lausnar á vandamálum sem eru raunveruleg. Líkt er eftir vinnubrögðum 

vísindamanna og eru þá nemendur í hlutverki rannsakenda. Í sinni hreinustu 

mynd eru leitaraðferðir ekki eftirlíkingar, heldur raunverulegar rannsóknir 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 157). Þessar aðferðir hafa það að markmiði 

að þjálfa rökhugsun og efla fræðileg vinnubrögð, þær vekja nemendur til 

umhugsunar um það sem þeir eru að gera á meðan þeir vinna verkefnin. 

Leitaraðferðir gera nemendum kleift að vera þátttakendur í að uppgötva nýja 

hluti, með því að leyfa þeim að safna upplýsingum og setja fram tilgátur 

(Burden og Byrd, 2016, bls. 157). Nemendur læra að skilgreina og finna rök 

fyrir þeim málum sem þeir eru að vinna með og læra að leysa þau (Arends og 

Kilcher, 2010, bls. 279). 

Leitaraðferðir byggja meðal annars á hugsmíðakenningum og heimspeki 

John Dewey, sem barðist fyrir námi byggðu á reynslu og uppgötvunum. 

Dewey hafði trú á skynsemi vísinda og möguleikum menntunar til að breyta 

og hafa áhrif á samfélagið. Hann mat náttúruvísindi og raungreinar mikils og 

þótti vísindalegar aðferðir grundvallaratriði og nauðsynlegar fyrir alla 

(Dewey, 2000, bls. 13–14). Nemendur læra með því að kynnast hlutunum og 

fá að upplifa það sem þeir læra. „Learning by doing“ eða „að læra með því að 

framkvæma“ voru einkunnarorð John Dewey. Hann taldi að nemendur lærðu 

meira á því að vera virkir og skapandi í stað þess að sitja kyrrir, hlusta á 

fyrirlestur kennara og taka minnispunkta (Dewey, 2000, bls. 76). Dewey taldi 

það einnig mikilvægt að tengja raunvísindi við reynslu nemenda af daglegu 
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lífi og koma skipulagi á þekkingu þeirra á umhverfi sínu. Hann vildi að 

nemendur væru virkir rannsakendur (Eggen og Kauchhak, 2003, bls. 329). 

Sem virkir rannsakendur þyrftu nemendur að bregðast við nýjum 

upplýsingum, ígrunda þær og hugsa um orsakir og afleiðingar þeirra. Því 

væri öruggasta leiðin til að afla sér nýrra upplýsinga að gera tilraunir, með 

þeim öðlist þeir vísindalega reynslu. Dewey taldi gagnrýna hugsun stuðla að 

verkferli sem hægt er að setja upp í fimm stig. Fyrsta stig, þar sem vandi væri 

greindur. Annað stig þar sem upplýsinga væri aflað. Þriðja stig, tilgátur um 

lausnir væru settar fram. Fjórða stig, þær tilgátur prófaðar. Að lokum fimmta 

stig, ályktanir dregnar (Burden og Byrd, 2016, bls. 157). Þetta er dæmigert 

ferli leitarnáms sem felur í sér nám í gegnum beina kennslu.  

Kennsla sem byggð er á leitaraðferðum fylgir fimm þrepum, sem 

samsvara fimm stigum Dewey (sjá mynd 1). Þau eru teiknuð upp eftir líkani 

Ingvars Sigurgeirssonar í bókinni Litróf kennsluaðferðanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Mynd 1: Röð viðfangsefna í leitarnámi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 157). 
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 Í fyrsta þrepi er byrjað á því að kynna viðfangsefnið fyrir nemendum 

og það sem á að rannsaka eða athuga (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 159). Nemendur þurfa að átta sig á viðfangsefninu og bera 

kennsl á það vandamál sem þeir standa frammi fyrir. Það getur verið 

í formi spurninga, athugana eða hvers kyns vandamála sem finna þarf 

lausn á (Kilbane og Milman, 2014, bls. 251−254). Verkefnin geta 

verið misjöfn og frumkvæðið að þeim getur ýmist komið frá kennara 

eða nemendum sjálfum (Joyce, Weil og Calhoun, 2004, bls. 121). 

Það sem mestu máli skiptir, er að nemendur hafi áhuga og skilning á 

því efni sem fengist er við hverju sinni.  

 Á öðru þrepi hafa nemendur fundið hvaða vandamál þeir þurfa að 

kljást við. Þá geta þeir beitt þekkingu og færni við að skilja 

vandamálið betur. Því næst setja þeir fram tilgátur um niðurstöður 

eða lausnir áður en upplýsingaöflun hefst (Kilbane og Milman, 2014, 

bls. 251−254). Áhersla er lögð á að fá fram sem flestar líklegar 

skýringar. Þegar margar hugmyndir hafa komið fram er reynt að 

afmarka viðfangsefnið með markvissum hætti. Nemendur þurfa að 

skilja þær tilgátur eða skýringar sem fram hafa komið eða átta sig á 

vandamálinu sem liggur fyrir framan þá (Burden og Byrd, 2016, bls. 

158; Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 158).  

 Á þriðja þrepi ráðast nemendur í upplýsingaöflun, sem getur byggst á 

athugunum, könnunum, tilraunum eða heimildakönnunum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 158). Upplýsingar sem aflað hefur verið, 

má nota til að meta þær tilgátur sem settar hafa verið fram. Hér getur 

nemandinn farið á flug með þær tilgátur sem hann er kominn með. 

Það er gott að hann geri sér grein fyrir því að það eru engin röng 

svör, fyrr en þau hafa verið afsönnuð. Þegar settar eru fram tilgátur er 

nauðsynlegt að reyna bæði að staðfesta eða hafna þeim (Burden og 
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Byrd, 2016, bls. 158). Gott er fyrir nemendur að átta sig á því hvar 

þeir finna heimildir og hvort þær séu marktækar. 

 Í fjórða þrepi vinna nemendur úr gögnum og prófa þær tilgátur sem 

settar voru fram í upphafi. Skoða niðurstöður og kanna hvort tilgátur 

þeirra hafi verið réttar eða rangar (Kilbane og Milman, 2014, bls. 

255). Gögnin þarf að skipuleggja vel þannig að nemendur hafi sem 

besta yfirsýn yfir þau. Hér þurfa nemendur að leggja höfuð í bleyti 

og leita lausna, en kennarinn aðstoðar þá eftir þörfum (Burden og 

Byrd, 2016, bls. 158).  

 Í fimmta þrepi eru dregnar ályktanir. Leitað er svara við ýmsum 

spurningum. Nemendur verða þó að gera sér grein fyrir því að þótt 

þeir telji sig vera komna með nóg af upplýsingum, þá gæti verið að 

þær hafi ekki verið fullkannaðar. Það gæti vakið upp umræðu með 

nýjum spurningum, sem leita þarf svara við.  

 Til er sjötta þrepið samkvæmt Burden og Byrd (2016) og Kilbane og 

Milman (2014). Í þessu þrepi undirbúa nemendur kynningu eða 

sýningu með þeim gögnum sem þeir hafa safnað saman, til að kynna 

niðurstöður sínar. Kynningar geta verið með ýmsum hætti og fer það 

allt eftir viðfangsefninu og niðurstöðum nemenda (Burden og Byrd, 

2016, bls, 158). Hér geta nemendur einnig ígrundað hvað þeir lærðu 

og hvernig bæði þekking þeirra og færni jókst í gegnum vinnuferlið 

(Kilbane og Milman, 2014, bls. 256).  

 

Með þessum þrepum eiga nemendur auðveldara með að skipuleggja sig og 

leysa vandamálin sem þeir eru með fyrir framan sig (Kilbane og Milman, 

2014, bls. 251). Með þessum aðferðum eru gerðar ýmsar kröfur til kennara, 

þeir þurfa að undirbúa hvern tíma vel og vera tilbúnir með verkefni sem hæfa 

hverjum nemanda. Hlutverk kennarans er að vera ráðgjafi og aðstoða 

nemendur í að leita að lausnum, halda þeim við efnið og hlusta á hvað þeir 
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hafa fram að færa (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 158). Þegar nemendur 

hafa náð góðri hæfni í að hugsa sjálfir um viðfangsefnin og hvernig best væri 

að leysa þau, eru þeir vel undirbúnir fyrir framtíðina (Arends og Kilcher, 

2010, bls. 280). Vert er að hafa í huga að til þess að nemendur geti orðið 

góðir í að nýta sér leitaraðferðir, er mikilvægt að þjálfa sig reglulega í þeim 

og fylgja öllum þrepunum fimm. Þetta er ekki meðfæddur hæfileiki, eða 

hæfileiki sem einstaklingar öðlast vegna mikillar forvitni. Forvitni er þó að 

sjálfsögðu mjög góður eiginleiki þegar leita þarf að lausnum. Það er ekki nóg 

að nýta sér aðferðina aðeins einu sinni og ætlast til að verða góður í henni. 

Leitaraðferðir henta ekki öllum nemendum. Þó er mikilvægt að allir 

nemendur læri að nýta sér ferlið, því allir þurfa einhverntíman að leita að 

lausnum á vandamálum (Kilbane og Milman, 2014, bls. 251). 

Leitaraðferðir gera miklar kröfur til nemenda og þjálfa þá í ýmsum hlutum 

eins og að spyrja vandaðra spurninga og læra að svara þeim á skýran og 

skilmerkilegan hátt. Einnig má nefna að nemendur þroskast við þá 

atburðarrás, að fá að vinna með gögn sem þeim finnast krefjandi og þjóna 

tilgangi. Þeir eru komnir út úr því ferli, að spyrja tilgangslausra spurninga og 

farnir að sýna meiri metnað og áhuga á því sem þeir eru að gera (Kilbane og 

Milman, 2014, bls. 258). Með aðferðinni verður kennslan og námið líkara því 

verklagi sem nemendur eiga eftir að starfa við, að námi loknu. Verkefnin 

verða að starfsemi, sem krefjast rannsókna um staðreyndir sem lúta að 

tilteknum málum. Þetta ferli útheimtir skýrslugerð sem getur tekið á sig 

ýmsar myndir (Burden og Byrd, 2016, bls. 160). Nemendur fá  tækifæri til að 

gera rannsóknir og skila inn skýrslum. Þeir hafa val um hvort þeir vilji vinna 

sem einstaklingar eða með öðrum í hópi. Með þessu móti getur námið orðið 

áhugavert og spennandi. Samkvæmt Wee, Kek og Sim (2001) þurfa 

viðfangsefnin að vekja áhuga nemenda þannig að þeir skoði þau og velti 

þeim fyrir sér frá ýmsum hliðum. Þar að auki er mikilvægt að nemendur nýti 

sér almenna þekkingu sína og tengi viðfangsefnið við það námsefni sem 
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verið er að vinna með hverju sinni. Miklu skiptir að nemendur glími við 

viðfangsefni sem að lokum verður til þess að þeir afli sér umtalsverðrar 

viðbótarþekkingar sem skilar sér í tillögum að lausnum og úrbótum. Ef 

nemendur eru óvirkir í tímum og hafa lítinn áhuga á námsefninu er hætta á, 

að þegar þeir útskrifast, séu þeir illa undir það búnir að leysa þau verkefni 

sem bíða þeirra á vinnumarkaðinum. Er því talið að nemendur þurfi að glíma 

við raunveruleg vandamál í skólanum.  

Fjölmargar aðferðir hafa verið þróaðar undir merkjum leitaraðferða og 

má þar m.a. nefna; lausnaleitarnám, efnis- og heimildakönnun, 

vettvangsathuganir, tilraunir, spurningakannanir, heimildamenn/viðtöl, 

áhugasviðsverkefni og vefleiðangur, en þar er byggt á heimildarleit á Netinu. 

Hér að neðan verður gerð betri grein fyrir þeim aðferðum sem flokkast undir 

leitaraðferðir: 

Lausnaleitarnám er námsaðferð til að virkja nemendur, efla þá í fræðilegum 

vinnubrögðum, rökhugsun og vekja þá til umhugsunar um viðfangsefni. 

Ætlunin er að stuðla að sjálfstæði í námi og búa nemendur undir að takast á 

við flókin viðfangsefni og leysa þau. Aðferðin er ætluð til að stuðla að dýpri 

skilningi á ákveðnum viðfangsefnum í stað hefðbundinna efnistaka. 

Viðfangsefnin þurfa að krefjast þess að nemendur velti þeim fyrir sér, ígrundi 

og rannsaki þau. Sem beinir þeim þar af leiðandi á þá braut sem þeir telja 

rétta (Wee, Kek og Sim, 2001).  

Efnis- og heimildakönnun byggist á því að nemendur fá það verkefni að 

leita upplýsinga fyrir eitthvert verkefni, valkvætt eða skyldu. Nemendur 

þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun, að auki þurfa 

nemendur að rýna í heimildir og ígrunda gildi þeirra. Viðfangsefnin geta 

rúmast innan einnar tiltekinnar námsgreinar eða tekið til margra námsgreina 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 167). 

Vettvangsathuganir byggjast á því að nemendur fá að fara út og gera 

athugun á vettvangi, sem kennari hefur valið. Nemendur geta gert 
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vettvangsathugun á skólalóð eða næsta nágrenni hennar. Hægt er að gera 

athugun á gróðri, jarðvegi, dýralífi, atferli, leikjum o.s.frv. Þessi aðferð getur 

verið áhrifarík og lifandi leið til þess að virkja alla nemendur. Í slíkri athugun 

safna nemendur ákveðnum upplýsingum og/eða leysa verkefni tengd 

vettvangi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 163−164). 

Spurningakannanir: byggjast á því að nemendur þjálfist í að gera 

spurningakannanir um viðfangsefni sem tengjast námsefni eða áhugamálum 

nemenda. Nemendur geta sett könnun upp á ýmsa vegu en þeir þurfa að 

afmarka úrtak, hanna, semja og prófa spurningalista, leggja könnunina fyrir, 

vinna úr niðurstöðum hennar, draga ályktanir og setja niðurstöður fram á 

þann hátt sem hentar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 163).  

Tilraunir geta verið mjög ólíkar eftir því hvernig þær eru settar upp og 

skipulagðar; allt frá því að vera famkvæmdar undir leiðsögn kennara, til þess 

að vera viðfangsefni þar sem nemendur þreifa sig áfram og leita sjálfir að 

lausnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 166). 

Heimildamenn/viðtöl er aðferð sem byggist á því að nemendur taki viðtöl við 

fólk og það geta þeir gert á vettvangi, í tölvupósti eða í gegnum síma. 

Nemendur þurfa að leggja góða vinnu í undirbúning við gerð viðtala og að 

þeim loknum að vinna úr þeim upplýsingum sem viðtölin skila. Nemendur 

gætu nýtt sér upptökutæki og tekið viðtölin upp til að auðvelda þeim vinnuna 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 165). 

Áhugasviðsverkefni er enn ein aðferðin en gerð verður betri grein fyrir 

áhugasviðsverkefnum í kafla 4 og vefleiðöngrum í kafla 5.  
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3.1 Náttúrugreinar, hugsmíðahyggja og 

leitaraðferðir 

Þegar kemur að umræðum um árangursríka kennsluhætti í náttúruvísindum 

eru kenningar sem kenndar eru við hina félagslegu hugsmíðahyggju ríkjandi 

(Bennett, 2003, bls. 25). Þær kenningar felast í því að virkja nemendur þar 

sem fyrri reynsla og hugmyndir einstaklingsins hafi áhrif á nám hans 

(Bennett, 2003). Nám í anda hugsmíðahyggjunnar byggist fyrst og fremst á 

sífelldri endurskipulagningu hugmynda. Þegar slíkt nám á sér stað er 

hugurinn að leita að jafnvægi. Hugmyndir nemandans eru ekki alltaf þær 

sömu og fræðanna og því þarf kennarinn að vinna að samhæfingu þeirra á 

milli. Hans verk er þá að fá nemandann til að horfa gagnrýnum augum bæði á 

sínar hugmyndir og fræðanna. Skilningur nemandans ræður því síðan hvort 

endursmíðin felur í sér samlögun eða aðhæfingu (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Til að fylgja hugsmíðahyggju þarf nám að miðast við dýpt en ekki magn. 

Nemendur byggja þá á fyrri reynslu og þekkingu. Þeir þurfa tíma til að vinna 

úr nýjum upplýsingum og tengja þær við fyrri þekkingu (Good og Brophy, 

2003, bls. 408–422). Til að nemendur geti lært verða þeir að vera virkir 

þátttakendur í ferlinu við að skilja, vita og geta.  

Þar sem áskoranirnar eru margar í námi á náttúruvísindum, þarf að hafa 

skipulag í vinnu og skapandi ímyndunarafl, til að takast á við þær. Nemendur 

afla sér gagna, öðlast hæfni til þess að fylgjast með, meta og mæla 

viðfangsefnið, tjá sig um reynslu sína, skrá niður vinnuaðferðir og 

niðurstöður. Hægt er að gera það á marga vegu. Nemendur geta notast við 

ýmsar aðferðir, eins og leikræna tjáningu, frásögn, með rafrænum miðlum, 

tölum og orðum, myndrænt eða með samsetningu af tveimur eða fleiri leiðum 

af þeim sem taldar voru upp (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 176). Margir kennarar sem kenna náttúruvísindi vilja skapa gott 

námsumhverfi og veita nemendum þá bestu kennslu sem völ er á. Að nýta sér 
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leitaraðferðir við kennslu í náttúruvísindum getur verið krefjandi, bæði fyrir 

nemendur og kennara. Nemendur þjálfast í gagnrýninni hugsun og að finna 

lausnir á vandamálum sem þeir standa frammi fyrir en hlutverk kennarans er 

að hlúa að lausnaleit og þekkingaröflun nemenda og leiða þá inn á leiðir 

sjálfstæðrar þekkingarleitar. Hann á því ekki að miðla þekkingu sinni heldur 

skapa námsaðstæður sem hvetja nemendur sjálfa til að afla sér þekkingar. 

Kennarinn leiðir vinnuna en stjórnar henni ekki en hann þarf einnig að vera 

meðvitaður um að vinna nemenda á ekki að snúast eingöngu um 

gagnasöfnun, heldur úrvinnslu, flokkun, hugtakamyndun, túlkun og beitningu 

(Rúnar Sigþórsson, 2003, bls. 5). Með leitaraðferðum opnast nýir möguleikar 

og líkurnar aukast á að hægt sé að koma til móts við þann fjölbreytta hóp 

nemenda sem eru í kennslustofunni. Leitaraðferðir hafa gefist vel í mörgum 

Evrópulöndum, m.a. til að efla áhuga nemenda á náttúruvísindum og þess 

vegna mælir Evrópusambandið með notkun þeirra í kennslu (Michel Rocard, 

2007).  

Með fjölbreyttum kennsluaðferðum má ætla að hæfni nemenda verði 

fjölbreyttari. Við kennslu á náttúruvísindum er mikilvægt að nemendur hafi 

áhuga á því sem þeir eru að gera. Ef áhuginn er til staðar, er líklegt að meiri 

þekking sitji eftir að námi loknu. Aukin þekking og meiri skilningur eru 

grundvallarmarkmið í öllu námi og fyrsta skrefið í þá átt er að skapa áhuga. 

Því geta áhugasviðsverkefni í anda leitaraðferða verið mjög góð leið við 

kennslu náttúruvísinda. Gott val á viðfangsefnum getur stuðlað að meiri 

námsáhuga og leitt til þess að viðfangsefnin festist betur í huga nemandans. Í 

næsta kafla verður fjallað um áhugsviðsverkefni og hvernig hægt sé að nýta 

sér þessa aðferð í náttúruvísindagreinum.  
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4. Áhugasviðsverkefni 

Áhugasviðsverkefni hafa rutt sér til rúms á undanförnum árum í skólum hér á 

landi. Þau byggjast á því að gefa hverjum nemanda svigrúm til að vinna 

verkefni sem tengjast áhugamálum hans og gera um það samning við kennara 

sína (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 170). Hugmyndin er sú að nemandinn 

læri best þegar hann er virkur þátttakandi og vinnur með efni sem hann hefur 

áhuga á. Verkefnunum er ætlað að stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og 

búa þá undir að takast á við fjölbreytt og ólík viðfangsefni sem mæta þeim í 

lífinu. Áhugasviðsverkefni geta bæði falið í sér einstaklingsvinnu eða 

hópavinnu. Þau geta rúmast innan tiltekinnar námsgreinar eða tekið til 

margra námsgreina og umfang verkefnanna getur verið mismunandi. Þau geta 

verið einföld að gerð svo þau rúmist innan örfárra kennslustunda eða mun 

umfangsmeiri og geta þá tekið nokkrar vikur. Kennarinn er nemendum innan 

handar, ekki sem predikari heldur ráðgjafi. Gjarnan er gerður samningur um 

verkefni og stundum er þess krafist að nemendur haldi utan um vinnuna sína, 

t.d. með dagbókarskrifum. Verkefnin geta verið bæði bókleg eða verkleg og 

jafnframt falið í sér vinnu með ólíka miðla (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

170). Jane Henry skrifar í bók sinni Teaching through projects að við 

skilgreiningu á áhugasviðsverkefni sé gott að hafa sex atriði í huga: 

 

1. Nemandinn fær yfirleitt að velja sér viðfangsefnið sjálfur 

2. Nemandinn þarf að safna gögnunum sjálfur 

3. Nemandinn sýnir lokaafurðina eftir eigin vali og heldur kynningu á 

niðurstöðum sínum 
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4. Áhugasviðsverkefni eru yfirleitt einstaklingsvinna, en geta þó verið 

hópavinna, en þá þurfa nemendur að sýna fram á vinnuframlag sitt í 

hópnum 

5. Áhugasviðsverkefni taka ákveðinn afmarkaðan tíma 

6. Kennarinn er einungis í ráðgjafahlutverki 

(Henry, 1994, bls. 12).  

 

Áhugasviðsverkefni byggja á ákveðnum fræðikenningum sem hafa verið 

mjög áberandi síðustu áratugi. Þessar fræðikenningar ríma vel við kenningar 

John Deweys, að læra með því að framkvæma, kenningar 

hugsmíðahyggjunnar og kenningar um einstaklingsmiðaða starfshætti. Carol 

Ann Tomlinson er ein af þekktustu fræðimönnum á sviði einstaklingsmiðaðra 

starfshátta. Hennar skilgreining á einstaklingsmiðaðri kennslu er að 

nemendur hafi val milli fjölbreyttra og sveigjanlegra aðferða við að nálgast 

upplýsingar, námsefni og kennsluleiðbeiningar. Þannig öðlist ólíkir 

nemendur með fjölbreyttar námsþarfir betri skilning á viðfangsefninu 

(Tomlinson, 2001, bls. 1). Tomlinson bendir einnig á, að upplifun nemenda á 

náminu sé áhrifamikil þegar þeir ná að sökkva sér ofan í viðfangsefnið, því 

skiptir það máli að þeim finnist viðfangsefnið áhugavert (Tomlinson, 2001, 

bls. 4). 

 Árangur af vinnu nemenda byggist á því hvort og hversu mikið nemendur 

leggja sig fram í námi. Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á það, en 

einn af þeim sem mikið er rætt um í samhengi við nám, er svokölluð 

áhugahvöt. Áhugahvöt má segja að sé viljinn til þess að leggja ákveðið mikla 

vinnu í nám til þess að ná ákveðnum árangri eða markmiði (Snowmann, 

McCown og Biehler, 2009, bls. 341). Hugtakið áhugahvöt getur verið 

mikilvægt hugtak fyrir flesta kennara enda vinna þeir með það daglega hvort 

sem þeir hugsa sérstaklega um það eða ekki. Námsárangur nemenda er 

nátengdur þeirri vinnu sem þeir leggja í námið. Með aukinni áhugahvöt má 
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ætla að vinnan aukist (Good og Brophy, 2003, bls. 207). Það eru margir 

þættir sem geta haft áhrif á áhugahvöt nemenda og vilja þeirra til að læra. 

Hugakið virðist ekki vera flókið en þrátt fyrir það er ekki til nein fræðileg 

túlkun á því sem skýrir alla þætti áhuga eða áhugaleysis nemenda 

(Snowmann, MacCown og Biehler, 2009, bls. 341). Fræðimenn hafa gjarnan 

skipt áhugahvöt í innri áhugahvöt og ytri áhugahvöt. Innri áhugahvöt fær 

einstaklinginn til að framkvæma eitthvað sem hann langar til að takast á við 

og veitir honum innri ánægju. Athöfnin sem slík getur einnig vakið 

ánægjutilfinningu. Engin ytri áreiti eða umbun eru hvati til framkvæmda 

(Lee, Mclnerney, Liem og Ortiga, 2010, bls. 265). Skemmtun og ánægja er 

því innri áhugahvöt sem drífur viðkomandi til að gera það sem hann gerir 

(Lee, Mclnerney, Liem og Ortiga, 2010, bls. 267). Ytri áhugahvöt má segja 

að byggi á umbun eða verðlaunum sem viðkomandi fær fyrir hegðun sína. 

Ytri áhugahvöt hefur líka verið kölluð utanaðkomandi áhugahvöt. Með 

utanaðkomandi þáttum er átt við hrós, umbun eða annað sem hvetur 

einstaklinginn áfram við nám sitt. Einstaklingurinn framkvæmir hegðunina 

vegna þess að honum finnast afleiðingar hegðunarinnar eftirsóknarverðar en 

ekki endilega hegðunin sjálf. Líkt og nemandi sem les námsefnið sitt með því 

eina markmið að ná prófunum, en les það ekki vegna þess að hann hafi áhuga 

á því að fræðast eða finnist námsefnið skemmtilegt (Lee, Mclnerney, Liem 

og Ortiga, 2010, bls. 265).   

Samkvæmt Good og Brophy (2003, bls. 234) fela áhugasviðsverkefni 

flesta þætti sem virkja innri áhugahvöt. Nemendur fást við verkefni byggð á 

einhvers konar vandamáli. Þeir afla sér gagna með margs konar hætti til að 

leysa vandamálið, útbúa svo kynningu á vandamálinu og hvernig best sé að 

leysa það. Nemendur sýna hvernig þeir koma því á framfæri og fá endurgjöf 

fyrir, frá öðrum. Það gefur nemendum tækifæri á að endurskoða afurð sína, 

laga hana og bæta ef þess þarf. Verkefnin eru raunveruleg og virkja því innri 
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áhugahvöt nemandans. Þau eru krefjandi fyrir nemendur, því þeir velja hvað 

þeir vilja gera og hvernig þeir gera það.  

Áhugasviðsverkefni stuðla að sjálfstæði nemenda í námi og búa þá undir 

að takast á við ólík viðfangsefni sem mæta þeim í framtíðinni. Nemendur 

tileinka sér öguð og skipulögð vinnubrögð, þar sem þeir ákveða hvað á að 

læra og hvaða námsefni er notað (Henry, 1994, bls. 11). Þetta rímar vel við 

kenningar Dewey, þar sem hann segir að nemandinn eigi að læra sjálfur, fyrir 

sjálfan sig þannig að frumkvæðið að náminu liggi hjá honum sjálfum 

(Dewey, 2000, bls. 76). Þegar áhugasviðsverkefni eru skipulögð er leitast við 

að líkja eftir vísindalegum vinnubrögðum. Tilgangurinn er að þjálfa 

nemendur í upplýsingaöflun og að koma upplýsingum á framfæri á 

fjölbreyttan hátt. Upplýsingaöflun er mjög stór þáttur í lífi fólks í dag og fer 

hann ört stækkandi. Nemendur fá reynslu af því að vinna með heimildir, meta 

þær og draga af þeim ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 169).  

Samkvæmt Aðalnámskrá, 2011, er öllum skólum ætlað að styðja við 

lykilhæfni nemenda við útfærslu allra námssviða og námsgreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 53). Lykilhæfni er almenn hæfni 

nemenda og er henni skipt upp í fimm þætti sem allir teljast jafn mikilvægir, 

samkvæmt Aðalnámskrá. 

 

1. Tjáning og miðlun: Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, 

tilfinningar og skoðanir, jafnt munnlega, skriflega sem og á annan 

hátt. Hæfni til að miðla þekkingu sinni og leikni, geta flutt mál sitt 

skýrt og áheyrilega, auk þess að geta tekið þátt í samræðum og 

rökræðum. 

2. Skapandi og gagnrýnin hugsun: Skapandi hugsun og frumkvæði í 

efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og 
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leikni, draga ályktanir, sýna áræðni til að leita nýrra lausna og beita 

gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.  

3. Sjálfstæði og samvinna: Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við 

aðra og undir leiðsögn.  

4. Nýting miðla og upplýsinga: Hæfni nemenda til að nýta 

margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingarnar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.  

5. Ábyrgð og mat á eigin námi: Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á 

eigin námi, leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 87−90). 

 

Nemendur geta orðið færir um að afla þekkingar og þjálfa leikni eftir 

margvíslegum leiðum. Þeir eiga að geta unnið að verkefnum sínum eftir sinni 

eigin getu og hæfileikum. Öll erum við misjöfn og styrkur hvers nemanda á 

að fá að njóta sín. Nemandi sem þekkir eigin styrk- og veikleika, er færari um 

að taka ákvarðanir um þær leiðir sem gefa honum bestu og gagnlegustu 

niðurstöðuna. Námshæfni er undirstöðuþáttur í skólastarfinu og byggist á 

sjálfskilningi og áhugahvöt. Hún byggist þannig á eðlislægri forvitni barna og 

ungmenna, trú á eigin getu og hæfileikum til að beita hæfni sinni í 

margvíslegum viðfangsefnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 18). Lykilhæfni nemenda byggist á því að þeir læri og njóti þess að læra. 

Hafi sjálfstæða hugsun og geti komið fram og tjáð hugsanir sínar af öryggi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 87–90). Kennsluaðferðin 

áhugasviðsverkefni, kemur inn á öll þessi atriði og er því tilvalið að nýta sér 

áhugasviðsverkefni við sem flestar námsgreinar.  
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Náttúruvísindagreinar og áhugasviðsverkefni 

Það að virkja nemendur með fjölbreyttum kennsluaðferðum getur auðveldað 

kennurum að finna hvar áhugasvið þeirra liggur. Með því að nýta 

áhugasviðsverkefni í kennslu í náttúruvísindum, aukast líkurnar á því að 

nemendur fylgist betur með og taki meiri þátt í verkefninu þar sem þeir geta 

safnað gögnum um viðfangsefni og sett fram upplýsingar um það á sinn hátt. 

Engir tveir nemendur læra eins og því er nauðsynlegt að leyfa nemendum að 

fá tækifæri til að læra á eigin forsendum. Það gæti skilað nemendum betri 

námsárangri. Vel er hægt að samþætta áhugasviðsverkefni með verklegri 

kennslu í náttúruvísindagreinum.  

Í Aðalnámskrá er talað um mikilvægi samþættingar námsþátta innan 

náttúruvísindagreina (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 186). 

Með samþættingu námsgreina er krafist fjölbreyttra kennsluaðferða, sem 

gefur nemendum tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá mismunandi 

sjónarhornum. Nemendur fá tækifæri til að vera gagrýnir og sjálfstæðir í 

hugsun. Samþætting námsgreina er einnig gagnleg þar sem hægt að taka tillit 

til ólíkra þarfa nemenda. Í samþættingarverkefnum eru nemendur virkir 

þátttakendur og læra af þeirri reynslu (Dewey, 2000, bls. 37). 

Náttúruvísindagreinar eru þeim eiginleika gæddar að þær má samþætta inn í 

hvaða fag sem er og hentar það vel í áhugasviðsverkefnum. Það að skoða 

námsefnið frá ólíkum hliðum gefur nemendum ólíka sýn á námið. Einnig er 

tilvalið að nýta samvinnunám með áhugasviðsverkefni, þar sem nemendur 

geta unnið saman verkefni sín. Kennslufræði Dewey fellur vel að 

samvinnunámi þar sem hann telur að nemendur ættu að fá tækifæri til þess að 

vinna að sameiginlegum markmiðum og lausnum í hópastarfi og að hlutverk 

kennarans sé að vera stjórnandi í hópastarfi (Dewey, 2000, bls. 16; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014, bls. 179).   
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5. Vefleiðangrar 

Þegar höfundur fór að huga að því hvernig væri best að kenna jarðfræði á 

áhugaverðan og skemmtilegan hátt, kom upp sú hugmynd að gera 

vefleiðangur. Þar sem Netið er mikilvægur upplýsingamiðill og vinnutæki 

nútímans þá liggur beint við að tengja leitarnám við upplýsingatæknina. Með 

vefleiðangri er hægt að flétta saman ýmsum fróðleik við leiki og tilraunir 

með þeim náms- og kennsluaðferðum sem nefndar voru hér að framan. En 

hvað er vefleiðangur og af hverju er hann hentugur við jarðfræðikennslu á 

unglingastigi í grunnskólum? 

Vefleiðangur (WebQuest, e.d.) er hugmynd frá Bernie Dodge sem kynnti 

þessa gerð verkefna árið 1996. Vefleiðangrar fylgja ákveðnu formi og byggja 

á hugmyndafræði hugsmíðakenningarinnar. Vefleiðangur er skilgreindur sem 

leitarnám, þar sem nemendur nota Netið og fleiri miðla, til að safna saman 

upplýsingum (Salvör Gissurardóttir, 2001). Með vefleiðangri er lögð áhersla 

á einstaklingsmiðað nám þar sem hver og einn getur unnið eftir sinni getu og 

á sínum hraða. Einnig fá nemendur tækifæri til að læra með því að 

framkvæma. Vefleiðangur er staðlað verkefni, þar sem viðfangsefnið er 

fyrirfram ákveðið, hver lokaafurðin á að vera og hvert sé hlutverk nemandans 

(Salvör Gissurardóttir, 2006). Vefleiðangrar eru settir upp eftir ákveðnu kerfi 

og eru helstu atriðin eftirfarandi:  

 

1. Kynning: Þarf að segja um hvað málið snýst og vekja áhuga. Auk 

þess þarf að útskýra hlutverk nemandans. Hér þarf að geta markmiða 

og staðsetningu nemandans í verkefninu. 
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2. Verkefni: Lýsir því hvað verður til í verkefninu, getur verið hvað 

sem nemendum dettur í hug. Nemendur geri sér grein fyrir því hver 

lokafurðin á að vera. 

3.  Ferli: Hér getur kennari komið með tillögu um hvernig verkefnið 

getur verið eða eigi að vera, einnig getur hann bútað verkefnið niður 

fyrir nemandann í minni þrep. Þeir kennarar sem vilja beita í kennslu 

verkefnamiðuðu námi eða áhugasviðsverkefnum draga úr þessum 

hluta og láta nemendur skilgreina verkefnið nánar og skipta því upp í 

vinnuþætti. 

4. Bjargir: Hér kemur listi af vefsíðum sem nemendur geta nýtt sér. 

Það getur verið gott að hafa margar mismunandi vefsíður, það fer 

eftir nemendahópum. Hér er einnig gott að hvetja nemendur til að 

leita að vefsíðum á eigin forsendum.  

5. Mat: Þá er mat lagt á verkefni nemenda. Gott að vera búin að útbúa 

fyrirfram matsreglur eða gátlista sem farið verður eftir við mat á 

verkefninu og nemendum kynntar hverjar reglurnar eru. 

6. Niðurstöður: Eru til þess að draga saman lærdóminn sem nemendur 

hafa öðlast við að vinna verkefni út frá vefleiðangrinum. Með 

niðurstöðum kemur í ljós hver lærdómurinn var og hvar má afla sér 

viðbótarþekkingar.  

                                                                  (Salvör Gissurardóttir, 2001).  

 

Með þessu formi er hægt að búa til góðan vefleiðangur sem nemendur 

geta notað til þess að afla sér upplýsinga varðandi þau viðfangsefni sem 

ætlast er til af þeim. Hægt er að gera vefleiðangur um hvað sem er og geta 

þetta verið hópverkefni eða einstaklingsverkefni. Engin tímamörk eru á hvað 

vefleiðangur þarf að taka langan tíma, kennari getur útbúið vefleiðangur sem 

getur tekið eina kennslustund eða heilan mánuð. Samkvæmt Aðalnámskrá 

(2013) eiga nemendur að auka hæfni sína í að nota algeng hjálpartæki eins og 
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Netið, tölvur, fjölmiðla og bókasöfn til að afla sér upplýsinga og þeir eiga 

einnig að fá tækifæri til að nýta sér tölvuforrit til að draga saman upplýsingar 

og umbreyta þeim í nýja þekkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 176).  

 

5.1 Leitaraðferðir og vefleiðangur 

Í kafla 3.1 var fjallað um náttúrugreinar og leitaraðferðir og þar kom fram að 

vefleiðangrar flokkast undir leitarnám. Vefleiðangrar eru hannaðir með það í 

huga að þjálfa nemendur í þeim vinnubrögðum að leita heimilda, meta þær 

og vinna úr þeim. Þessi aðferð reynir á skipulagshæfileika kennarans og þarf 

kennslan að miðast við getu nemenda hverju sinni. 

Vefleiðangur í leitarnámi, er vörðuð leið til efnisöflunar á Netinu. Hann 

er settur þannig upp að nemendur þurfa að fylgja ákveðnu fyrirframgefnu 

ferli. Nemendur vinna það á sjálfstæðan hátt og moða þannig sjálfir úr því 

efni sem þeir finna. Er því vefleiðangur talinn vera öflug leið til að tengja 

saman tölvu- og upplýsingatækni og með leitarnámi er komið til móts við 

þær menntakröfur sem nauðsynlegar eru í okkar síbreytilega samfélagi 

(Watson, 2001, bls. 109). 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er megintilgangur kennslu í 

upplýsinga- og tæknimennt að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og 

hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. Tæknilæsi 

felur m.a. í sér getu til að nýta ýmis tæki og tækjabúnað og afla sér þekkingar 

og miðla henni. Það má því teljast mjög æskilegt fyrir nemendur að öðlast 

strax í grunnskóla færni í upplýsingalæsi til að takast á við þann síbreytilega 

heim tækni, upplýsinga og samskipta, sem við lifum í. Þessi færni þýðir að 

nemendur þurfa að afla, flokka, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn 

og skapandi hátt sem er undirstaðan að menntun til framtíðar. Þeir nemendur 
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sem ná að tileinka sér slíka færni, geta aflað sér þekkingar og upplýsinga af 

sjálfsdáðum til að viðhalda og aðlaga færni sína og kunnáttu að þeim 

breytingum og kröfum sem umhverfið hefur að bjóða (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 225). 

Hver vefleiðangur er settur upp með ákveðnu kerfi sem var lýst hér að 

framan. Undir flokknum, bjargir, eiga að vera vefsíður fyrir nemendur, þar 

sem þeir geta nýtt sér og séð hvar áreiðanlegar heimildir er að finna. 

Nemendur er þó hvattir til að leita að fleiri heimildum því í leitarnámi getur 

heimildaleit á Netinu verið mikilvæg, þar er hægt að nálgast upplýsingar sem 

oft er ekki hægt að sækja annars staðar. Það að afla sér upplýsinga á Netinu 

og sú þekking sem nemendur afla sér með leitinni er ekki það eina sem er 

ætlast til af nemendum. Öll þekking byggist á upplýsingum og til að nota 

upplýsingar sem fundnar eru á Netinu þurfa nemendur að ákvarða og meta 

áreiðanleika þeirra. Með því öðlast nemendur þjálfun í sjálfstæðum 

vinnubrögðum við upplýsingaleit um ákveðið efni og þjálfa gagnrýna hugsun 

þegar þeir standa frammi fyrir því að vega og meta áreiðanleika þeirra 

upplýsinga sem þeir afla sér (Stepien, Senn og Stepien, 2000). Gagnrýnin 

hugsun er auðvitað nauðsynleg þegar meta þarf allar heimildir, hvort sem það 

eru bækur, viðtöl eða aðrar upplýsingar sem nemendur afla sér. Kennarar í 

Delawareháskóla hafa komist að því að upplýsingatækni getur stuðlað að 

betri árangri nemenda, þar sem leitaraðferðum er beitt, og að samþætting 

leitarnáms og upplýsingatækni er mikilvæg í öllu námi (Watson, 2002). Til 

þess að þjálfa nemendur í að finna lausnir á vandamálum verða nemendur að 

fá tækifæri til að þjálfa sig í þeim vinnubrögðum sem snúa að  

upplýsingatækni, sem er nú til dags að verða stærri og stærri þáttur í lífi 

einstaklinga. Með þessari þjálfun fá nemendur betri tækifæri þegar út í 

atvinnulífið er komið, þar sem upplýsingatækni er nýtt að einhverju marki 

bæði í starfi og leik.  
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Þó svo að Netið sé mikilvægur þáttur í leitarnámi sem og öðru námi 

má ekki gleyma öðrum stöðum þar sem hægt er að leita fróðleiks. Ýmis 

fróðleikur sem nemendur geta nýtt sér er í námsbókum, bókasöfnum og ekki 

síst hjá kennaranum sjálfum. Ekki má svo gleyma fólki með reynslu sem 

hægt er að spyrja og taka viðtöl við. Nemendur eiga það oft til að fara strax á 

Netið, þar sem heimildaleitin þar er bæði fljótlegust og auðveldust. Því er 

nauðsynlegt fyrir kennara að vera vakandi yfir vinnulagi nemenda sinna og 

leiðbeina þeim eftir bestu getu hvar áhugaverðar heimildir sé að finna og 

hverjar séu trúverðugar (Stepien, Senn og Stepien, 2000). Því getur 

vefleiðangur verið góður kostur til að sýna nemendum hvar gott er að finna 

traustar heimildir. Þegar nemendur sjá hvaða vefsíður innihalda heimildir 

sem hægt er að taka mark á, geta þeir nýtt sér þær aftur. Gott er að brýna fyrir 

nemendum að það sé margt hægt að finna í bókum eða bókasöfnum sem ekki 

er hægt að finna á Netinu. Náms- og fræðibækur hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna og það er áríðandi að benda nemendum á að einblína ekki eingöngu á 

Netið í heimildaleit sinni heldur að reyna að róa á sem flest mið í því skyni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er talið að leitaraðferðir henti vel til að 

kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð og veita þeim þjálfun í að afla 

upplýsinga og læra að vinna úr þeim með skipulögðum hætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 204). Er því hægt að segja að vinna 

með heimildir sé stór hluti af kennslu í náttúruvísindum og leggja þarf 

áherslu á upplýsingalæsi nemenda. 

5.2 Upplýsingatækni og upplýsingalæsi 

Upplýsingatækni nær yfir vítt svið, með upplýsingatækni er átt við að hægt sé 

að beita viðeigandi tækni við gagnavinnslu. Að koma upplýsingum á 

skiljanlegt form, varðveita þær og koma þeim áfram. Rannsóknir víða um 

heim sýna að með upplýsingatækni geta kennarar notað nýjar aðferðir í 
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kennslu á náttúruvísindum. Sú nálgun virðist efla áhuga nemenda á náminu. 

Þrátt fyrir það gefa rannsóknir til kynna að náttúruvísindakennarar nýti þessa 

tækni mjög takmarkað í kennslunni (Webb, 2008). Mary Webb (2008) tók 

saman helstu niðurstöður þessara rannsókna, sem sýna að með því að nota 

upplýsingatækni með námi á náttúruvísindum eykur það vægi og gildi 

námsins fyrir nemendur.  

 

Náttúruvísindanám stutt með upplýsingatækni á markvissan hátt:  

1. Eflir vitsmunaþroska ef námið er skipulagt sem samvinnuverkefni og 

nemendur fá tækifæri til að vinna í blönduðum hópum.  

2. Eykur innsýn í veröld sem annars er ekki sýnileg eða áþreifanleg. Þannig 

eflist skilningur nemenda á vísindunum og þeir eiga auðveldara með að 

tengja þau eigin þekkingu.  

3. Eykur sjálfstæð vinnubrögð og virkni nemenda. Þeir bera meiri ábyrgð á 

námsframvindu sinni. Tími kennarans nýtist betur við að styðja við 

nemendur.  

4. Auðveldar nemendum að safna saman og vinna með gögn, þeir hafa einnig 

tæki til að kynna gögnin sín á einfaldan en margvíslegan hátt. Meiri tími 

skapast fyrir þróun hugmynda og skilning (Webb, 2008, bls. 142). 

 

Til þess að geta nýtt sér upplýsingatækni í námi og kennslu, þurfa skólar 

að vera með gott aðgengi að tölvum og öðrum tækjabúnaði til að auðvelda 

nemendum að nýta sér tæknina. Í rannsókn sem gerð var með 

vettvangsathugunum í 20 skólum á Íslandi, til að fylgjast með áhrifum 

upplýsingatækninnar á nám og kennslu, kemur fram að ekki var mikið um 

nemendatölvur, og mikið var um að aðeins kennari hafði aðgang að tölvu í 

skólastofunni. Samkvæmt niðurstöðum var aðgengi nemenda að tölvubúnaði 

ekki gott, nema þegar nemendur sóttu tíma í upplýsinga- og tæknimennt, sem 

fóru fram í sérstökum tölvustofum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 
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Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 307). Til þess að geta fylgt stefnum 

upplýsingatækninnar er mikilvægt fyrir skóla að vera með góðan tækjabúnað 

sem nemendur geta nýtt við upplýsingaöflun. 

Eins og áður hefur verið nefnt, er mjög mikilvægt að vega og meta þær 

upplýsingar sem aflað er með tilliti til áreiðanleika þeirra. Það er að hluta til 

það sem kallað er upplýsingalæsi. Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu 

upplýsingalæsi og hefur þetta hugtak verið í stöðugri þróun síðustu ár og 

skilgreining þess hefur víkkað með tímanum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). 

Til að útskýra hugtakið í stuttu máli, þá telst sá einstaklingur vera 

upplýsingalæs sem er fær um að ákveða hvort upplýsinga sé þörf, hvers 

konar upplýsinga sé þörf og hvernig á að nálgast þær upplýsingar sem hann 

þarfnast. Þannig má í raun segja að upplýsingalæs einstaklingur geti nálgast 

upplýsingar á skilvirkan hátt (Horton, 2008). Allir hafa einhverja þörf á 

upplýsingum, hvort sem það er í námi, starfi eða daglegu lífi. Mikilvægt er að 

kenna nemendum að nýta sér þær upplýsingar sem í boði eru til þess að þeir 

geti verið sjálfbjarga í upplýsinga- og heimildaleit, hvort sem það tengist 

námi þeirra eða daglegu lífi. Nú á dögum er það almenn krafa að hægt sé að 

leita að upplýsingum á fljótlegan og gagnlegan hátt og þær komi að gagni á 

þeirri stundu sem þeirra er þörf. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

upplýsingalæsi skilgreint þannig að einstaklingur geti fundið, staðsett, metið, 

skipulagt og notað upplýsingar á skilvirkan hátt. Geti fjallað um þau málefni 

og viðfangsefni sem fyrir liggja hverju sinni. Mikilvægt er að nemendur fái 

tækifæri til að læra að nota bókasafnið í skólanum og Netið við heimildaleit. 

Því er nauðsynlegt að þjálfa nemendur í að meta á gagnrýninn hátt gildi og 

áreiðanleika ólíkra heimilda og hvaða aðferðir henti best þegar leita á að 

heimildum. Einnig þarf að þjálfa nemendur í að nota heimildir á réttan hátt og 

hvernig eigi að skrá þær niður eftir notkun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 204). 
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Með upplýsingatækni fylgja margir kostir en jafnframt fylgja henni 

gallar. Helsti kostur hennar er auðvelt aðgengi að upplýsingum. Hún getur 

skapað nemendum fjölbreyttara nám. Með þessu er einnig hægt að samþætta 

námsgreinar á auðveldan hátt. Einnig er auðvelt fyrir kennara að efla 

upplýsingaflæði fyrir bæði foreldra og nemendur um framvindu náms og 

annað sem tengist kennslu og námi. Helstu gallar hennar er mikið magn af 

óáreiðanlegum heimildum sem þarf að sigta frá raunverulegum upplýsingum 

(Hrefna Arnardóttir, 2007). Með tilkomu Netsins myndaðist vettvangur fyrir 

allskyns efni sem ýmsir hagsmunaaðilar geta nú sett óritskoðað fyrir augu 

almennings. Þá eru ótaldir mjög svo óáreiðanlegir einstaklingar sem setja inn 

staðreyndir sem enginn fótur er fyrir (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). 

Nemandi þarf að vera meðvitaður um þetta og fá þjálfun í að rýna í boðskap 

og átta sig á muninum á áreiðanlegum og óáreiðanlegum upplýsingum. Slík 

ígrunduð hugsun er mikilvæg til að átta sig á því valdi sem getur falist t.d. í 

textum, ekki bara að átta sig á merkingunni heldur ekki síður ígrunda gildi 

eða þýðingu efnisins fyrir sig og samfélag siðaðra manna. Geta þar með 

skilið boðskapinn, meðtekið, hafnað eða hreinlega leitað frekari upplýsinga 

til að taka ábyrga afstöðu til hans (Holcomb, Castek og Johnson, 2007, bls. 

37) 

Með aukinni upplýsingatækni getur menntakerfið breyst til muna sem og 

framsetning náms í framtíðinni. Þróunin er ör og kennarar þurfa að skilja 

hana til að hagnýta í þágu nemenda og náms. Með aukinni kennslu í 

netnotkun er auðvelt að kenna nemendum að nýta sér heimildaleit á Netinu á 

réttan og árangursríkan hátt (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 310–312). Til eru margar og fjölbreyttar 

leiðir við notkun upplýsingatækni í kennslu og gott getur verið að hvíla 

hefðbundið bóknám. Tölvutæknina er hægt að nýta til þess að þroska 

skynfæri nemenda þar sem myndir, hljóð og hreyfing geta verið hluti af 

námsefninu. Þetta er tækifæri til að nýta sér. Það sem upplýsingatæknin hefur 
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að bjóða getur verið grunnur að nýjum kennsluaðferðum þar sem upplýsingar 

af Netinu eru nýttar. Þegar nemendur hafa aflað sér þekkingar á Netinu 

opnast þeim sá möguleiki að geta bætt eigin upplýsingum þar inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 



45 

6. Lýsing á námsvef 

Oft geta nemendur á unglingastigi verið fljótir að gefast upp þegar þeir eru 

beðnir um að lesa flókinn fræðilegan texta. Þegar höfundur fór að hugsa um 

hvað hann ætti að setja í námsvefinn, var ljóst að viðfangsefnið þarf að vera 

spennandi og kveikja áhuga nemenda. Hvað er meira spennandi innan 

jarðfræðinnar en eldgos og jöklar? Tvö náttúrufyrirbæri sem eru svo stór og 

mikil að þau hafa skapað stóran hluta af því umhverfi sem við búum við í 

dag. Með því að skoða eldgos eða jökla lærir maður mun meira um jarðfræði 

en maður gerir sér grein fyrir. Við uppbyggingu á námsvef voru höfð til 

hliðsjónar þau hæfniviðmið náttúrugreina sem talin eru hér upp. Samkvæmt 

Aðalnámskrá eiga nemendur við lok 10.bekkjar að geta: 

 

Hæfniviðmið um verklag:  

Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

 tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að 

hanna umhverfi, hlut eða kerfi. 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

 beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins. 

Vinnubrögð og færni 

 framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og inni. 

 lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað 

myndefni honum tengt. 

 aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og 

erlendum málum. 
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 beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á 

gagnrýninn hátt, við öflun upplýsinga innan náttúruvísinda. 

 kannað áreiðanleika heimilda með því að nota hand- og fræðibækur, 

Netið og aðrar upplýsingaveitur. 

 gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum. 

 dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar skýringar með því að nota 

ólík sjónarhorn. 

Ábyrgð á umhverfinu 

 tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu 

og rætt um markmið til umbóta. 

 

Hæfniviðmið um viðfangsefni: 

Að búa á jörðinni 

 útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 

 útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl þeirra við jarðvegseyðingu 

og orkuframleiðslu. 

 útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og 

afleiðingar. 

Náttúra Íslands 

 tekið dæmi af og útskýrt forvarnir, sem eru skipulagðar vegna 

náttúruhamfara. 

Heilbrigði umhverfisins 

 gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við 

sjálfbæra þróun. 

 útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169 – 175). 

 

Hæfniviðmiðin tengjast öll efni námsvefsins en mismikil áhersla er lögð á 

hvert viðmið. Mikil áhersla er lögð á að nemendur geti beitt algengustu 
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hugtökum og heitum í jarðvísindum. Þegar unnið er með námsvefinn er 

mikilvægt að hafa hæfniviðmið sem fjalla um vinnubrögð og færni til 

hliðsjónar. 

Námsvefurinn er útbúinn í WordPress hugbúnaði og er hann hugsaður 

sem hjálpartæki fyrir nemendur unglingastigs í grunnskólum og kennara sem 

kenna fög innan náttúruvísinda. Vefurinn fékk nafnið Eldur og ís, þar sem 

viðfangsefni vefsins eru eldfjöll og jöklar. Námsvefurinn sem höfundur setti 

upp er byggður á sama formi og Salvör Gissurardóttir mælir með og segir að 

góðir vefleiðangrar eigi að vera. Helstu þættir vefsins eru kynning, verkefni, 

ferli, bjargir, mat og niðurstöður (Salvör Gissurardóttir, 2001) (Sjá mynd 2). 

Námsvefurinn sem hér er fjallað um hefur alla þessa þætti en einnig 

upplýsingar og fróðleik, um eldfjöll og jökla.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur slá inn vefslóðina www.jardfraedi.wordpress.com til að nálgast 

námsvefinn um eldfjöll og jökla.  

Mynd 2: Forsíða námsvefs, helstu þættir. 

http://www.jardfraedi.wordpress.com/


48 

6.1 Kynning 

Það fyrsta sem nemendur og kennarar þurfa að gera er að kynna sér tilgang, 

markmið og kveikjur vefsins undir flipanum, Kynning. (Sjá mynd 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Þar kemur meðal annars fram að nemandinn sjálfur verði í hlutverki 

rannsakanda og þurfi að byrja á að velja á milli viðfangsefnanna, eldgosa eða 

jökla, og rannsaki það frekar. Með því að láta nemendur sjálfa leita 

upplýsinga, þá sitja þær jafnvel betur eftir í minni þeirra og nemendur verða 

virkir í þekkingarleit sinni (Dewey, 2000, bls. 89–96). Hér er tilgangurinn að 

kveikja áhuga nemenda á verkefninu með leitaraðferðum. Stuðst er við þau 

sex atriði sem gott er að hafa í huga, þegar skilgreina á áhugasviðsverkefni 

(Henry, 1994, bls. 12). Útskýrt er að kennarinn sé í ráðgjafahlutverki og 

aðstoði nemendur eftir þörfum. Undir flipanum, Markmið, er að finna 

eyðublöð sem nemendur geta nýtt sér, bæði útfyllt (sjá viðauka VI og VII) og 

óútfyllt. Með því að afhenda nemendum óútfyllt markmiðsblöð, gefst þeim 

kostur á að fylla út sín eigin markmið fyrir verkefnið og fá tækifæri til að 

móta eigið nám. Þeir þurfa að finna tilgang með verkefninu, skipuleggja 

námið og kanna síðan hvort tilgangurinn hafi náðst, með því að fylgja eigin 

markmiðum. Þá hafa nemendur umsjón með hvort verkefni þeirra uppfyllir 

öll þau markmið sem sett voru af þeim sjálfum eða kennara. Einnig er að 

finna hæfniviðmið verkefnisins undir sama flipa. Flipinn, Kveikjur, er 

Mynd 3: Kynningarflipi   
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valkostur undir flipanum, Til kennara, sem fellur undir kynningu á vefnum. 

Þar eru hugmyndir að kveikjum sem kennarar og nemendur geta nýtt sér. 

Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem á við um það þegar kennari reynir að 

ná athygli nemenda. Kveikjur geta verið af ýmsu tagi. Hugmyndir að 

kveikjum : Setja fram góðar spurningar, segja klípusögur, sýna hluti eða 

myndir, fara í leiki, nota innlifunaraðferðir, gera tilraunir, koma með sláandi 

upplýsingar eða efni úr fjölmiðlum og fara með gamanmál. Líklegt má telja 

að kveikjur sem nemendum finnst skemmtilegar, auki áhuga þeirra á 

námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24 – 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Hugmyndir að verkefnum 

Undir flipanum, Hugmyndir að verkefnum, eru margar fjölbreyttar 

hugmyndir sem nemendur geta nýtt sér við gerð verkefnisins og vonandi að 

þeir nái að láta hugann reika og finna fleiri áhugaverðar hugmyndir (Sjá 

Mynd 4: Hugmyndir að verkefnum 
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mynd 4). Lögð er áhersla á að nemendur þurfi ekki að nýta sér þær 

hugmyndir sem finnast á námsvefnum, því hugmyndir nemenda geta verið 

alveg jafn góðar ef ekki betri en hjá höfundi. Nemendur þurfa því að hugsa 

sig um og velja hvað þeir vilja gera, því sú afurð verður til sýnis á kynningu 

þeirra. Eins og áður segir er markmið námsvefsins að þjálfa nemendur í að 

nýta sér leitaraðferðir í náttúruvísindagreinum, að nemendur beri ábyrgð á 

eigin framvindu í námi með sjálfstæðum vinnubrögðum og ýta undir 

vísindalæsi nemenda. Hugmyndir að verkefnum, skipa stóran sess á 

námsvefnum og er markmið þeirra fyrst og fremst að þróa hugtakaskilning 

nemenda. Með allar þessar hugmyndir að verkefnum og umræðum í kringum 

þær er einnig hægt að komast að forhugmyndum nemenda um viðfangsefnið, 

séu þær einhverjar, og vinna út frá þeim. Með frekari hugtakaskilningi 

nemenda og reynslu þeirra af vísindalegum fyrirbærum sem þeir öðlast með 

því að framkvæma verkefni, verður námsefnið merkingarbærara fyrir þá og 

vísindalæsi þeirra eflist (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 19). Þær hugmyndir 

að verkefnum fyrir nemendur eru útskýrðar hér að neðan.  

Eldfjöll og jöklar 

Undir flipanum, Hugmyndir að verkefnum, eru tveir fyrstu fliparnir ekki 

verkfæri til verkefnagerðar, heldur heita þeir það sama og viðfangsefnin. 

Fyrsti flipinn ber nafnið eldfjöll og annar flipinn, jöklar. Undir flipunum eru 

gefnar hugmyndir að verkefnum, fyrir bæði viðfangsefnin. Til að auðvelda 

nemendum að velja hvað þá langar að gera.  

Veggspjald 

Margar aðferðir eru til er varða veggspjaldagerð, hægt er að fara ólíkar leiðir 

til að ýta undir fjölbreytileika við kynningu. Nemendur geta stigið út fyrir 

hefbundinn ramma veggspjaldargerðar, sem gæti skapað meiri 

hugmyndavinnu og nemendur geta ráðið bæði stærð og lögun veggspjaldsins. 
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Hægt er að blanda saman myndum og texta eða einungis notast við texta eða 

myndir. Sýning á veggspjöldum er góð leið til að miðla viðfangsefninu til 

þeirra sem koma á kynninguna til að auðvelda áhorfendum að skilja það sem 

verið er að kynna, ekki síst ef það er gert með myndum og stuttum texta. Gott 

er að hafa í huga, að við gerð veggspjalda er reynt að draga fram aðalatriðin 

úr verkefninu, óþarfi er að setja of mikinn texta.  

Glærukynningar 

Til eru ýmis forrit til að útbúa glærukynningu og miðla viðfangsefni. Forritin 

eru auðveld í notkun og bjóða upp á mikla möguleika við framsetningu á 

þeim verkefnum sem verið er að vinna, því tilvalið að kynna sér hvernig 

vinna á verkefni í slíkum forritum. Glærukynningar geta verið mjög 

áhrifaríkar leiðir til að koma viðfangsefninu til skila. Með slíkum forritum er 

hægt að fara margar leiðir til að gera verkefni einstök, setja inn myndir, 

myndbönd eða hljóð. Allt þetta getur skipt sköpum um gæði kynningarinnar. 

Á námsvefnum er hægt að skoða ýmis forrit sem nemendur geta nýtt sér. 

Líkön 

Það getur verið áhugavert að fá að útbúa  líkan af viðfangsefninum. Það er 

auðvelt að móta líkön af eldfjöllum og jöklum. Til þess er hægt að nota 

margvísleg hráefni. Hentugur kostur er að endurnýta pappír og útbúa 

pappamassa, en til eru ótal góðar hugmyndir sem hægt er að nýta sér. Þegar 

nemendur fá hugmynd að einhverju sem þá langar að gera líkan af, þurfa þeir 

að skipuleggja sig vel. Slík vinna kallar á nákvæmar mælingar og talsverða 

útreikninga sem örvar rúmskyn nemenda. Mikilvægt er að leyfa nemendum 

að prófa sig áfram og njóta þess að skapa eitthvað nýtt.  
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Hugtakakort 

Hugtakakort hjálpa til við að tengja hluti á myndrænan hátt þar sem önnur 

framsetning gerir tenginguna ekki eins augljósa. Gaman getur verið að sýna 

flókna hluti með hugtakakorti og gera þá þannig einfalda. Nemendur geta 

reynt að lýsa því hvernig efni, hugtök eða hugmyndir tengjast. Oftast 

innihalda þau merkingarbært efni og útlínumyndir eða skýringarmyndir. 

Myndræn framsetning kortanna hjálpar nemendum að sjá hvernig hugmyndir 

mynda heild og tengjast innbyrðist (Guðmundur Engilbertsson, 2013). 

Hugtakakort getur því verið hentugur kostur til að sýna verkefni til 

kynningar.  

Tilraunir 

Ef nemendur fá leyfi til að setja upp og skipuleggja tilraunir, verða þeir virkir 

þátttakendur í námi. Tilraunir geta verið mjög ólíkar eftir því hvernig þær eru 

settar upp og skipulagðar. Nemendur sem vilja gera tilraunir fá tækifæri til að 

þreifa sig áfram og leita sjálfir að lausnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls.166).  

Leikrit 

Þeir nemendur sem hafa gaman af því að setja upp leikrit, búa til handrit og 

leika, gætu mögulega nýtt sér þessa leið til að koma verkefninu sínu á 

framfæri. Með nafninu leikrit, er í raun átt við leikræna tjáningu. Undir 

leikræna tjáningu er hægt að flokka t.d. brúðuleikhús, stuttmyndir, fréttatíma, 

í raun hvað sem nemendum dettur í hug. Það sem nemendur þurfa að hafa í 

huga þegar þeir búa sig undir leikræna tjáningu, er að búa til handrit sem 

inniheldur mikilvægar upplýsingar um viðfangsefnið. Gegnum leik, geta 

nemendur tjáð og túlkað reynslu sína , lært af reynslunni og byggt ofan á fyrri 

þekkingu (Dewey, 2000, bls. 247). Leikræn tjáning er flokkuð sem óbein 
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kennsluaðferð þar sem nemendur eru í aðalhlutverki. Ingvar Sigurgeirsson 

(2013) vill meina að leikræn tjáning sem kennsluaðferð, sé ein af vannýttustu 

auðlindum í skólakerfinu nú til dags (bls. 49 og 127).  

Myndbandsgerð 

Myndbandsgerð getur verið áhugaverð leið fyrir nemendur. Hægt er að taka 

verkefnin upp á myndband eða taka myndir af því sem þeir hafa búið til og 

setja upp skyggnisýningu. Nemendur geta klippt efnið til og sýnt á 

kynningunni. Þetta getur verið góð leið fyrir þá nemendur sem eiga erfitt með 

að koma fram og tala fyrir framan áhorfendur. Samkvæmt Aðalnámskrá 

(2013) kemur fram í hæfniviðmiðum í upplýsinga- og tæknimennt að 

nemendur eiga við lok 10. bekkjar að geta nýtt hugbúnað/forrit við 

myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 227). 

6.3 Viðfangsefni námsvefsins 

Til þess að nýta tímann vel og auðvelda nemendum að nálgast góðar 

heimildir er vefurinn með flipa sem leiðir nemendur að vönduðum gögnum. 

Undir flipunum, Eldfjöll og Jöklar, er að finna fróðleik um viðfangsefnin, 

einnig eru slóðir á aðrar vefsíður þar sem nemendur geta lesið sér meira til 

um viðfangsefnin (Sjá mynd 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 5: Fróðleikur um eldfjöll og jökla 
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6.4 Skil og skipulag verkefna 

Undir flipanum, Skil, geta nemendur og kennarar nálgast hugmyndir um 

hvernig best sé að standa að skilum. Skilin eru öll á formi kynningar, en hægt 

er að leika sér svolítið með það. Margir möguleikar eru í boði þegar um ræðir 

að nemendur kynni verkefni sín, má þá nefna opið hús, þar sem foreldrum og 

öðrum gestum er boðið í heimsókn til að fylgjast með afrekstri nemenda. 

Einnig er hægt að hafa skilin minni, þar sem aðeins samnemendur og 

kennarar mæta. En til þess að nemendur verði vel undirbúnir fyrir skil á 

verkefni, er gott að hafa gátlista og eyðublöð, sem hægt er að finna undir 

sama flipa (Sjá mynd 6). Með því að gefa nemendum tækifæri á að standa 

upp og kynna verkefni sín er verið að undirbúa þá fyrir frekara nám. Það er 

ekki auðvelt að standa fyrir framan áhorfendur og kynna verk sín, en með því 

að æfa nemendur í því, gæti það orðið þeim auðveldara. Á kynningu þurfa 

nemendur að standast ýmsar kröfur, þeir þurfa að koma verkefni sínu frá sér á 

skilvirkan hátt og geta svarað þeim spurningum sem geta komið frá 

áhorfendum. Því er gott fyrir nemendur að vera vel undirbúnir þegar 

kynningin fer fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 6: Eyðublöð fyrir nemendur 
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Vinnuskipulag er eyðublað sem nemendur geta hlaðið niður og nýtt, til að 

skipuleggja betur vinnu sína. Á þessu blaði skrá nemendur hvað þeir ætla að 

kynna sér, hvernig og hvar þeir ætli að afla sér upplýsinga og að lokum 

hvernig þeir hafi hugsað sér að kynna verkefnið (Sjá mynd 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðferðin „kann – vil vita – hef lært“ er byggð á því sem nemendur vita nú 

þegar og hvað þau langar að vita. Þessi aðferð er oft nefnd KVL. Undir 

flipanum, KVL – blað, er hægt að nálgast slíkt blað. Í dálkinn, Hvað kann ég? 

skrifa nemendur það sem þeir vita um viðfangsefnið. Í dálkinn, Hvað vil ég 

vita? skrifa nemendur það sem þeir vilja vita meira um viðfangsefnið. Óskir 

nemenda í þessum dálkum ráðast af þeirri þekkingu sem þeir búa yfir, 

nemendur þurfa að fylla út í þessa dálka áður en þeir lesa sér meira til um 

viðfangsefnið. Nemendur geta þá unnið með blaðið og fundið út svör við 

spurningum sínum. Í síðasta dálkinn, Hvað hef ég lært? skrá nemendur niður 

Mynd 7: Hugmynd að vinnuskipulagsblaði nemenda 
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alla þá þekkingu sem þeir hafa tileinkað sér, eftir að þeir hafa kynnt verkefnið 

sitt (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010, bls. 186 – 190) (sjá mynd 8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnaskil er eyðublað sem nemendur geta nýtt sér þegar þeir skipuleggja 

kynningu á sínu verkefni. Þar eru spurningar sem nemendur svara til að meta 

hvort verkefnið sé fullklárað, hversu langan tíma kynningin tekur og hvort 

þeir séu ánægðir með verkefnið sem þeir hafa verið að vinna. Nemendur 

þurfa síðan að afhenda kennaranum sínum blaðið til yfirferðar og fá 

undirskrift kennara (sjá mynd 9). 

 

 

 

 

 

Mynd 8: KVL – blað sem nemendur geta nýtt sér 
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Neðst undir flipanum, Skil, er síðan eyðublöð fyrir sjálfsmat nemenda og 

jafningjamat. Mikilvægt er að nemendur taki þátt í eigin námsmati og fái 

tækifæri til að tala um það sem þeir læra. Sjálfsmat hvetur nemendur til að 

bera aukna ábyrgð á eigin námi og eykur skilning þeirra á tilgangi þess 

(Elísabet Valtýsdóttir, 2010, bls. 28). Sjálfsmat nemenda getur veitt 

kennaranum ýmsar mikilvægar upplýsingar sem þeir geta ekki fengið með 

öðrum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 91). Með jafningjamati eiga 

nemendur kost á að meta verk samnemenda sinna. Þessi tegund af mati gæti 

farið fram á meðan nemendur kynna verkefni sín, aukast þá einnig líkurnar á 

að nemendur fylgist með kynningum annara nemenda. Kostir við 

jafningjamat eru að nemendur taka oft betur á móti gagnrýni frá 

samnemendum heldur en kennara, nemendur orða hlutina öðruvísi og skilja 

því hvern annan betur (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 53). Undir sama flipa 

eru einnig eyðublöð fyrir kennara, til að meta vinnuframlag nemenda, 

Mynd 9: Hugmynd að blaði fyrir verkefnaskil handa nemendum 
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kynningar og frammistöðu nemenda á kynningu, ef áhugi er fyrir að nýta sér 

slíkt (Sjá mynd 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Hlutverk kennarans er að vera ráðgjafi og leiðbeinandi, hann er til staðar fyrir 

nemendur og hvetur þá áfram við verkefni sín (Henry, 1994; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013; Rúnar Sigþórsson, 2003). Hann þarf að vera leiðandi til 

að nemendur nýti frelsi í vinnu sinni á skynsaman hátt (Dewey, 2000, bls. 

81). Hlutverk kennarans falla því vel undir þær nám- og kennsluaðferðir sem 

fjallað var um hér að framan, þegar námsvefurinn er lagður fyrir nemendur. 

Höfundur mælir með því að kennarar undirbúi sig vel fyrir kynningu 

nemenda. Það er mikilvægt fyrir kennara að hafa góða yfirsýn, yfir öll 

verkefni nemenda. Því getur verið gott fyrir kennara að vera með matskvarða 

sem hann fyllir út þegar meta þarf vinnu þeirra. Samkvæmt Hafdísi 

Guðjónsdóttur (2008) er mikilvægt fyrir hvern kennara að nota matskvarða 

sem sýnir þekkingu, færni og skilning nemenda og finna leiðir til að ná 

settum markmiðum þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160). Meðan á 

vinnu nemenda stendur er mikilvægt að kennari fylgist náið með og skrái hjá 

sér viðhorf þeirra til námsins, hegðun þeirra, hvort þeir taki ábyrgð og sýni 

viðfangsefninu áhuga, hvernig þeir afla sér heimilda, skipulag verkefna og 

frágang. Þegar kemur að kynningu nemenda er einnig gott fyrir kennara að 

vera með vitnisburðarblað. Þá getur hann metið gæði kynningar, hvort 

nemendur hafi verið vel undirbúnir, framkomu nemenda á kynningunni, 

Mynd 10: Hugmynd að eyðublöðum fyrir kennara 
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hvernig nemendur kynna verkefnið sitt og hvort þeir komi af stað umræðum 

að kynningu lokinni. Með þessu fá nemendur betri yfirsýn yfir verkefnið sitt 

og hvernig þeim tókst til. Meginhlutverk námsmats er að afla upplýsinga á 

markvissan og fjölbreyttan hátt, um námsferlið, árangurinn og kennsluna 

(Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 76). Í Aðalnámskrá kemur fram að 

meginhlutverk kennarans sé að vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi, 

veita þeim aðstoð á fjölbreyttan hátt og stuðla að góðum vinnufriði (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42).  

6.5 Bjargir og niðurstöður 

Undir flipanum, Bjargir, eru allskyns vefslóðir, bæði íslenskar og erlendar, 

sem nemendur geta skoðað til að afla sér fleiri heimilda. Þessar vefsíður voru 

valdar vegna þess hversu efnið var aðgengilegt og hversu áreiðanlegar og 

viðurkenndar heimildirnar voru. Undir flipanum, Niðurstöður, finna 

nemendur tilkynningu þess efnis að nú hafi þeir aukið við þekkingu sína í 

jarðfræði. Þó svo að nemandi hafi ákveðið að fjalla um eldfjöll, þá má gera 

ráð fyrir að hann læri einnig talsvert um jökla með því að hlusta á kynningu 

samnemenda sinna og skili af sér jafningjamati. Þar af leiðandi eru nemendur 

að læra um bæði viðfangsefnin. Undir flipanum, Heimildir, er að finna lista 

yfir þær heimildir sem voru notaðar við gerð námsvefsins. 
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7. Umræða 

Hér að framan er talað um að náttúruvísindi séu stór þáttur í lífi okkar og því 

er mikilvægt að nemendur á grunnskólastigi fá góða og áhrifaríka kennslu í 

greininni. Mennta-og menningarmálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá 

grunnskólanna til að tryggja samræmi í skólastarfi í landinu. Hún er hugsuð 

til viðmiðunar og er skólum frjálst að útfæra hana svo hún samræmist stefnu 

hvers skóla og áherslum sem kennari velur að fara. Þetta hefur ekki alltaf 

verið svona og eru þessar breytingar mjög jákvæðar, þá sérstaklega fyrir 

náttúruvísindin. Í náttúrugreina kaflanum eru ákveðin hæfniviðmið sem á að 

miðast við og geta kennarar farið ólíkar leiðir til að uppfylla þessi markmið. 

Aðalnámskrá leggur ríka áherslu á hugmyndafræði hugsmíðahyggju sem 

gerir ráð fyrir fjölbreytni í kennsluháttum. Kennslan á ekki einungis að 

miðast við að nemendur tileinki sér þekkingu í fræðunum heldur einnig 

ákveðin gildi og færni. Þessar námsáherslur gera ráð fyrir að nemandinn fái 

tíma til að kanna og rannsaka og velta fyrir sér hlutunum. Til þess þarf að 

minnka kennslu þar sem lögð er áhersla á utanbókarlærdóm og nýta 

fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem hægt er að vinna út frá áhugasviði 

nemenda. Þá eru meiri líkur á því að þekking sitji eftir hjá nemendum. 

Tækifærið sem gefst við að velja sér viðfangsefni, getur leitt til þess að þau 

verði áhugaverð fyrir nemendur, þá sjá þeir ákveðinn tilgang með verkefninu. 

Þeir fá tækifæri til að byggja viðfangsefnið á sjálfstæðri rökhugsun, þar sem 

innri áhugahvöt er í fyrirrúmi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðmundsdóttir og 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls. 16). Það að leyfa nemendum að læra 

með því að framkvæma er, eins og Dewey talar um, aðferð sem skilar meiri 

þekkingu til nemenda (Dewey, 2000, bls. 76). Um leið og nemendur fara að 
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vinna verkefni sem þeir velja sér sjálfir eða sem höfða til áhuga þeirra er 

metnaðurinn meiri (Tomlinson, 2001, bls. 4). Þegar nemendur fá jafnframt að 

velja það hvernig þeir skila verkefnum, er áfram verið að koma til móts við 

nemendur og þeirra áhuga. Það er þekkt að styrkur einstaklinga liggur á 

ólíkum sviðum og nemendur geta þá valið að skila verkefninu á þann hátt að 

þeirra sterkustu hliðar komi fram. Kennslu í náttúruvísindum og 

upplýsingatækni er auðvelt að flétta saman svo úr verði heildstæð kennsla. 

Því aðgengilegri sem upplýsingar eru, því auðveldara er fyrir nemendur að 

sækja þær.  

Tilgangur verkefnisins var að finna leiðir til að kveikja áhuga nemenda 

á jarðvísindum. Til eru margar náms- og kennsluaðferðir sem gætu hentað til 

að ná því markmiði, en ég ákvað að einbeita mér að leitaraðferðum, 

áhugasviðsverkefnum og vefleiðangrum. Ástæðan fyrir valinu á þessum 

aðferðum, var vegna fenginnar reynslu. Mér datt í hug hvort hægt væri að 

tengja þær saman í námsvef. 

 

Rannsóknaspurning verkefnisins: 

 Hvernig geta námsvefir aukið áhuga nemenda á náttúruvísindum?  

 

Markmið  verkefnisins var að kanna, með hvaða aðferðum væri hægt að auka 

áhuga nemenda á náttúruvísindum. Mig langaði að kanna hvort það væri 

hægt með því að auka fjölbreytni í kennslu og gefa nemendum tækifæri á að 

hafa meira val í verkefnavinnu sinni og horfa þar til áhugasviðs hvers og eins. 

Aðferðirnar sem ég tel henta vel til að ná markmiðinu, eru leitaraðferðir, 

áhugasviðsverkefni og vefleiðangur. Þessar aðferðir byggja allar á heimspeki 

Dewey og hugsmíðahyggju. Þar sem nemendur læra með því að framkvæma 

og þeirri hugmynd að skilningur þeirra byggi á fyrri reynslu og þekkingu 

(Dewey, 2000, bls. 76; Bennett, 2003). Vel er hægt að nýta allar þessar 
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aðferðir og er námsvefurinn Eldur og ís, byggður upp með þessar aðferðir í 

huga. Markmiðið er að gefa nemendum val, koma inn á áhugasvið þeirra og 

nýta þær aðferðir sem líklegar eru til að auka áhuga nemenda á 

náttúrúvísindum. Ef námsvefur er byggður upp eins og vefleiðangur er hægt 

að setja inn vefsíður sem hafa að geyma áreiðanlegar upplýsingar. Einnig er 

hægt að búa til námsvef þar sem kennari getur sett inn efni sem hann telur 

mikilvægt að nemendur kynni sér. Með notkun kennsluaðferða sem stuðla að 

því að nemendur móti sjálfir sitt nám, er ýtt undir áhuga á námsefninu og það 

gerir nemendur meðvitaðri um námsleiðir og hvernig hægt sé að afla sér 

upplýsinga. Jafnfram getur það gert þá ábyrgari fyrir eigin námi (Burden og 

Byrd, 2016, bls. 146). Markmið þessa verkefnis var að útbúa kennsluefni sem 

væri aðgengilegt fyrir kennara og nemendur á Netinu. Námsvefur er rökrétt 

tilraun til að uppfylla þetta markmið, þar hafa bæði nemendur og kennarar 

greiðan aðgang að kennsluefni sem hægt er að nýta sér. Með því að útbúa 

námsvef með þessu sniði eykur það líkur á fjölbreytni í kennslu. 

Námsvefurinn sem settur var upp, býður nemendum að velja sér tvö 

viðfangsefni innan jarðfræðinnar, sem þeir geta kynnt sér betur. Um leið og 

nemendur velja sér viðfangsefni, hefst vinna við að leita að upplýsingum um 

það efni. Í lokin þurfa nemendur svo að kynna verkefnið sitt. Þá er í raun 

hægt að segja að nemendur séu að velja sér vandamál. Þeir síðan leita að 

lausnum á vandamálinu, en það er grunnur leitaraðferða (Kilbane og Milman, 

2014, bls. 251−254). Þá þjálfast þeir í vísindalegum vinnubrögðum, þar sem 

þeir þurfa að afla sér upplýsinga, geta mælt og metið þær, tjáð sig um reynslu 

sína og geta sett fram niðurstöður svo aðrir skilji (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 169).  Þeir þátttakendur sem nýta sér námsvefinn ættu að vera færir um 

að fara út fyrir þann ramma sem vefleiðangurinn skapar og fara víðar um 

Netið í leit sinni að þekkingu.  

Eins og áður hefur verið komið fram, þá er námsvefurinn byggður upp 

með hliðsjón af ákveðnum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna 
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(2013). Námsvefurinn kemur inn á kennslu í jarðvísindum og því eru aðeins 

þau hæfniviðmið sem tekin eru til greina sem gæti tengst þeim á einhvern 

hátt. Hér verður gert grein fyrir hvernig þau hæfniviðmið tengjast 

námsvefnum og hvað nemendur læra með því að nýta námsvefinn. Í öllu 

námi standa nemendur frammi fyrir miklum áskorunum, því er nauðsynlegt 

fyrir þá að koma skipulagi á hugmyndir sínar. Nemendur þurfa að geta tekið 

þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við gerð verkefna 

sem þeir ætla að hafa á kynningunni. Ákveðinn tími er gefinn fyrir verkefni 

námsvefsins og er það kennari sem ræður hversu langann tíma hann ætlar að 

gefa nemendum. Á námsvefnum er boðið upp á eyðublöð, þar sem nemendur 

geta skipulagt sig. Einnig eru þar markmiðsblöð sem nemendur geta fyllt út 

sjálfir. Tomlinson (2001) vill meina að ábyrgð náms hvíli hjá nemandanum 

sjálfum svo hann taki virkan þátt í að móta það. Með því að láta nemandann 

finna sín eigin markmið, tekur hann aukna ábyrgð á námi sínu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2002). Með frekari hugtakaskilning nemenda og reynslu þeirra 

af jarðfræðiheitum sem þeir öðlast með því að vinna inn á námsvefnum, 

verður námsefnið merkingarbærara fyrir þá og vísindalæsi þeirra eflist 

(Hafþór Guðjónsson, 2011). Með ofangreind atriði í huga, má álíta að góð 

kennsla í náttúruvísindum byggi á því að leyfa nemendum að fá möguleika til 

að framkvæma hlutina sjálfa, til að öðlast reynslu, sem þeir geta svo tengt við 

sitt daglega líf. Með því er verið að efla vísindalæsi nemenda, því að um leið 

og þeir fara að vinna með hugtök innan náttúruvísinda, eiga þeir meiri 

möguleika á að þekkja þau og skilja, þegar þeir lesa sér til um þau aftur. Með 

notkun hugtakakorta er einnig verið að ýta undir vísindalæsi nemenda, 

nemendur þurfa að túlka textann á annan hátt en þegar þeir lesa í gegnum 

hann. Þeir þurfa að ná að tengja hugtök saman og með því styrkist 

hugtakaskilningur þeirra (Guðmundur Engilbertsson, 2013). Með því að taka 

fræðilegan texta, oft þungan og setja hann upp á aðgengilegan hátt og á 

myndrænu formi, má gera ráð fyrir að betri árangur náist í kennslunni. Með 
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því að nota hugmyndina á bak við námsvefinn eiga nemendur að fá tækifæri 

á því að búa til spurningar og reyna að svara þeim í lokin með því að búa til 

verkefni sem höfða til þeirra og halda síðan kynningu, þar sem vinnuframlag 

nemenda er kynnt. Með því er verið að reyna ýta undir áhuga nemenda á 

námsefninu, þar sem talið er að áhuginn aukist við að þeir fái að ráða 

framvindu námsins (Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja 

Dögg Sigurbjörnsdóttir, 2013, bls. 15). Ef nemendur þekkja aðeins 

náttúruvísindi beint upp úr bókinni, þar sem texinn er oft á tíðum flókinn, er 

hætta á að áhuginn staldri stutt við hjá þeim. Með því að leyfa nemendum að 

dýpka skilning sinn með fleiri aðferðum en að lesa þungar fræðibækur gæti 

áhuginn viðhaldist (Sigrún Helgadóttir, 2013). Með því móti geta nemendur 

lesið náttúrufræðitexta sér til gagns. Til þess að geta það þurfa nemendur að 

afla sér upplýsinga um efnið og kanna áreiðanleika þeirra. Nemendur þjálfast 

þá í gagnrýnni hugsun þegar þeir vega og meta áreiðanleika þeirra upplýsinga 

sem þeir afla sér (Stepien, Senn og Stepien, 2000). Nemendur fá tækifæri á 

að beita vísindalegum vinnubrögðum við að gera ýmis verkefni. Þeir þurfa að 

geta gefið skýringar á þeim og rökrætt þær aðferðir sem þeir nota. Bennett 

(2003) telur að oft með verklegum æfingum læri nemendur meira á 

umræðunni sem skapast í kringum æfinguna heldur en á æfingunni sjálfri. Ég 

álít það því nauðsynlegt að leyfa nemendum að prófa sig áfram með t.d. 

tilraunum og öðrum verkefnum sem geta vakið upp spurningar hjá 

nemendum sem þeir þurfa að leita svara við. Þá verða nemendur virkir 

þátttakendur í námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 166). Með því að velja 

viðfangsefnin eldgos og jöklar, er hægt að koma inn á marga þætti sem 

tengjast jarðvísindum. Nemendur geta farið margar ólíkar leiðir til að fræðast 

um þessi viðfangsefni. Hægt er að tala almennt um eldgos eða jökla, en 

einnig er hægt að víkka þessi viðfangsefni til muna. Hægt er að afla sér 

upplýsinga um hvernig þessi viðfangsefni snerta samspil manns og umhverfis 

og skoða stöðu umhverfismála þeirra á heimsvísu. Einnig væri hægt að kynna 
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sér hvernig stuðla ætti að náttúruvernd, útskýra veðurlag og 

loftlagsbreytingar gegnum tíðina eða taka fyrir nýtingu náttúruauðlinda. Á 

námsvefnum eru nokkrar hugmyndir um hvernig nemendur geta skráð hjá sér 

þær upplýsingar sem þeir afla sér. Setja upp leikrit, búa til líkön, taka upp 

myndband og útbúa hugtakakort. Þetta eru aðeins brot af hugmyndum sem 

gætu komið upp þegar nemendur velja sér hvað þeir vilja gera. Mín skoðun er 

sú að þessar aðferðir eru nauðsynlegar til að viðhalda áhuga nemenda. Um 

leið og þeir fá tækifæri til að gera eitthvað annað en að lesa sér til um 

viðfangsefnið, þá eykst metnaðurinn og þeim finnst skemmtilegra að læra. Ef 

nemendur hafa áhuga á því sem þeir eru að gera, verður þetta ferli auðvelt 

fyrir þá. Því hentar aðferðin áhugasviðsverkefni vel. Námsvefurinn er 

byggður upp á þeim forsendum að nemendur eigi að geta farið sína eigin 

leiðir og að hugmyndirnar á vefnum megi nota, en einnig eru þær til að koma 

nemendum af stað með sínar eigin hugmyndir. Mikilvægt er að borin sé 

virðing fyrir öllum hugmyndum nemenda sem gætu skapast við gerð 

verkefnisins, sama hversu rangar þær kunna að hljóma. Nemendur þurfa að 

byggja ofan á fyrri hugmyndir sínar til að efla skilning þeirra enn frekar 

(Bennett, 2003). Með kynningu á verkefnum við verkefnaskil, er verið að 

sýna nemendum hversu mikilvæg þeirra verkefni eru og að borin sé virðing 

fyrir námi þeirra og vinnuframlagi. Einnig er verið að þjálfa nemendur í að 

koma fram og tala fyrir framan áhorfendur. Tala fyrir máli sínu og útskýra 

hvað þeir voru að læra. Í Aðalnámskrá grunnskólanna, er lögð áhersla á 

grunnþætti menntunar. Þeir skulu vera leiðarljós í almennri menntun og 

starfsháttum skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 35). Þar 

skal leggja áherslu á sjálfsvitund nemenda. Í því felst að nemandi öðlist 

raunsæja og heilbrigða sjálfsmynd. Hafi trú á eigin getu og hæfni við að 

takast á við fjölbreytileg viðfangsefni daglegs lífs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Einnig ber að efla rökhugsun og 

gagnrýna hugsun nemenda sem og skapandi hugsun og lausnaleit. Nemendur 
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eiga að þjálfast í að rökræða og rökstyðja sitt mál í ræðu og riti. Ígrundi eigin 

hugsanir og öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum sem þeir fást við í 

námi sínu. Það er m.a. gert með því að leggja áherslu á frjótt, skapandi starf, 

verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem hvatt er til frumkvæðis 

og sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingu í skólastarfi og daglegu lífi. Því 

þarf að gæta þess að jafnvægi sé milli bóklegs náms og verklegs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37 – 38). Má því ætla að með því að 

nýta námsvefinn sé verið að koma til móts við flesta grunnþætti menntunar.  

 Námsmat getur haft mikil áhrif á nemendur, er því mikilvægt fyrir 

kennara að vanda undirbúning þegar kemur að námsmati. Námsmat í þessu 

verkefni er margþætt. Kennari metur framistöðu nemenda á meðan vinna 

þeirra stendur yfir, með matskvarða (sjá viðauka II). Þar sem vinnusemi og 

færni eru metin. Einnig metur hann framistöðu nemenda á kynningu, með 

vitnisburðarblaði (sjá viðauka III). Þar sem framkoma og kynning er metin. 

Nemendur taka síðan þátt í sjálfsmati (sjá viðauka IV) og jafningjamati (sjá 

viðauka V). Þá fá nemendur að taka þátt í eigin námsmati og læra að meta 

aðra. Hlutverk kennara er að leiða nemendur sína inn í heima náttúrugreina 

og kynnast hugmyndum þeirra og hæfni. Með námsmati sem styður 

nemendur í að átta sig á eigin skilningi og hvetja þá til að taka ábyrgð á eigin  

námi, þá fá nemendur tækifæri á því að verða meðvitaðir um eigin hæfni og 

færir um að sýna hana í verki. Námsmat á að miðast við hvernig nemendum 

tekst að ná þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram. Mikilvægt er að matið sé 

byggt á fjölbreyttum aðferðum. Meta þarf hæfni nemenda og framfarir þeirra. 

Nemendur þurfa að ná tökum á því að tjá sig um reynslu sína, vinnuaðferðir 

og niðurstöður. Þær niðurstöður má setja fram og miðla á ýmsan hátt, hvort 

sem er munnlega, með aðferðum leikrænnar tjáningar, skriflega með tölum 

og orðum, með aðstoð rafrænna miðla eða myndrænt (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 175 - 176).  
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Þeir sem nýta sér námsvefinn eiga að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, 

ef ekki fræðigreinina sjálfa þá mögulega verklega hlutann við skil. 

Raunverulegt svar við rannskóknarspurningunni er þó ekki komið fram enn, 

vegna þess að enginn hefur enn notfært sér þennan námsvef í þeim tilgangi 

sem honum er ætlaður. Hugmyndin er þar að auki að uppfæra og endurbæta 

námsvefinn út frá athugasemdum frá þeim sem nýta sér hann. Þar til slíkt 

gerist er rannsóknarspurningin enn opin.  
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8. Lokaorð 

Mín reynsla er sú, eftir að hafa kennt listir, náttúru- og samfélagsfræðigreinar 

í Grunnskólanum á Bakkafirði síðustu ár í svokölluðum Vinnustofum, að 

nemendur eru ekki að leita eftir viðurkenningu kennarans í formi einkunna. 

Þeir eru meðvitaðir um eigin frammistöðu og getu. Þeir eru einnig 

áhugasamir, fróðleiksfúsir og jákvæðir í garð þessara námsgreina. Með því að 

kenna námsefnið á þennan hátt, er verið að gera nemendur ábyrgari fyrir 

námi sínu. Þá er ábyrgðin ekki lengur eingöngu hjá kennaranum því hann er 

kominn í ráðgjafahlutverk. Mikilvægt er þó að kennari fylgi nemendum 

sínum vel eftir og fylgist með framvindu verkefnisins. Þar sem ég sá mikinn 

mun á áhuga nemenda í náttúru- og samfélagsfræði, væri ánægjulegt að sjá 

fleiri skóla taka upp svipaða kennsluhætti. Með þessum vefleiðangri vonast 

ég til að kveikja áhuga annarra kennara sem og nemenda á þessum 

kennsluháttum. 
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Viðauki I – Vinnustofur, kveikja að verkefni 

 

Vinnustofur er kennsluaðferð sem Grunnskólinn á Bakkafirði hefur verið að 

þróa. Hún er byggð á leitaraðferðum og áhugasviðsverkefnum og er þeim 

beitt innan náttúruvísinda, samfélagsfræði og myndlistar. Til að útskýra betur 

kennsluaðferðina Vinnustofur hefur höfundur ákveðið að lýsa einni 

Vinnustofu, hjá nemendum Grunnskólans á Bakkafirði. Höfundi fannst 

tilvalið að lýsa fyrstu Vinnustofunum sem haldnar voru haustið 2014, þar 

sem nemendur öfluðu sér heimilda og gerðu verkefni um Vatnajökul. 

Kveikjan að þessu verkefni var auðveld, þar sem eldgos var í gangi og 

Holuhraun að myndast. Nemendur voru því mjög áhugasamir um að gera 

verkefni um megineldstöð undir jökli og um jökulinn sjálfan. Nemendur 

fengu stutta kynningu á Vatnajökli, mikið var rætt um gos undir jökli og 

afleiðingar slíkra eldsumbrota. Þegar þeir höfðu fengið tækifæri til að spyrja, 

var byrjað að skipta í hópa. Hóparnir urðu fjórir tveggja nemenda hópar og 

einn þriggja nemenda hópur þar sem ellefu nemendur tóku þátt í þessu 

verkefni. Nemendur byrjuðu að ná sér í tölvur eða bækur, þeir byrjuðu strax 

að leggja línurnar um hvernig þeir ætluðu að vinna verkefnin og leita sér að 

fleiri upplýsingum um Vatnajökul. Þegar þessi forvinna hafði verði unnin, 

náðu þeir í skipulagsblöð, markmiðsblöð sem kennari hafði útbúið og K-V-L 

blöð. K-V-L eru eyðublöð samkvæmt aðferð þróuð af Donna Ogle (1986). Á 

þessi blöð skrá nemendur hvað þau vita nú þegar, hvað þá langar að vita og 

hvað þeir hafa lært. Með þessu móti er auðveldara fyrir nemendur að 

skipuleggja vinnu sína. Því næst hófst mikil heimildavinna og nemendur 

ræddu mikið saman um jökla og eldgos. Nemendur fengu margar góðar 

hugmyndir um hvernig þeir vildu skila verkefnum sínum. Afraksturinn af 
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þessu verkefni voru: þrjár Power Point glærukynningar, líkan af Vatnajökli 

sem gert var úr pappamassa, þar sem merktar voru inn helstu eldstöðvar 

jökulsins. Fimm veggspjöld með myndum sem útskýrðu á ýmsan hátt, 

jökulinn, eldstöðvar og fleira sem því við kom. Þverskurðarlíkan af jöklinum, 

þar sem eldstöðin undir jöklinum var sýnileg. Líkan af Jökulsárlóni. Fjórar 

bækur sem nemendur handskrifuðu um eldvirkni og ýmislegt fleira sem 

tengdist gosi undir jökli. Búinn var til jökull úr ís sem hafði eldstöð undir sér 

sem gerð var úr saltpétri og sykri sem síðan var látin gjósa og var sú 

atburðarás tekin upp á myndband og sýnd á Vinnustofukynningu. Oft á tíðum 

fá kennarar skemmtilegar útskýringar á því af hverju nemandi skili ekki 

heimavinnu á réttum tíma. Útskýringin hjá einum nemanda í þessum 

Vinnustofum var býsna skemmtileg þegar nemandi tilkynnti að hann gæti 

ómögulega komið með heimanámið strax, þar sem það væri í frystinum. 

Nemandinn var að búa til jökul, sem hann kallaði Pokajökul, þar sem hann 

var í poka ofan í pappakassa, hann ætlaði síðan að athuga hvort það væri 

mögulegt að fá fram jökulhlaup ef hann framkallaði gos undir þessum 

tiltekna jökli. Það myndast alltaf mikill spenningur hjá nemendum þegar 

styttist í Vinnustofuskil. Sumir eru örlítið stressaðir og kvíðnir, en flestir 

spenntir að sýna vinnu sína. Foreldrum og öðrum bæjarbúum var boðið á 

Vinnustofuskilin. Það má reyndar lýsa þeim eins og kaffihúsi, því boðið er 

upp á kaffi á meðan nemendur kynna verkefni sín. Kennarar meta 

frammistöðu nemenda við þetta tækifæri, með matsblöðum þar sem gefin er 

einkunn fyrir gæði, skipulag og framkomu. Ástæðan fyrir þessari lýsingu á 

Vinnustofum, er sú að höfundur telur að þetta nám sitji betur í minni 

nemenda heldur en ef nemendur hefðu fengið fyrirlestur um Vatnajökul. Því 

telur höfundur þessa aðferð vera mjög hentuga við kennslu í 

náttúruvísindagreinum. Hér fyrir neðan er hægt að sjá nokkrar myndir af 

framangreindum verkefnum nemenda. 
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                                                              Mynd 12: Veggspjald af Vatnajökli og                                                                    

                                                                     orðskýringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Mynd 14: Líkan af Jökulsárlóni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 11: Líkan af Vatnajökli, gert úr         

                pappamassa 

Mynd 13: Veggspjald af Vatnajökli og þverlíkan   

                af jöklinum                   

Mynd 15: Gos undir Pokajökli. Mynd 16: Nemendur að kynna verkefni sín 
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Viðauki II – Matskvarði kennara 
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Viðauki III – Vitnisburðarblað kennara 
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Viðauki IV – Sjálfsmat  
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Viðauki V – Jafningjamat 
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Viðauki VI – Markmiðsblað eldfjöll 
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Viðauki VII – Markmiðsblað jöklar 


