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„Scientific experiment is never playful“ 

John Ziman 
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Ágrip 
 

Verkefni þetta fjallar um verklega kennslu í náttúrufræðinámi. Farið er yfir það hvað 

fræðimenn hafa að segja um verklega kennslu og helstu niðurstöður rannsókna. Einnig er 

farið yfir helstu þætti sem verkleg kennsla er gagnrýnd fyrir og hvernig hægt sé nota 

verklegar athuganir til þess að bæta kennslu. Einnig er komið inn á það hvernig forhugmyndir 

nemenda geta truflað nám í náttúrufræði og hvernig verklegar athuganir geta hjálpað 

nemendum að skilja hugmyndir sínar svo hægt sé að vinna að betri skilningi á námsefninu. Í 

lok verkefnisins má svo finna greinargerð um hugmyndabanka með tuttugu hugmyndum að 

verklegum athugunum í eðlisfræði fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla.  
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Formáli 
 

Síðan ég hóf nám við menntavísindasvið við Háskóla Íslands hef ég haft áhuga á þvi að kynna 

mér verklega kennslu og hvernig hún getur eflt kennslu í náttúrufræði. Ég var skráð í 

lokaverkefni til B.Ed. prófs á vorönn 2014 og hóf það verkefni með því að taka viðtal við tvo 

náttúrufræðikennara á grunnskólastigi um þeirra verklegu kennslustundir sem var afar 

áhugavert. Í stuttu máli höfðu þessir tveir kennarar afar ólík viðhorf gagnvart verklegum 

athugunum. Annar kennarinn taldi verklegar athuganir mjög mikilvæga kennsluaðferð og 

reyndi eftir bestu getu að flétta verklegum athugunum inn í sínar kennslustundir og þá 

lærdómsríkar athuganir sem hann fylgdi vel eftir. Hinn kennarinn taldi þær ekki eins 

mikilvægar en reyndi þó að hafa af og til verklegar kennslustundir þó aðallega til þess að 

brjóta upp kennslustundir og vekja áhuga á námsefninu. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna gat 

ég ekki klárað að vinna úr þeim viðtölum svo það lokaverkefni var aldrei klárað. Viðtölin sem 

ég tók við þessa kennara eru þó ein af  ástæðum þess að ég valdi að fjalla áfram um verklega 

kennslu í náttúrufæðinámi. Í þessu lokaverkefni valdi ég þó að gera það með öðru sniði. 

Lokaverkefnið er byggt upp sem fræðileg umfjöllun um verklega kennslu í náttúrufræði, 

ásamt hugmyndabanka með verklegum æfingum sem henta nemendum á efsta stigi 

grunnskóla. Mig langar til að þakka leiðsögukennaranum mínum, henni Svövu Pétursdóttur, 

fyrir góða leiðsögn við vinnu þessa lokaverkefnis og einnig vil ég þakka bróður mínum, Ölvi 

Karlssyni fyrir yfirlestur á verkefninu og góð ráð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

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

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

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

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

  

 Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

       

      ___________________________________ 
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1. Inngangur 
 

Náttúrufræði er mikilvæg námsgrein innan grunnskólans. Þar fá nemendur fræðslu um svo 

margt sem skiptir okkur öll máli, líkt og ljós, einfaldar vélar, gróðurhúsaáhrif, plöntur, dýr og 

svo margt annað sem fléttast inn í okkar daglega líf. Í vanþróuðum löndum þar sem nám 

barna telst ekki vera sjálfsagður hlutur er náttúrufræðikennsla oft höfð í forgangi. Kennsla í 

náttúrfræði hefur í meginatriðum tvö markmið. Það er að nemendur eiga að hafa öðlast 

ákveðið vísindalæsi sem undirbúning fyrir virkan þátt í samfélaginu og svo þarf að leggja 

grunn fyrir þá nemendur sem ætla sér í frekara nám tengd vísindum af einhverju tagi (Millar, 

2004). Þess vegna er nám í náttúrufræði mikilvægt.  

Náttúrufræðikennsla á að auka skilning okkar á heimi náttúrunnar, úr hverju hún er 

gerð og hvernig hún virkar (Osborne og Dillon, 2010). Nemendur hafa ýmsar forhugmyndir 

um náttúruleg fyrirbæri áður en kennsla í náttúrufræði hefst (Driver og fl, 1994). Hugmyndir 

sem geta átt rætur að rekja til þeirra upplifana eða jafnvel tungumálsins. Sem dæmi nefna 

Osborne og Feyberg (1985) sögu um stelpu sem fullyrðir að tré sé ekki planta. Hún vildi 

meina að tréið hafi verið planta þegar það var lítið en þegar það stækkaði breyttist það í tré.  

Í daglegu tali tölum við um lítil tré sem græðlinga eða plöntur þegar þau eru gróðursett, en 

svo tölum við um þau sem tré þegar þau hafa stækkað. Því er ekkert óvenjulegt við það að 

nemendur átti sig oft ekki á hugtökum innan náttúrufræðinnar og hafi sínar hugmyndir um 

heim náttúrunnar áður en kennla í náttúrufræði hefst. Ef nemendur hafa tilhneigingu til þess 

að hafa slíkar hugmyndir um áþreifanlega hluti eins og tré. Þá getum við ímyndað okkur að 

nemendur eigi erfitt með að skilja hin ýmsu fyrirbæri innan náttúrufræðinnar eins og kraftur, 

orka og hljóð sem nemendur geta hvorki snert né séð með berum augum. Því getur verið 

erfitt fyrir nemendur að átta sig á þessum fyrirbærum nema þá helst með verklegri kennslu.  

Verkleg kennsla er samheiti yfir þær vinnuaðferðir sem byggjast á verklegum 

viðfangsefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) og verkleg kennsla á að veita nemendum þjálfun 

í verklegum æfingum, ásamt þjálfun í því að vinna með ýmis tæki og tól. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er sérstaklega tekið fram að nemendur eigi að fá tækifæri til þess að 

styrkja verklega færni og fá að afla og vinna úr upplýsingum úr verklegum athugunum. Það er 
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hlutverk kennarans að hjálpa nemendum að þróa hugtök sín og hugmyndir um lífið og 

mikilvægt að nemendur fái að byggja á fyrri reynslu t.d. með verklegum athugunum. Við lok 

10. bekkjar eiga nemendur að geta framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir. 

En er verkleg kennsla árangursrík kennsluaðferð í náttúrufræðikennslu?  

Í þessu lokaverkefni fer ég yfir það hvað fræðimenn hafa að segja um verklega 

kennslu og helstu niðurstöður rannsókna. Ég fer einnig yfir helstu þætti sem verkleg kennsla 

er gagnrýnd fyrir og hvernig forhugmyndir nemenda geta truflað nám í náttúrufræði. Einnig 

tek ég fram hvernig verklegar athuganir geta hjálpað nemendum að skilja hugmyndir sínar 

svo hægt sé að vinna að betri skilningi á hinum ýmsum hugtökum innan náttúrufræðinnar. 

Fyrst mun ég þó fjalla um það hver helstu markmið með verklegum athugunum ættu að vera 

í náttúrufræðikennslu. 

2. Markmið verklegra athugana í náttúrufræðikennslu 
 

Verkleg kennsla í náttúrufræði hefur misjöfn markmið eftir því hvaða viðfangsefni er verið að 

fást við og aldri nemenda. Það er stundum talað um að verkleg kennsla stuðli að betra námi, 

þar sem við munum frekar það sem við erum að vinna með sjálf, frekar en hluti sem okkur er 

aðeins sagt frá. Nemendur muna oft eftir verklegum athugunum sem þeir gerðu í marga 

mánuði eða jafnvel einhver ár á eftir ef niðurstöður voru eftirminnilegar (Millar, 2004).   

Fræðimenn eru þó ekki alveg á sama máli hver helstu markmið séu með verklegri kennslu, 

þó mörg markmið séu þau sömu í sumum tilfellum. Hodson (í Bennett, 2003:79) telur að 

helstu markmið ættu að vera eftirfarandi: 

 Hvetja og auka áhuga nemenda.  

 Auka færni við rannsóknir.   

 Auka nám í náttúrufræði. 

 Gefa innsýn í vísindalegar aðferðir og þekkingu til að nota þær. 

 Þróa vísindalegt viðhorf.  

Hofstein og Lunetta (í Osborne og Dillon, 2010:110) telja að markmiðin með verklegri 

kennslu séu eftirfarandi: 

 Auka skilning á vísindalegri hugsun.  

 Hvetja og auka áhuga nemenda. 
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 Auka verklega færni og færni til að leysa vandamál.  

 Auka vísindalega hugsun.  

 Auka skilning á eðli vísinda.  

Woolnough og Alslop (í Bennett, 2003:79) telja aftur á móti að markmiðin séu aðeins þrjú 

þ.e.: 

 Auka vísindalega færni og tækni. 

 Færni til að leysa vandamál líkt og vísindamaður. 

 Fá tilfinningu fyrir ýmsum fyrirbærum innan náttúrufræðinnar.  

Eins og sjá má eru þessi markmið nokkuð lík þó það sé áherslumunur á milli fræðimanna. 

Driver (1983) telur að verkleg kennsla eigi fyrst og fremst að veita nemendum meiri skilning á 

ýmsum fyrirbærum og hugtökum innn náttúrufræðinnar og í öðru lagi svo nemendur öðlist 

reynslu í skipulagningu á tilraunum af eigin frumkvæði. Hún telur mikilvægt að nemendur 

geti sýnt frumkvæði í skipulagningu, vali og notkun á tækjum. Það eigi að kenna nemendum 

sjálfstæð og vönduð vinnubrögð sem er mikilvægt fyrir alla hvort sem nemendur stefni á 

frekara nám í vísindum, rafvirkjun eða bifvélavirkjun.  

 Verklegum athugunum er skipt í flokka eftir því hvaða markmiðum er stefnt að. Það 

er hægt að beita margskonar aðferðum til þess að uppfylla mismunandi markmið. Ekki er 

hægt að búast við því að nemendur læri allt sem stefnt var að með aðeins einni verklegri 

æfingu (Bennett, 2003). Því ættu kennarar að nýta sér mismunandi verklegar æfingar fyrir 

mismunandi markmið (Leach og Paulsen, 1999). Woolnough og Alsop (í Osborne og Dillon, 

2010:110) telja að verklegum athugunum megi skipta niður í þrjá flokka sem stefna að 

mismunandi markmiðum eftir því hvað þær eigi að þjálfa. Flokkarnir þrír eru eftirfarandi: 

 Æfing til að þjálfa verklega færni og aðferðir.  

 Reynslu svo nemendur átti sig betur á ýmsum fyrirbærum 

 Færni í því að rannsaka ýmis fyrirbæri.  

Kennarar ættu því að hafa það í huga að reyna ekki að uppfylla mörg markmið með einni 

verklegri æfingu, heldur að afmarka athugarnirnar við það að ná einu af ofantöldum 

markmiðum til þess að sem ná sem mestum árangri í kennslu. Fræðimenn virðast vera 

nokkuð sammála um það hver helstu markmið séu með verklegum athugunum, en hvaða 

skoðun skyldu fræðimenn hafa á verklegri kennslu almennt.  
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3. Skoðun fræðimanna á verklegri kennslu 
 

Ef við skoðum hvaða fræðimenn hafa að segja um verklega kennslu þá kemur í ljós að ekki 

eru allir sammála um það hvort hún skili árangri. Bennett (2003) vitnar í Hodson sem heldur 

því fram að verkleg kennsla hafi oft ekki mikið lærdómsgildi heldur sé hún oft á tíðum illa 

hugsuð, ruglandi og afkastalítil. Hann vill meina að með verklegum athugunum læri 

nemendur ekki endilega um vísindin bakvið náttúrufræðina eða aðferðir til að beita 

vísindalegum rannsóknum. Á sama hátt telur Osborne að oft fari lítið nám fram við verklegar 

athuganir þar sem kennarar virðast ekki alltaf hafa nógu gott skipulag eða markmiðin ekki 

nógu skýr með hvað verklegar athuganir eigi að kenna (Osborne og Dillon, 2010). 

Því hefur verið haldið fram að verkleg kennsla beri ekki nógu góðan árangur vegna 

þess að kennarar noti oft á tíðum aðferð sem kallast ,,kennsla eftir uppskrift“ (Millar, 2004 

og Osborne og Freyber, 1985). Þá fá nemendur leiðbeiningar um það skref fyrir skref hvernig 

þeir eiga að leysa af hendi verklega athugun og því er talað um að verkefnið sé matreitt ofan 

í nemendur. Þá þurfa nemendur ekki að beita neinni hugsun til að leysa verkefnið heldur 

vinna það skref fyrir skref á vélrænan hátt. Með þeim hætti missa nemendur oft sjónar af 

tilgangi verkefnisins þannig að lítið nám á sér stað (Osborne og Dillon, 2010). Áður en 

verklegar athuganir eru framkvæmdar er þess vegna gott að spyrja nemendur hvað þeir haldi 

að gerist og hvers vegna. Þannig fær kennarinn nemendur til þess að beita vísindalegri 

hugsun í formi umræðna og nemendur átta sig betur á því hvaða tilgangi verklega kennslan 

eigi að gegna (Osborne og Freyberg, 1985). Þó þarf samt að passa upp á að nemendur fái 

einhverskonar leiðbeiningar þegar þeir eiga að vinna verklegar athuganir. Chen og Klarh (í 

Osborne og Dillon, 2010) komust að því í rannsókn sinni að nemendur lærðu meira ef þeir 

fengu skýrar leiðbeiningar um það hvað ætti að gera og rannsóknarspurningu áður en 

verkleg kennsla færi fram. Það er því mikilvægt að kennari hafi umræður fyrir verklegar 

athuganir svo hún skili sem mestum árangri (Osborne og Freyberg, 1985).  

Driver, Gunstone, Hodson, og Miller (í Osborne og Dillon, 2010) hafa öll rannsakað 

hlutverk verklegrar kennslu í náttúrufræðikennslu. Þau eru öll sammála um það að oftast sé 

það vegna þess að verkleg kennsla sé ekki notuð rétt í kennslu sem gerir það að verkum að 

hún hafi ekki hátt námsgildi. Bennett (2003) telur að það fari eftir því hvernig kennarinn 

notar verklegar athuganir í kennslu hvort þær skili árangri eða ekki, en sýna rannsóknir á 

verklegum athugunum okkur sömu niðurstöður?  



 

12 
 

4. Hvað segja rannsóknir okkur um verklegar athuganir 
 

Það virðist ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á Íslandi hvaða áhrif verklegar athuganir 

hafa á nám í náttúrufræðikennslu. Í Bretlandi hafa þó verið gerðar margar rannsóknir og vert 

er að fara yfir helstu niðurstöður þeirra rannsókna. Oft er nemendum skipt í tvo hópa sem fá 

kennslu með mismunandi kennsuaðferðum, með og án verklegra athugana, til þess að meta 

hvort verkleg kennsla skili árangri í náttúrufræðikennslu.  

 Watson (í Osborne og Dillon, 2010) gerði rannsókn á 14-15 ára nemendum sem voru 

að læra um hugtakið bruni. Nemendur voru búsettir í Englandi og á Spáni. Mikil áhersla er á 

verklegar athuganir í raungreinakennslu í Englandi en mun minna á Spáni. Watson komst að 

þeirri niðurstöðu að verklega kennslan hefði lítil sem engin áhrif og að skilningur nemenda á 

hugtakinu bruni væri sá sami á milli landa þrátt fyrir ólíkar kennsluaðferðir. 

Eins gerði Yager (Osborne og Dillon, 2010) svipaða rannsókn. En hann skipti sextíu 14 

ára nemendum af handahófi í tvo hópa. Annar hópurinn fór yfir námsefnið með áherslu á 

sýnikennslu en hinn hópurinn lagði meiri áherslu á verklegar athuganir. Yager komst að þeirri 

niðurstöðu að engin verulegur munur var á milli hópa ef skoðuð var þekking, viðhorf eða 

skilningur á náttúrufræðivísindum. Eini munurinn var sá að hópurinn sem hafði farið í 

gegnum verklega námið hafði öðlast meiri færni við að vinna með ýmis tæki og tól tengdum 

verklegum athugunum.           

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á verklegri kennslu sýna það að verklegar 

athuganir skili ekki endilega miklum árangri í kennslu. Margar rannsóknir sýna hins vegar 

fram á það að nemendur eru jákvæðir fyrir því að vinna verklegar athuganir (Osborne og 

Dillon, 2010) og sumum nemendum finnst verklegar athuganir það skemmtilegasta við 

náttúrufræðikennslu (Leach og Paulsen, 1999). Svo verklegar athuganir geta hjálpað til við að 

vekja áhuga nemenda á námsefninu þó svo rannsóknir sýni ekki fram á að þær séu 

árangursríkari en aðrar kennsluaðferðir. Eins og hefur komið fram hafa fræðimenn gagnrýnt 

þessar niðurstöður og telja að hún skili ekki árangri þar sem ekki er rétt farið að með 

verklegar athuganir í kennslu. 
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5. Gagnrýni á verklega kennslu 
 

Verkleg kennsla hefur þurft að sitja undir gagnrýni frá fræðimönnum sem telja oft vanti 

aðeins upp á verklega kennslu svo hún skili árangri. Watson og Robinson (í Monk og 

Osborne, 2000:67)  telja að til þess að verkleg kennsla nái tilætluðum árangri þurfi henni að 

vera skipt í þrjú stig: 

1. Umræður áður en verkleg kennsla og upplýsingasöfnun hefst.   

2. Verklega kennslan sjálf þar sem nemendur safna saman upplýsingum á meðan 

verkleg kennsla stendur yfir.  

3. Umræður eftir að nemendur hafa safnað saman upplýsingum úr verklegri kennslu.  

Á fyrsta stigi setja nemendur verkefnið í samhengi við fyrri hugmyndir og finna hvernig þeir 

ætla að vinna verkefnið. Á næsta stigi hefst vinnan við verklegar athuganir. Þetta stig tekur 

oft lengri tíma heldur en kennarinn gerir ráð fyrir og kennarinn fellur á tíma. Þá verður stig 

þrjú oft útundan og engar umræður um niðurstöður fara fram. Umræðurnar eftir að 

verklegar athuganir eru mikilvægar fyrir skilning nemenda og þess vegna ber verklega 

kennslan ekki eins góðan árangur og ætlast var til. Hafþór Guðjónsson (1991) er á sama máli 

og telur að kennarar séu líka í kappi við yfirferðardrauginn og leggi því oft meiri áherslu á það 

að fara yfir sem mest efni frekar en að nemendur læri það sem stefnt var að. 

Kennari sem hefur kennt í mörg ár nálgast hugtök og ýmisleg fyrirbæri innan 

náttúruvísinda með allt öðrum hætti en nemandi sem er að hefja nám um sama fyrirbæri. 

Kennarinn býr þá yfir þekkingu sem nemandinn gerir kannski ekki (Osborne og Freyberg, 

1985). Gunstone (í Osborne og Dillon, 2010) heldur því fram að stundum geri kennarinn ráð 

fyrir því að nemendur sjái ýmis fyrirbæri á sama hátt og hann sjálfur. Kennarinn áttar sig ekki 

á þeirri staðreynd að nemendur hafa sýnar hugmyndir um fyrirbærið og bregðast því öðruvísi 

við verklegum athugunum heldur en kennarinn átti von á. Stundum er eitthvað svo augljóst 

fyrir kennarann en ekki fyrir nemendur. Í slíkum aðstæðum geta verklegar athuganir orðið 

ruglingslegar og nemendur jafnvel átta sig ekki á tilgangi verkefnisins sem þeim var falið að 

leysa. Hlutverkið við að afla sér skilnings á verkefninu verður þá ekki lengur í höndum 

kennarans heldur er það í höndum nemenda að spyrja kennarann til að geta skilið fyrirbærið 

sem verið er að vinna með (Monk og Osborne, 2000). Þeir nemendur sem spyrja um 

verkefnið ná því að sjá hugtök eða fyribæri með vísindalegum hætti en þeir nemendur sem 

ekki fá tækifæri til að spyrja kennarann spurninga eru fastir með sína túlkun á fyrirbærinu. 
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Þeir nemendur ná ekki að byggja grunn fyrir vísindalega hugsun og verklega athugunin ber 

ekki árangur. Í þannig aðstæðum telur Driver (í Bennett, 2003) að nemendur sjái oft það sem 

þeir búast við að sjá frekar en það sem þeim er ætlað að sjá í verklegum athugunum. 

Nemendur þurfa þess vegna að fá tækifæri til þess að ræða það sem þeir sjá og upplifa í 

verklegum æfingum til þess að geta byggt upp hugtakaskilning því annars er hætta á að 

forhugmyndir þeirra hafi yfirhöndina þegar kemur að skilningi á námsefninu.  

6. Áhrif forhugmynda á verklega kennslu 
 

Verklegar athuganir eru ekki bara til þess að nemendur læri að vinna með ýmis tæki og tól 

heldur einnig til þess að vinna með forhugmyndir þeirra (Leach og Paulsen, 1999). Nemendur 

hafa oft mótað sinn eigin skilning á hugtökum innan raungreina áður en kennsla hefst. 

Reynsla þeirra úr daglegu lífi hefur kennt þeim ýmislegt, t.d. um ljós, krafta og hreyfingu sem 

stangast oft á við staðreyndir innan náttúrufræðinnar. Hafþór Guðjónsson (1991) hefur 

fjallar um þessar forhugmyndir nemenda og hvernig þessar hugmyndir geta truflað nám í 

raungreinakennslu. Nemendur túlka það sem kennarinn segir eða skrifar eftir sínum 

hugmyndum og leggur þannig aðra merkingu í það sem kennarinn segir og lærir þess vegna 

ekki það sem kennarinn lagði upp með í byrjun kennslunnar. Verklegar athuganir eru því oft 

undir áhrifum af forhugmyndum sem nemendur höfðu fyrir og þessar hugmyndir geta haft 

áhrif á hvað þeir athuga og hvernig þeir túlka niðurstöður athugana.  

Gunstone (í Osborne og Dillon, 2010) heldur því fram að til þess að verkleg kennsla 

skili árangri þurfi athuganir að vera í samræmi við námsefnið. Þegar samræmi er þar á milli 

getur það hjálpað nemendum að búa til tengsl á milli þess sem verið er að athuga og 

forhugmynda þeirra. Þannig getur verkleg kennsla gegnt því hlutverki að stuðla að því að 

nemendur felli niður hugmyndir sem þeir höfðu um efnið áður. Verklegar athuganir geta 

samt ekki einar og sér breytt forhugmyndum nemenda. Driver (1983) og Bennett (2003) telja 

að til þess að nemendur breyti forhugmyndum sínum, verði kennarinn að beita inngripi og 

umræðum í kjölfar verklegra æfinga svo nemendur taki upp nýjar vísindalegri hugmyndir um 

efnið. Nememdur þurfa að fá tækifæri til þess að hugsa hvernig verklegu athuganirnar 

tengjast þeirra forhugmyndum í formi umræðna. Oft er gott fyrir nemendur að hlusta og 

ræða við aðra nemendur til þess að átta sig á sínum eigin forhugmyndum (Driver og fl, 1994). 
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Þess vegna er mikilvægt að kennarar hafi umræður eftir verklegar athuganir svo nemendur 

fái tækifæri til þess að vinna með forhugmyndir sínar. 

 

7. Lokaorð 
   

Þó rannsóknir hafi sýnt fram á að verklegar athuganir séu ekki alltaf árangursríkar þá virðist 

vera að þær geti þó stuðlað að betra námi í náttúrufræðikennslu ef rétt er farið að. Ásamt 

því að þjálfa verklega færni og þjálfun við notkun ýmissa tækja sem tilheyra náttúrufræði-

kennslu þá getur verkleg kennsla aukið áhuga nemenda á námsefninu. Einnig geta verklegar 

athuganir aukið hugtakaskilning nemenda á ýmsum fyrirbærum og hugtökum innan raun-

greina. Betri þekking á námsefninu verður til með upplifun nemenda við framkvæmd 

verklegra athugana. Verklegar athuganir geta líka hjálpað nemendum að vinna með 

forhugmyndir sínar og ýtt undir betri skilning á heimi náttúruvísinda. Verkleg kennsla er vand 

meðfarin kennsluaðferð og þurfa kennarar að vera meðvitaðir um það þegar verklegum 

athugunum er beitt í kennslu. Verkleg kennsla getur því stuðlað að betra námi í náttúrufræði 

ef rétt er haldið á málum. 
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8. Um hugmyndabankann 
 

Hugmyndabanki með tuttugu verklegum athugunum í eðlisfræði fyrir nemendur á efsta stigi 

grunnskóla er partur af lokaverkefni mínu. Það virðist ekki vera til mikið efni á íslensku um 

verklegar æfingar í náttúrfræðikennslu svo mér fannst tilvalið að safna saman nokkrum 

verklegum athugunum í hugmyndabanka. Athugarnirnar eru tengdar hugtökunum orka, 

kraftur og hreyfing þar sem ég studdist aðallega við bækur úr bókaflokknum, Stop Faking it 

og námsbækurnar úr flokkinum, Almenn nátturuvísindi. Bæði nýtti ég mér verklegar æfingar 

úr bókinni Energy – Stop faking it (Robertson, 2002a) og Force and motion – Stop faking it 

(Robertson, 2002b). Þó svo að þessar bækur hafi verið notaðar í kennaranámi undanfarin ár 

þá ætti að vera gagnlegt fyrir kennara að hafa æfingarnar settar fram á íslensku. Einnig 

notaði ég hugmyndir úr bókunum, Orka – kennarahandbók (Hurd og fl, 1998) og Kraftur og 

hreyfing – kennarahandbók. Hætt hefur verið útgáfu þessara bóka en þar er að finna æfingar 

sem eru enn í fullu gildi og rétt að halda til haga. Síðan eru nokkrar æfingar sem ég fann á 

internetinu eða þá æfingar sem ég hef sjálf notað í kennslu. 

 Verklegu æfingarnar eiga að efla hugtakaskilning og veita nemendum tækifæri til þess 

að afla sér þekkingu með eigin upplifun. Flestar æfingarnar eru einfaldar í framkvæmd og 

gætu margar af þeim ef til vill henta best sem sýnitilraunir en þó eru nokkrar sem eru ögn 

flóknari. Þar sem æfingarnar eiga að efla hugtakaskilning þá er ekki mikið um mælingar, en 

þó komst ég ekki frá því að sleppa því alveg. Með þeim æfingum fylgja nemendablöð fyrir 

nemendur að styðjast við. 

 Verklegar athuganir geta hjálpað nemendum að vinna með forhugmyndir sínar og 

taka upp vísindalegri hugmyndir á námsefnið. En þá verða nemendur að fá tækifæri til þess 

að tengja hugmyndir sínar við verklegu athuganirnar í formi umræðna í kjölfar athugana. 

Þess vegna eru hugmyndir að umræðuspurningum við hverja æfingu í hugmyndabankanum 

sem kennarar geta haft til hliðsjónar. Margar æfingarnar eru líka þannig uppbyggðar að þær 

koma nemendum á óvart þar sem þeir reikna oftast með öðrum niðurstöðum heldur en það 

sem gerist í æfingunum. Sem gerir þær bæði lærdómsríkar og eftirminnilegar.  

 Verklegu athuganirnar eiga ekki að vera flóknar í framkvæmd en til stuðnings og 

leiðsagnar eru þó myndir sem geta hjálpað til við skilja betur hvernig þær eru settar fram. 

Myndirnar eru eftir Andra Kjartan Andersen. Það er von mín að þessi hugmyndabanki muni 

nýtast mér sem og öðrum í náttúrufræðikennslu. 
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