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Formáli 

Þegar velja átti viðfangsefni þessa lokaverkefnis þurfti ég ekki að hugsa mig lengi um. 

Áhugi og viðhorf nemenda til náttúrufræði er efni sem hefur verið mér hugleikið frá byrjun 

kennaranámsins. Ég var svo lánsöm að leiðbeinandi minn sem einnig hefur brennandi áhuga 

á þessu viðfangsefni tók þeirri hugmynd minni að rannsaka það í meistaraverkefni mínu 

opnum örmum. Honum vil ég þakka fyrir að leiða mig áfram, koma með góðar ábendingar og 

vera alltaf tilbúinn að svara spurningum mínum eða vangaveltum. Leiðbeinandi minn í þessu 

lokaverkefni var Haukur Arason og sérfræðingur var Meyvant Þórólfsson. 

Kennaranám mitt síðustu fimm ár hefur verið erfitt og krefjandi en að sama skapi 

skemmtilegt og gagnlegt. Ég mun alltaf hugsa hlýlega til skólans og þeirra kennara sem 

komið hafa að menntun minni á Menntavísindasviði. Ég vil þakka samnemendum mínum 

fyrir trausta samvinnu og stuðning í gegnum árin, móður minni og systur fyrir ómetanlega 

aðstoð og sambýlismanni mínum og börnum fyrir óendanlega þolinmæði, hvatningu og 

skilning. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

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

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

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 28. maí 2018 

 

Ásrún Jónsdóttir 



4 

Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hver upplifun nemenda á unglingastigi er í 

náttúrufræðitímum og að varpa ljósi á hvað vekur áhuga þeirra. Takmarkið var að geta greint 

frá upplifun þeirra í því samhengi að skoða hvað það er sem fangar athygli þeirra, hvað það 

er í kennslustundinni sem þeim finnst skemmtilegt og áhugavert, hvað þeim finnst leiðinlegt, 

óáhugavert, flókið eða jafnvel erfitt með hliðsjón af námsathöfnum, kennsluathöfnum og 

kennsluefni.  

Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem fylgst var með 

kennslustundum og tekin voru 15 opin, hálfstöðluð viðtöl við níu nemendur, þrjú viðtöl við 

hvert par eða einstakling úr fimm grunnskólum á landinu auk þess sem þeir skrifuðu hugsanir 

sínar á þar til gerð eyðublöð eftir eina til fjórar kennslustundir. Skólar og viðmælendur voru 

valdir með hentugleikaúrtaki og tilgangsúrtaki en skólar voru valdir í samráði við 

leiðbeinanda og viðmælendur voru valdir í samráði við náttúrufræðikennara þeirra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að margvíslegir þættir í kennslu, 

námsathöfnum og kennsluefni hafi áhrif á upplifun og áhuga nemenda í náttúrufræðitímum. 

Upplifun þeirra var í flestum tilfellum góð og fór að miklu leyti eftir viðfangsefnum 

kennslustunda. Einnig kom í ljós að skilningur virtist hafa mikil áhrif á áhuga sama hvert 

viðfangsefnið var. Námsathafnir sem helst vöktu áhuga snerust oftast um að taka þátt í 

verklegum athugunum og vinna með öðrum. Þær sem þóttu síst áhugaverðar snerust oftast 

um skrifleg verkefni eða að sitja og hlusta eða glósa meðan kennari skrifaði á töflu eða las úr 

námsbók.  

Kennsluathafnir sem þóttu áhugaverðastar snerust helst um að kennari byði upp á 

verklegar æfingar, væri með sýndartilraunir, fjölbreytta kennslu og að hann útskýrði efnið 

vel. Kennsluathafnir sem þóttu síst áhugaverðar snerust um töflukennslu og lestur og 

verkefnavinnu úr námsbókum. Nemendunum virtist þykja kennsluefni því áhugaverðara sem 

það innihélt fleiri lýsingar á verklegum æfingum en fannst það óáhugavert ef það var of 

flókið. 
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Abstract 

„When you understand something then it becomes a lot more interesting...“ Teenage 

students‘ experience with natural science classes. 

The aim of this study was to examine how students in grades 8-10 in lower-secondary 

schools experience science classes and to elucidate what peaks their interest. The goal was 

to report their experience in the context of what gains their attention, what parts of the 

lesson they find fun and interesting, what they find tedious and uninteresting, complicated, 

or even difficult as it pertains to learning activities, teaching activities and teaching material. 

The study was based on qualitative research methods, where lessons were observed and 

nine students from five elementary schools were interviewed three times each in open, half-

standardized interviews, as well as having them record their thoughts on specific forms 

following one to four lessons. Schools and interviewees were chosen by convenience 

sampling and purposive sampling; schools being chosen by agreement with the instructor 

and interviewees with the aid of their science teachers. 

The main results of the study indicate that numerous factors of instruction, learning 

activities, and learning materials affect students‘ experience and interest in science class. In 

most cases their experience was positive and was largely dependent on the subject of the 

lessons. Furthermore, students‘ comprehension appeared to influence interest greatly, 

regardless of the subject. Learning activities that were considered most interesting were 

usually related to performing laboratory work and working with others. Those considered 

least interesting were usually related to written assignments or sitting and listening or taking 

notes while the teacher wrote on a board or read from a textbook.  

The teaching activities which were considered most interesting were mostly in relation to 

the teacher offering laboratory work, giving lab demonstrations, using varied instruction 

methods and explaining the subject matter thoroughly. Teaching activities considered least 

interesting were related to teaching at the board, reading, and doing problems from 

workbooks. Students found teaching material more interesting if it had more descriptions of 

laboratory work and less interesting if it was overly complicated. 
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1 Inngangur  

Haldbær náttúrufræðimenntun og þekking á náttúrufræðilegum viðfangsefnum er mikilvæg í 

nútímaþjóðfélögum af ýmsum ástæðum. Aukin tæknivæðing og þörf á skilningi manna á 

umhverfismálum kallar meðal annars á slíka menntun sem er nauðsynlegur grunnur fyrir 

skilning barna og ungmenna á þessum málefnum. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 168) 

segir meðal annars að mikilvægt sé að stuðla að jákvæðum viðhorfum og áhuga nemenda í 

tengslum við umhverfi og fyrirbæri náttúrunnar. Þar segir einnig að nám í náttúrufræði eigi 

að efla hæfni nemenda til að skilja og taka afstöðu í málefnum verndunar umhverfis og 

náttúruauðlinda auk þess að öðlast vilja til að lifa og starfa í anda sjálfbærrar þróunar.  

Hnignun á viðhorfi ungmenna til náttúrufræði hefur um langt skeið verið áhyggjuefni 

meðal þeirra sem rannsaka náttúrufræðimenntun og annarra sem að henni koma (Barmby, 

Kind og Jones, 2008, bls.1–2; Bennett, 2003, bls. 175 og 184; Osborne, Simon og Collins, 

2003, bls. 1049–1050 og Simon og Osborne, 2010, bls. 246). Þrátt fyrir að margar rannsóknir 

hafi verið gerðar á viðhorfi og áhuga nemenda á ýmsum aldri til náttúrufræði er full ástæða 

til að halda slíkum rannsóknum áfram og stuðla með því að aukinni og betri þekkingu á 

viðfangsefninu. 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að kanna viðhorf og áhuga nemenda á námsgreininni eins 

og sjá má í þeim fjöldamörgu rannsóknum og greinum sem gefnar hafa verið út og fjallað 

verður nánar um hér í kafla 2. Nálgun höfundar að þessu efni má síðan lesa nánar um hér í 

kafla 1.1 og í kafla 3 þar sem farið er yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kafla 4 er að finna 

lýsingu á niðurstöðum rannsóknarinnar og samantekt á þeim þar sem greint er frá helstu 

þemum sem upp komu. Í kafla 5 er að finna umræðu en þar er leitast við að svara 

rannsóknarspurningum og lýsa öðrum þemum sem birtust í gögnunum. Þar eru niðurstöður 

líka bornar saman við fyrri rannsóknir eftir því sem við á, hvort sem niðurstöðurnar 

samræmast fyrri rannsóknum eða eru á öndverðum meiði. Þarna verður líka fjallað um hvort 

einhverjar takmarkanir voru á rannsókninni og hvort ástæða þyki til að gera frekari 

rannsóknir. Í kafla 6 er síðan að finna lokaorð.  

1.1 Markmið 

Markmiðið með þessu verkefni var að skoða hver upplifun nemenda á unglingastigi reyndist 

vera í náttúrufræðitímum og að varpa ljósi á hvað vekti helst áhuga þeirra. Takmarkið var að 

geta greint frá upplifun þeirra í því samhengi að skoða hvað það væri sem fangaði athygli 

þeirra, hvað það væri í kennslustundinni sem þeim fyndist skemmtilegt og áhugavert, hvað 

þeim fyndist leiðinlegt, óáhugavert, flókið eða jafnvel erfitt. Ekki var sérstaklega horft á 

tengsl upplifunar nemenda við sérstök viðfangsefni eða námsgreinar innan náttúrufræði 
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heldur var hún frekar skoðuð með námsathafnir, kennsluathafnir, kennsluefni og ytri 

aðstæður í huga þótt ekki sé hægt að aðskilja þessa þætti að öllu leyti. Því var slíkt tekið til 

greina eftir þörfum og því sem kom upp við gagnaöflun. Skoðað var á opinn hátt í hvaða 

samhengi upplifun einstakra nemenda af náttúrufræðináminu reyndist vera jákvæð eða 

neikvæð með tilliti til framangreindra þátta. Átt er við að upplifun nemendanna var skoðuð 

með opnum huga og á þann hátt að þeirra hugmyndir fengju að koma skýrt fram án þess að 

þeim fyndist að einhver svör eða skoðanir væru réttari en aðrar. 

Í þessari rannsókn var athyglinni einkum beint að því sem þátttakendur voru að læra á 

þeim tíma sem rannsóknin fór fram en ekki því sem þau höfðu lært áður í fyrri 

kennslustundum. Einnig er rétt að taka fram að áhersla var lögð á að skoða hvað vekti áhuga 

í náttúrufræðitímum eins og þeir eru kenndir í skólum en ekki áhuga á náttúrufræði almennt, 

en um muninn á þessu tvennu er fjallað nánar í kafla 2.2. 

1.2 Gildi 

Viðhorf nemenda til náttúrufræði og náttúrufræðimenntunar hefur verið töluvert rannsakað 

erlendis en minna hér á landi og hafa slíkar rannsóknir jafnvel færst í aukana síðastliðin ár. 

Shirley Simon og Jonathan Osborne (2010, bls. 244) segja í yfirlitsgrein sinni að rannsóknir af 

þessum toga séu ekki nýjar af nálinni. Þar kemur einnig fram að umfangsmiklar yfirlitsgreinar 

hafi birst um viðhorf til vísinda og þær taki á fjöldamörgum rannsóknum þess efnis. Telja má 

að niðurstöður rannsókna af þessu tagi geti verið einstaklega gagnlegar öllum þeim sem 

koma að skipulagi náttúrufræðikennslu.  

Höfundur hefur sjálfur mikinn áhuga á þessu viðfangsefni og telur að góð þekking á 

viðhorfi og áhuga nemenda á námsgreininni muni koma til með að hjálpa ekki aðeins honum 

sjálfum sem tilvonandi kennara heldur líka kennaranemum, kennurum, starfsfólki 

skólakerfisins og þeim sem koma að námskrár- og námsefnisgerð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar ættu að stuðla að því að hægt verði að skipuleggja kennslu um náttúrufræðileg 

viðfangsefni á þann hátt að það veki áhuga nemenda. Ætlun höfundar með þessu verkefni 

var að kanna ítarlega upplifun einstakra nemenda af náttúrufræðitímum og hvað það er sem 

lætur þá öðlast hana á jákvæðan hátt. Það er von höfundar að þetta verði góð viðbót við 

rannsóknir sem til eru á viðhorfi til námsgreinarinnar. Ef vitað er hvað vekur áhuga nemenda 

í kennslustund eða hvað það er sem veitir þeim jákvæða upplifun má hugsanlega nota þá 

þekkingu til að breyta viðhorfi þeirra auk þess að stuðla að árangursríkara námi og kennslu. 

Stærstur hluti rannsókna um þetta efni hefur verið gerður erlendis og því áhugavert að skoða 

hvernig málum er háttað í íslensku skólakerfi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í yfirlitsriti Judith Bennett (2003, bls. 184–185) um nám og kennslu í náttúruvísindum, 

Teaching and learning science: A guide to recent research and its applications kemur fram að 

af öllum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfi nemenda til náttúrufræði séu 

niðurstöður þeirra almennt samhljóma. Hún telur upp helstu niðurstöður sem komið hafa 

fram og virðast loða við þetta rannsóknarefni. Þar segir meðal annars að nemendum finnist 

náttúrufræði í skóla vera erfitt viðfangsefni, að nemendur sjái ekki tengsl milli síns daglega 

lífs og náttúrufræði og vísinda, að nemendur sjái vísindi sem orsök vandamála í umhverfi og 

samfélagi, að náttúrufræði í skóla höfði meira til drengja en stúlkna og að áhugi á vísindum 

minnki með hækkandi aldri nemenda. Michael Reiss (2000, bls. 143–155) fjallar meðal 

annars um það í bók sinni Understanding science lessons, þar sem hann lýsir 

langtímarannsókn sinni á upplifun nemenda af náttúrufræði að ein möguleg ástæða þess að 

áhugi nemenda á náttúruvísindum dvíni með hækkandi aldri sé að námsefnið verði meira 

krefjandi eftir því sem nemendur verða eldri, til dæmis verða hugtök sem þeir þurfa að vinna 

með flóknari og þeir þurfa að vinna meira með óhlutbundið efni.  

Oft má sjá í skrifum um rannsóknir á viðhorfi og upplifun nemenda í náttúrufræði að þær 

tengjast spurningum um það hvort við munum eiga nógu marga vísindamenn í ört vaxandi 

tæknisamfélagi okkar, hvort nógu margir séu í röðum nemenda sem séu það áhugasamir að 

þeir vilji leggja fyrir sig starfsframa tengdan vísindalegum viðfangsefnum. Þetta segja Simon 

og Osborne (2010, bls. 247) að geti verið erfitt að mæla með rannsóknum þar sem áhugi og 

upplifun nemenda tengist ekki alltaf námsárangri þeirra.  

Þetta mætti að hluta til útskýra með innri og ytri áhugahvöt nemenda. Innri áhugahvöt 

nemenda (e. intrinsic motivation) þýðir, samkvæmt Edward L. Deci (1976, bls. 23), að 

einstaklingur fæst við ákveðið viðfangsefni af því að hann sjálfan langar til þess, hefur áhuga 

á því og fær engin laun fyrir nema ánægjuna sjálfa. Ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) 

segja Richard M. Ryan og Edward L. Deci (2000, bls. 60) vera andstæðuna við innri 

áhugahvöt. Þá sé átt við að einstaklingur fáist við eitthvað og viti að í staðin fái hann ákveðin, 

eftirsótt verðlaun fyrir. 

Þetta þýðir að nemendur sem hafa ytri áhugahvöt í náttúrufræði til dæmis, státa 

hugsanlega ekki af góðum námsárangri vegna þess að þeir hafa áhuga á efninu og vilja leggja 

það fyrir sig heldur vegna þess að þeir sækjast eftir verðlaunum fyrir, sem í þessu tilfelli væri 

góðar einkunnir. Það sem kennarar og aðrir sem koma að menntun barna þurfa hins vegar 

að einbeita sér að er að finna út hvernig má vekja þessa innri áhugahvöt nemenda. 



12 

Í yfirlitsgrein Russel Tytler (2014, bls. 82) kemur fram að meðal þeirra sem eiga þátt í að 

þróa náttúrufræðimenntun virðist vera áhersla á að vekja áhuga nemenda og að gera 

vísindin áhugaverð og skemmtileg. Þessa áherslu má meðal annars rekja til ákveðins tilgangs 

sem náttúrufræðimenntun á að þjóna. Þar má nefna að náttúrufræðimenntun er ætlað að 

búa nemendur undir að takast á við vísindaleg fyrirbæri sem koma fyrir í daglegu lífi og 

þátttöku í að glíma við úrlausnarefni sem mannkynið stendur frammi fyrir eins og hlýnun 

jarðar, fæðuöflun handa ört vaxandi mannsfjölda, mengun og sjúkdóma. Einnig er 

menntuninni ætlað að ýta undir að þeir öðlist skilning og þekkingu til að sjá heiminn frá 

vísindalegu sjónarhorni og móta og undirbúa næstu kynslóð vísindamanna. 

Bennett (2003, bls. 174–176) segir að eitt helsta markmið náttúrufræðimenntunar sé að 

hjálpa ungu fólki að skilja lykilatriði í vísindum og hvernig vísindi geti haft áhrif á samfélagið. 

Hún segir einnig að viðhorf nemenda til náttúrufræði sé jafnmikilvægt og það sem þau læra í 

tímum þar sem það hafi mikil áhrif á almenna afstöðu þeirra til vísinda. Því segir hún það ekki 

koma á óvart að viðhorf nemenda til greinarinnar hafi verið rannsakað eins mikið og raun ber 

vitni. Sá fjöldi rannsókna sem til er um þetta viðfangsefni segir hún að endurspegli mikilvægi 

þess að skilja betur viðhorf, upplifun og afstöðu nemenda. Frekari umfjöllun um slíkar 

rannsóknir er að finna hér í næstu köflum. 

2.1 Áhyggjuefni tengd viðhorfi nemenda til náttúrufræði 

Hjá Bennett (2003, bls. 175, 184) kemur fram að viðhorf ungs fólk til náttúruvísinda sé 

áhyggjuefni margra sem koma að náttúrufræðimenntun. Hún segir það vera hluta ástæðu 

þess að svo margar rannsóknir hafi verið gerðar á viðhorfum nemenda til námsgreinarinnar. 

Simon og Osborne (2010, bls. 246–247) segja margar rannsóknir sýna fram á að jákvætt 

viðhorf nemenda til náttúrufræði sem námsgreinar hnigni með hækkandi aldri. Þau fjalla 

einnig um mun á viðhorfi unglinga til almennra vísinda og vísinda sem námsgreinar og greina 

frá niðurstöðum rannsóknar Jazlin V. Ebenezer og Uri Zeller frá 1993, Grade 10 students’ 

perceptions of and attitudes toward science teaching and school science sem sýndu fram á 

að stór hluti þeirra 16 ára nemenda sem tóku þátt hafi haft jákvætt viðhorf til vísinda 

almennt en að sama leyti hafi viðhorf til náttúrufræðitíma verið neikvæðari. Samkvæmt 

rannsókninni stafar þessi munur af þeim boðskap sem fylgir námsgreininni um að 

náttúruvísindi tengist nemendum ekki í félagslegu samhengi og er afleiðing þeirrar hugsunar 

sem getur verið til staðar meðal nemenda um að „náttúrufræði sé mikilvæg en ekki fyrir 

mig“ (Ebenezer og Zeller, 1993, tilvitnað eftir Simon og Osborne, 2010, bls. 247). 

 Áhyggjuefni varðandi viðhorf nemenda til náttúrufræði sem námsgreinar snúa meðal 

annars að mikilvægi þess að fleiri velji sér nám og störf á sviði náttúruvísinda og tækni. Tytler 

(2014, bls. 83) fjallar í yfirlitsgrein sinni um að samfélög sem verða sífellt háðari tækni horfi 
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stöðugt meira til náms í náttúruvísindum til að tryggja að yngri og komandi kynslóðir gefi af 

sér fólk með sérfræðiþekkingu sem viðheldur tæknilegum þörfum þeirra. Þótt niðurstöður 

erlendra rannsókna bendi til þess hefur minna borið á slíku hér á landi og ekki virðast vera 

eins sterkir tilburðir til að efla og hlúa að námi á þessu sviði. Simon og Osborne (2010, bls. 

243–244) komast að sömu niðurstöðu og Tytler í yfirlitsgrein sinni en segja að umdeilanlegt 

sé hversu mikið áhyggjuefni það reynist vera í raun. Þeir segja það siðferðilega og 

hagfræðilega vafasamt að hvetja til náms í náttúruvísindum til að eiga möguleika á farsælum 

starfsferli innan vísinda þegar slík störf eru hugsanlega ekki á hverju strái. Þeir vilja frekar 

beina áhyggjum að neikvæðri svörun nemenda gagnvart námi í náttúruvísindum og að þeir 

átti sig ekki á að slíkt nám geti opnað leiðir að fleiri starfsferlum en þeir gera sér grein fyrir. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kristjáns Ketils Stefánssonar (2006, bls. 49) um vilja 

íslenskra nemenda til að takast á við náttúrufræðileg viðfangsefni töldu flestir nemendur 

sem tóku þátt í rannsókninni upp störf í tengslum við heilbrigðisþjónustu eða læknisfræði en 

fáir töldu upp störf í tengslum við verkfræði og tölvur þegar spurt var hvaða störf þeir tengdu 

við nám í náttúruvísindum. Þeir sögðu einnig að þeir myndu ekki eftir að hafa fengið neinar 

upplýsingar um aðra mögulega starfsferla sem tengjast vísindum og tækni. 

Barmby, Kind og Jones (2008, bls. 3–11) gerðu rannsókn á viðhorfi 932 nemenda á 

aldrinum 11–13 ára til náttúrufræði og segja þeir í kjölfar niðurstaðna sinna að það sé 

ákveðið vandamál hvernig nemendur upplifi námsgreinina í skóla og að það hafi áhrif á hvort 

þeir muni sækjast eftir frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni. Því sé mikilvægt að leita 

leiða til að gera reynslu þeirra af náttúrufræði betri. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

þeirra dregur úr áhuga nemenda á náttúrufræði eftir því sem þeir verða eldri. Þessi hnignun 

var meiri meðal stúlkna en drengja og munurinn jókst með hækkandi aldri. Þeir segja einnig 

að niðurstöður rannsóknar þeirra bendi til að það sem hafa þurfi í huga til að gera reynsluna 

betri snúi helst að því að auka verklega kennslu en minni hnignun mátti greina í tengslum við 

slíkar kennsluaðferðir. Í rannsókninni voru tekin eigindleg viðtöl við nemendur og stór hluti 

þeirra taldi að náttúrufræði væri leiðinleg vegna þess að þeir fengu aðeins að gera lítið af 

verklegum æfingum og það væru oft þær sem gerðu námið skemmtilegra. Einnig þarf að 

þeirra mati að huga að því hvernig er kennt, hvernig efnið er útskýrt og hvernig hægt er að 

yfirfæra það á daglegt líf en nemendum í rannsókninni fannst bæði lærdómurinn og verklegu 

æfingarnar vera síður skemmtileg ef þau skildu ekki almennilega hvað var verið að fást við og 

fannst þeim útskýringum oft ábótavant. 

2.2 Vandi við að rannsaka viðhorf og áhuga 

Hvað er átt við með viðhorfi til náttúrufræði? Osborne, Simon og Collins (2003, bls. 1053) 

segja að í rannsóknum á þessu viðfangsefni hafi helstu vandkvæði snúist um þá merkingu 



14 

sem lögð er í hugtakið viðhorf. Í grein Kind, Jones og Barmby (2007, bls. 3) um rannsókn 

þeirra á hvernig mæla megi viðhorf til náttúrufræði, skilgreina þeir viðhorf á þann hátt að 

það sé álit eða skoðun sem manneskja hefur á ákveðnu fyrirbæri, byggð á hugmyndum 

þeirra um það.  

Þegar skoða á viðhorf til náttúrufræði segir Tytler (2014, bls. 85) í yfirliti sínu um 

rannsóknir af þessu tagi að gera þurfi greinarmun á hvort verið sé að skoða viðhorf til 

náttúrufræði sem námsgreinar eða til náttúrufræði almennt. Kind, Jones og Barmby (2007, 

bls. 3) segja til dæmis að náttúrufræði sem námsgrein feli í sér ýmsa þætti sem almenn 

náttúruvísindi geri ekki. Náttúrufræði sem námsgrein feli meðal annars í sér kennarann, 

skólastofuna og námsefnið, allt þetta séu hlutir sem geti haft áhrif á viðhorf og það hvort 

upplifunin sé góð eða slæm. Þegar talað er um viðhorf til náttúruvísinda almennt telur 

höfundur að þar sé átt við viðhorf til almennra vísinda, vísindalegra fyrirbæra, vísindamanna 

og hvernig öðlast megi skilning á hlutum með hjálp vísindanna. Það sé mun víðtækara en 

viðhorf til náttúrufræði sem námsgreinar og hætt sé við að þessi tvö hugtök skarist þegar 

verið er að rannsaka eða fjalla um viðhorf til náttúrufræði. Að mati höfundar getur manni 

fundist náttúrufræðileg viðfangsefni áhugaverð án þess að vilja endilega læra um þau og því 

hægt að segja að viðhorf til almennra náttúruvísinda geti verið gott þótt það sama eigi ekki 

endilega við um náttúrufræði sem námsgrein sem þú þarft að leggja fyrir þig og læra. 

2.3 Fyrri rannsóknir 

Reiss (2000, bls. 124 og 142) gerði langtímarannsókn á upplifun nemenda af náttúrufræði. Í 

nemendahópnum sem hann fylgdist með í fimm ár reyndist vera marktæk fylgni milli 

námsárangurs og þess hvort nemendurnir hyggðu á frekara nám í náttúrufræði. Hann segir í 

bók sinni að meirihluta nemenda hafi líkað við kennara sem notuðu verklegar athuganir í 

kennslu, útskýrðu efnið vel, héldu góðum aga í bekknum og hefðu kímnigáfu. 

Í grein Hacieminoglu (2016, bls. 41–42, 46 og 48) er sagt frá megindlegri rannsókn sem 

hún gerði meðal nemenda í 7. bekk í Tyrklandi. Þar var meðal annars kannað viðhorf 

nemenda til náttúrufræði. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að nemendur 

sem höfðu jákvætt viðhorf til náttúruvísinda voru líklegri til að stunda merkingarbært nám 

(e. meaningful learning) frekar en utanbókarlærdóm (e. rote learning) sem leiddi til betri 

námsárangurs. Þar segir einnig að vissar áherslur kennara og námsumhverfi, til dæmis 

hefðbundin kennsla og það að treysta of mikið á námsbækur geti leitt til neikvæðra viðhorfa 

til vísinda.  

Í grein Şener, Türk og Taş (2015, bls. 57–59 og 65) er fjallað um rannsókn sem gerð var á 

áhrifum mismunandi kennsluhátta í náttúrufræði á viðhorf 50 nemenda á aldrinum 12-13 ára 

til náttúrufræði. Í rannsókn þeirra tókust nemendur á við verkefni sem byggðust á fimm 
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þáttum með mismunandi kennslu og umhverfi. Í fyrsta lagi voru það verklegar æfingar (e. 

hands on activities), þar sem nemendur unnu með efni ýmist innan eða utan skólastofu og 

gerðu æfingar eða tilraunir með hlutum, efnum eða öðru. Í öðru lagi var 

rannsóknarstofuvinna (e. laboratory practices) þar sem nemendur þróuðu kunnáttu sína í að 

leita lausna, safna gögnum, rannsaka og komast að niðurstöðu. Í þriðja lagi var útikennsla (e. 

outdoor practices) þar sem nemendur voru í beinum tengslum við náttúruna og gátu yfirfært 

skilning sinn úr skólastofunni á aðrar aðstæður og umhverfi. Í fjórða lagi var leikræn tjáning 

(e. creative drama) þar sem nemendur nýttu skapandi hugsun og eigin reynslu á meðan þeir 

þjálfuðust í samskiptum sínum við aðra. Í fimmta lagi var kennsla í stjörnuskála (e. 

planetarium and observatory activities) þar sem nemendur fengu að læra utan 

skólastofunnar. Nemendur voru prófaðir bæði fyrir og eftir kennsluna auk þess sem opin 

viðtöl voru tekin til að fá fram skoðun þeirra á kennslunni. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að eftir kennsluna var viðhorf nemendanna til náttúrufræði jákvæðari 

en fyrir hana. Einnig bentu niðurstöður til að með notkun mismunandi námsumhverfis ykist 

áhugi nemendanna á náttúrufræði. Með þeim viðfangsefnum og kennslu sem notast var við 

áttu nemendur auðveldara með að læra sjálfir, skilningur þeirra á viðfangsefnunum jókst og 

viðhorf þeirra varð jákvæðara. Einnig skýrðu nemendurnir frá því að þeim hefði þótt 

skemmtilegt að taka þátt í verkefninu og að fá að læra í mismunandi námsumhverfum þar 

sem forvitni þeirra og áhugi jókst.  

Kristiani, Susilo og Aloysius (2015, bls. 723–725) rannsökuðu líffræðikennslu í þremur 

bekkjum í þremur mismunandi skólum. Þrjár ákveðnar kennsluaðferðir voru skoðaðar og 

fylgni þeirra við viðhorf og skilning nemenda sem allir voru í 10. bekk, á aldrinum 15 -16 ára. 

Kennsluaðferðirnar sem notaðar voru í bekkjunum þremur kallast leitarnám (e. inquiry based 

learning), valdefling hugsunar með spurningum í tengslum við leitarnám (e. Thinking 

empowerment by questioning integrated with inquiry learning (TEQI)) og vísindaleg 

vinnubrögð (e. scientific learning). Fyrsta aðferðin gengur út á að nemendur læra með því að 

rannsaka sjálfir og framkvæma athuganir auk þess sem þeir tengja nýja þekkingu við gamla. 

Önnur aðferðin felur í sér bæði leitarnám og verkefni sem miðast við að svara skipulega 

spurningum um efnið. Þriðja aðferðin felur í sér útlistunarkennslu og spurningar auk þess 

sem nemendur leita upplýsinga og setja þær fram á ákveðinn hátt. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að því jákvæðara viðhorf sem nemendur sýndu gagnvart 

náttúrufræði þeim mun betri skilningur og námsárangur virtist vera til staðar. Jákvæð fylgni 

var milli allra þriggja aðferðanna og viðhorfs og skilnings nemenda. 

Simon og Osborne (2010, bls. 247) segja í yfirlitsgrein sinni að margar rannsóknir hafi 

verið gerðar á tengslum viðhorfa og námsárangurs í náttúrufræði en að þar gæti ákveðinnar 

tvíræðni þar sem þær sýni mismunandi niðurstöður; sumar rannsóknir sýni fram á sterk 
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tengsl en aðrar ekki og að oft séu tengslin veik eða ekki til staðar. Þau vilja meina að þennan 

mismun megi meðal annars skýra með því að áhugi á vísindum sé aðeins einn þáttur af 

mörgum sem hafi áhrif á skuldbindingu og árangur í námsgreininni. Það mætti einnig draga 

þá ályktun að orsakasamhengið geti verið á báða vegu ef tengsl eru fyrir hendi. 

Niðurstöður rannsóknar Reiss (2000, bls. 144 og 155–156) sýndu meðal annars fram á að 

hjá meirihluta nemenda spilaði náttúrufræðimenntun lítið hlutverk í lífi þeirra. Hann taldi að 

náttúrufræðimenntun skilaði aðeins árangri ef nemendum fyndist hún hafa persónulegan 

tilgang eða gildi fyrir þá sjálfa. Þar á hann við að margir nemendur sjái aðeins þann tilgang 

með náttúrufræðimenntun að hún sé staksteinn, til dæmis fyrir frekari menntun en að aðrir 

nemendur leiti merkingar í vísindum og finnist að þau hjálpi sér við að skilja hver þeirra staða 

er í heiminum. Að hans mati eru það slík atriði sem kennsla í náttúrufræði ætti að gefa sig 

að. 

Í rannsókn Kristjáns Ketils Stefánssonar (2006, bls. 48–49) á vilja nemenda til að fást við 

náttúrufræðileg viðfangsefni kemur fram að þótt flestir þátttakendur hafi talið nám í 

náttúruvísindum mikilvægt vildu þeir almennt ekki þurfa að læra meira eða bæta við þá 

náttúrufræðimenntun sem þeir fengu nú þegar. Nemendurnir tóku það flestir fram að þeir 

vildu frekar fá ítarlegri kennslu um minna efni en þeim fannst að það væri farið yfir of mikið 

efni og að ekki væri nógu vel farið yfir það auk þess sem kennarinn væri oft ekki nógu vel 

undirbúinn. Einnig kunnu þeir illa við að farið væri yfir efni sem væri ekki að finna í 

kennslubókum og kæmi ekki fram á samræmdum prófum. Nemendur létu einnig í ljós að 

þeim þættu verklegar athuganir skemmtileg og góð leið til að læra um viðfangsefni 

námsgreinarinnar.  

Haukur Arason (2008, bls. 81–88) gerði fjölþætta rannsókn á áhuga íslenskra nemenda á 

náttúrufræðinámi. Niðurstöður rannsóknar hans sýndu meðal annars að kennarinn og skýr 

framsetning hans á námsefni skipti miklu máli varðandi viðhorf unglinga til námsins. Þar 

kemur einnig fram að þrátt fyrir að margir nemendur hafi látið í ljós ánægju með verklega 

kennslu fannst sumum hún ruglandi auk þess sem ekki var ljóst hvort ánægja með verklega 

kennslu tengdist skilningi á viðfangsefninu frekar en ánægju þess að fá að vinna verkefni með 

vinum. Það má taka það fram að verkleg kennsla getur verið með ýmsu móti og það hvernig 

nemendur upplifa hana getur meðal annars oltið á viðfangsefni, framsetningu og skipulagi. 

Hún getur verið áhugaverð, spennandi, leiðinleg, óskiljanleg og allt þar á milli.  

Annað sem niðurstöður rannsóknar Hauks Arasonar (2008, bls. 81–88) leiddu í ljós var að 

sumir unglinganna sem tóku þátt í rannsókninni höfðu áhuga á að fræðast um 

náttúrufræðileg viðfangsefni án þess að það tengdist þeim sjálfum eða daglegu lífi þeirra og 

að ýmis smáatriði gátu átt þátt í vekja áhuga á viðfangsefnum. 
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Linda Björk Gunnarsdóttir (2017, bls. 4 og 115–123) rannsakaði hvaða 

náttúrufræðigreinar og viðfangsefni innan þeirra vöktu helst áhuga nemenda á unglingastigi. 

Einnig rannsakaði hún áhuga nemenda í tengslum við námsathafnir og kennsluaðferðir og 

hvenær nemendur fyndu fyrir áhuga í kennslustundum. Helstu niðurstöður voru að meira en 

helmingur þeirra nemenda sem tóku þátt í rannsókninni höfðu áhuga á náttúrufræði og að 

skilningur þeirra og fjölbreyttar kennsluaðferðir skiptu sköpum þegar kom að því að vekja 

áhuga á námsgreininni. Efnafræði, eðlisfræði og stjörnufræði voru áhugaverðustu greinarnar 

en plöntur vöktu minnstan áhuga. Námsbókin og kennsluhættir voru meðal þess sem var 

talið skipta miklu máli varðandi áhuga nemenda. Verkefnavinna, verkleg kennsla, útikennsla, 

umræður, fræðslumyndbönd, tilraunir og hópvinna var nefnt sem skemmtilegustu 

kennsluaðferðirnar en að lesa í námsbók, glósa og svara spurningum var hins vegar nefnt 

sem þær leiðinlegustu.  

Í rannsókn Hauks Arasonar (2008, bls. 65) leiddu niðurstöður í ljós að stjörnufræði væri 

það svið náttúrufræði sem vekti mestan áhuga meðal unglinga, síðan líffræði, æxlun og 

dýrafræði. Minni áhugi var á hljóðfræði, rafmagni og orku. Enn minni áhugi var á 

frumeindum, jarðvísindum, efnafræði og ljósfræði og langminnstur áhugi var á grasafræði. Í 

báðum rannsóknum má sjá að stjörnufræði er ofarlega á listanum sem áhugaverðasta 

námsgreinin innan náttúrufræði en plöntur eru þar neðstar á lista.  

Hildur Ágústsdóttir (2015, bls. 4 og 63–74) framkvæmdi rannsókn þar sem meðal annars 

voru kannaðar hugmyndir nemenda á unglingstigi um viðhorf og áhuga á 

náttúrufræðigreinum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var hluti nemenda sem taldi 

að í náttúrufræðikennslu mætti leggja meiri áherslu á að gera efnið áhugaverðara þar sem 

það væri auðveldara að læra um efni sem vekti áhuga. Einnig fannst þeim að tilraunir væru 

góð leið til að vekja áhuga en að efni þeirra og tilgangur yrði að vera vel útskýrður. Annar 

nemandi lét í ljós að honum fyndist að til að vekja áhuga á námsefninu væri gott að tengja 

það við raunveruleikann og daglegt líf.  

Þær rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um hafa að mestu tekið mið af því að 

nemendur voru fengnir til að horfa aftur í tímann og lýsa viðbrögðum og skoðunum sínum á 

náttúrufræðitímum sem þeir höfðu setið í og viðfangsefnum sem þeir höfðu fengist við þar. 

Sú rannsókn sem þetta verkefni snýst um er frábrugðin þeim að því leyti að fylgst var með 

nemendum í rauntíma, þeir skrifuðu hjá sér athugasemdir um leið og þeir fundu fyrir áhuga 

eða leiða og síðan var rætt við þá strax að kennslustund lokinni. Höfundur var þannig að 

meira eða minna leyti beintengdur við upplifun þeirra „nú“ í stað þess að grafast fyrir um 

upplifun þeirra af því sem þeir höfðu upplifað áður. 
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2.4 Viðfangsefni rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningin sem fyrst og fremst var lögð fram fyrir þetta verkefni var: Hver er 

tilfinningaleg upplifun nemenda á unglingastigi af náttúrufræðitímum? Þessi spurning fól í 

sér að skoða hvað nemendum fyndist áhugavert og skemmtilegt af því sem færi fram í 

kennslustundum og hvað þeim fyndist minna áhugavert eða jafnvel leiðinlegt, erfitt eða 

flókið. Þarna var sérstaklega horft til þátta sem kennari getur stjórnað í kennslustundinni og 

fylgst með hvað nemendur gerðu, hvað kennarinn gerði og hvernig hann nálgaðist 

viðfangsefnið í kennslustund. Athyglinni var einkum beint að þeim kennslustundum sem 

nemendur voru í meðan rannsóknin átti sér stað og því sem þau voru að læra þá en ekki fyrri 

kennslustundum og því sem þau höfðu lært á fyrri árum eða því sem stóð til að læra í næstu 

kennslustundum. Því má segja að takmarkið hafi verið að fanga hvað vakti áhuga í 

kennslustundinni sjálfri með hliðsjón af námsathöfnum, kennsluathöfnum og kennsluefni.  

Til að ná þessu fram var auk rannsóknarspurningarinnar leitað svara við eftirfarandi 

undirspurningum: 

1. Hvaða námsathafnir í náttúrufræðitímum vekja áhuga nemenda á unglingastigi og 

hverjar ekki? 

2. Hvaða kennsluathafnir í náttúrufræðitímum vekja áhuga nemenda á unglingastigi og 

hverjar ekki? 

3. Á hvaða hátt hefur kennsluefni í náttúrufræðitímum áhrif á áhuga nemenda á 

unglingastigi?  
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3 Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Fylgst var með 

kennslustundum og tekin voru viðtöl við nokkra nemendur, þrjú viðtöl við hvern nemanda, 

úr ákveðnum grunnskólum á landinu. Viðtölin voru tekin bæði fyrir og eftir kennslustundir í 

náttúrufræði en þar höfðu ákveðnir nemendur hjá sér sérútbúin eyðublöð sem þeir fylltu út 

meðan á tímunum stóð eða strax á eftir. Eyðublöðin má sjá í viðauka F. Fyrstu viðtölin voru 

tekin fyrir kennslustundirnar og þá fengu umræddir nemendur nokkur eintök af eyðublaðinu 

sem fylla skyldi út í næstu tveimur til fjórum kennslustundum í náttúrufræði. Fjöldi 

kennslustunda fór að miklu eftir tíma sem þeir aðilar sem komu að rannsókninni höfðu og 

þess vegna gátu nemendur ekki alltaf fyllt út blöð í fjórum kennslustundum. Rannsakandi 

framkvæmdi einnig vettvangsathugun með því að vera viðstaddur eina kennslustund af 

þessum tveimur til fjórum hjá hverjum nemanda og tók þær upp á myndband til að nota við 

úrvinnslu. Önnur viðtölin voru tekin strax eftir þann tíma sem rannsakandi var viðstaddur og 

þau þriðju þegar nemendur höfðu lokið við að fylla út eyðublöðin í öllum kennslustundunum. 

Öll viðtölin við nemendur voru hljóðrituð og síðar endurrituð. Gögnunum sem safnað var 

voru síðan dregin saman í þemu sem síðan er lýst hér í niðurstöðum og umræðum. Við val á 

skólum og þátttakendum var notast við hentugleikaúrtak og tilgangsúrtak. 

 Í þessum kafla er skýrt frá hvernig staðið var að rannsókninni. Því er lýst nánar hér í 

framhaldinu í eftirfarandi undirköflum: Rannsóknarsnið, Spurningarammi, Þátttakendur 

rannsóknar, Gagnaöflun, Greining gagna og Trúverðugleiki og siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarsnið  

Í samræmi við eðli rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að svara 

rannsóknarspurningunum. Sigurlína Davíðsdóttir segir í Handbók í aðferðafræði rannsókna 

(2013, bls. 232) að notast sé við eigindlega nálgun í rannsóknum þegar ætlunin er að skoða 

hlutina ofan í kjölinn og öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu.  

Rannsókn stendur næst því að teljast fyrirbærafræði, þar sem hún hefur þann 

megintilgang að skilja hvernig fólk upplifir aðstæður og reynt er að skilja tiltekin fyrirbæri út 

frá reynslu viðmælenda. Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 281) segir í sömu handbók að 

aðferðin geti veitt mikilvægar upplýsingar sem erfitt væri að fá með öðrum leiðum og að þar 

sem þátttakendur séu oft fáir sé takmarkið ekki að alhæfa heldur að auka þekkingu á 

fyrirbærinu og dýpka skilning. Það var jafnframt takmarkið með þessari tilteknu rannsókn. 
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3.2 Þátttakendur rannsóknar 

Skólar og viðmælendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og tilgangsúrtaki í samræmi við 

markmið og tilgang rannsóknarinnar. Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2013, bls. 

124) segja í Handbók í aðferðafræði rannsókna að hentugleikaúrtak sé notað þegar 

rannsakandi velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til. Þar sem slík úrtök eru oft ónákvæm 

eru þau yfirleitt ekki notuð til að alhæfa um þýði. Teddlie og Yu (2007, bls. 80–83) segja í 

grein sinni um úrtaksaðferðir að tilgangsúrtak sé oft notað þegar velja á lítið úrtak sem valið 

er í þeim tilgangi að geta gefið sem mestar upplýsingar um fyrirbærið sem rannsakað er. Í 

samvinnu við náttúrufræðikennara hvers skóla voru valdir einstaklingar sem talið var að 

myndu hafa eitthvað um málið að segja og gætu sem best útskýrt af hverju þeim finnst það 

sem þeim finnst. Þar sem úrtakið var fremur lítið er ekki hægt að nota niðurstöður 

rannsóknarinnar til að alhæfa um þýði heldur eiga þær öllu heldur að nýtast á þann hátt að 

þær geti gefið vísbendingar um áhuga og upplifun nemenda af náttúrufræði í skóla. 

Skólarnir voru valdir í samráði við leiðbeinanda með tilliti til staðsetningar þeirra og 

náttúrufræðikennara sem talið var að myndu vilja taka þátt og leyfa rannsakanda að vera 

viðstöddum í kennslustundum sínum. Innan þess ramma var leitast eftir að komast að hjá 

sem fjölbreyttustum hópi kennara til að fá eins fjölbreytta kennsluhætti og mögulegt var. Til 

dæmis var vitað að einn kennaranna leggur áherslu á verklega kennslu þar sem reynir á 

notkun mælitækja og úrvinnslu, annar leggur áherslu á hugtakaskilning og verklega kennslu 

þar sem skoðuð eru ákveðin fyrirbæri, annar vinnur mikið með tækni eins og spjaldtölvur og 

svo framvegis. Ástæðan fyrir því að reynt var að komast að hjá kennurum með fjölbreytta 

kennsluhætti er af sama toga og þeirri sem Reiss (2000, bls. 5) nefnir í tengslum við rannsókn 

sína um upplifun nemenda af náttúrufræðimenntum. Fyrir rannsókn sína valdi hann skóla 

sem talið var að byði upp á góða náttúrufræðikennslu þar sem hann vildi ekki að rannsókn 

hans leiddi í ljós að nemendur upplifðu náttúrufræði á slæman hátt einfaldlega vegna þess 

að illa væri staðið að náttúrufræðimenntun þeirra eða að hún væri hreinlega slök. Hér er ekki 

átt við að kennararnir í þessari rannsókn hafi verið valdir því þeir voru taldir góðir eða slæmir 

heldur var talið að niðurstöðurnar yrðu gagnlegri og viðameiri ef þátttakendur upplifðu fleiri 

og fjölbreyttari kennsluaðferðir, kennsluefni og kennsluhætti. Nemendur sem tóku þátt í 

rannsókninni voru valdir í samráði við náttúrufræðikennara þeirra. Þar var að mestu leitast 

eftir að fá sem fjölbreyttastan hóp þátttakenda sem kennararnir töldu að væru tilbúnir að 

taka þátt í rannsókninni. 

Tölvupóstur var sendur til þeirra náttúrufræðikennara sem óskað var eftir samvinnu við. 

Ef þeir samþykktu að taka þátt var haft samband við skólastjórnendur, þeir upplýstir um 

rannsóknina og munnleg samþykki fengin. Þeir kennarar sem samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni voru síðan beðnir að senda tölvupóst með sérstakri beiðni til foreldra þar sem 
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þeim var greint frá því að rannsakandi vildi vera viðstaddur kennslustund og fá að taka hana 

upp, þessa beiðni má sjá í viðauka A. Með því var þeim gefið tækifæri til að hafa samband ef 

þeir væru þessu mótfallnir eða ef þeir vildu ekki að barn þeirra myndi sjást á upptöku. Ekkert 

foreldri hafði samband vegna upptakanna. Síðan voru náttúrufræðikennararnir beðnir um að 

benda á einn eða tvo nemendur til að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi hafði þá 

samband við þann eða þá nemendur og þeir fengu afhent sérstakt leyfisbréf sem þeir og 

foreldrar þeirra urðu að skrifa undir. Umrætt leyfisbréf má sjá í viðauka B. Allir nemendur 

sem rætt var við og foreldrar þeirra eða forráðamenn samþykktu þátttöku.  

Áður en skrifað var undir leyfisbréfin var öllum hlutaðeigandi gerð grein fyrir að engin 

rétt nöfn eða staðsetningar myndu koma fram í verkefni þessu og að viðtöl, upptökur og 

skráningar væru einungis ætlaðar augum og eyrum rannsakanda og leiðbeinanda hans þótt 

brot úr viðtölum yrðu sett fram í niðurstöðum undir dulnöfnum þátttakenda. Viðmælendum 

í rannsókninni var líka gerð grein fyrir því að þeir mættu hafna þátttöku í rannsókninni og að 

þeir mættu hætta á hvaða stigi hennar sem er án útskýringa. Auk þess að afla samþykkis 

ofangreindra aðila var rannsóknin tilkynnt persónuvernd og höfundur kynnti sér reglur um 

tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga. 

3.3 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með því að taka opin, hálfstöðluð viðtöl við níu nemendur úr fimm 

mismunandi skólum, þrjú viðtöl við hvern nemanda. Rannsakandi hafði með sér 

viðtalsramma sem skipt var í þemu til að styðjast við en veitti jafnframt svigrúm til að fylgja 

eftir hverju sem kom upp í viðtölunum. 

Í viðtölunum var talað við tvo nemendur í einu í fjórum af þessum fimm skólum og við 

einn nemanda í einum þeirra. Þetta var gert í þeim tilgangi að í sumum tilfellum verða 

einstaklingar ræðnari um ákveðin málefni ef þeir eru tveir saman og geta þá jafnvel rætt 

hlutina sín á milli og skipst á skoðunum. Reynt var að fá viðmælendur til að tjá sig frjálst um 

efnið en rannsakandi studdist engu að síður við viðtalsramma sína til að beina þeim áfram á 

rétta braut ef þeir fóru út fyrir efnið. 

Viðtölin voru tekin bæði fyrir og eftir kennslustundir í náttúrufræði. Meðan á 

kennslustundunum stóð höfðu nemendur hjá sér sérútbúið eyðublað sem þeir notuðu til að 

skrá hjá sér athugasemdir þegar eitthvað vakti sérstaklega áhuga hjá þeim eða þegar þeim 

leiddist. Einnig fengu nemendurnir tíma til klára að fylla út eyðublöðin eftir tímana þegar 

þörf var á. Nemendurnir fylltu út eyðublöð í tveimur til fjórum kennslustundum í 

náttúrufræði, eitt eyðublað fyrir hverja þeirra. Fyrstu viðtölin, sem tekin voru fyrir 

kennslustundirnar voru tekin í skólanum og megintilgangur þeirra var að kynnast 

þátttakendum og bakgrunni þeirra lítillega. Síðari viðtölin tvö sem tekin voru eftir 
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kennslustundirnar voru tekin í skólanum þar sem talið var best að taka þau eins fljótt eftir 

tímana og mögulegt var til að ræða upplifun nemendanna. Fyrra viðtalið af þessum tveimur 

snerist um að spyrja nánar út í upplifun nemendanna af kennslustundunum með tilliti til 

námsathafna, kennsluathafna og námsefnis. Það viðtal var tekið eftir eina af þessum tveimur 

til fjórum kennslustundum. Seinna viðtalið snerist um spyrja nánar út í það sem nemendur 

skrifuðu hjá sér meðan á kennslustundunum stóð og fá þau til að segja frá því. Einnig var þar 

spurt um hvað þeim fannst um kennslustundirnar þar sem þeir höfðu eyðublöðin hjá sér auk 

almennari þátta eins og hvort þeir telji líkur á að þeir muni sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni. Það viðtal var tekið eftir að öllum skráningum 

nemandans í kennslustundunum var lokið.  

Einnig var gagna aflað með vettvangsathugunum. Fylgst var með í kennslustundum hjá 

þessum tilteknu nemendum þar sem horft var sérstaklega til þess hvernig hún fór fram, hvað 

kennarinn gerði og hvað nemendurnir gerðu auk þess sem fylgst var nánar með þeim 

nemendum sem tóku þátt í rannsókninni. Ekki var setið í öllum kennslustundunum heldur 

aðeins einni af þessum tveimur til fjórum hjá hverjum nemanda. Kennslustundirnar voru 

teknar upp á myndband til að hægt væri að skoða þær nánar meðan unnið var úr gögnunum. 

Atriði úr vettvangsathugunum voru hluti af seinni viðtölum við nemendur eftir aðstæðum og 

þörfum en eins og áður segir var líka notast við þemaskipta viðtalsramma. 

3.4 Viðtalsrammar 

Við gerð viðtalsrammanna var reynt að orða spurningarnar á þann hátt að þær fái nemendur 

til að kafa dýpra og íhuga hvað það var sem vakti áhuga þeirra í kennslustundinni svo þeir 

geti lýst því á sem skýrastan hátt. Einnig var reynt að orða spurningarnar á einfaldan hátt svo 

flókið eða hátíðlegt orðalag yrði ekki hindrun eða ylli því að nemendurnir skildu ekki 

spurninguna. Athyglinni var einkum beint að því sem þau voru að læra meðan á rannsókninni 

stóð en ekki því sem þau höfðu lært áður í fyrri kennslustundum. Viðtalsrammana má sjá í 

viðaukum C, D og E. 

Við gerð eyðublaðsins sem nemendur fylltu út í kennslustundunum var leitast við að hafa 

það á einföldu, aðlaðandi formi með litlum texta svo ekki færi dýrmætur tíma í að lesa 

spurningar eða leiðbeiningar. Einnig vildi rannsakandi forðast að hafa efni eyðublaðsins 

stýrandi á nokkurn hátt. Efni blaðanna og hvernig þau skyldu fyllt út var skýrt fyrir 

nemendum þegar þeir fengu þau í hendur að loknu fyrsta viðtalinu. Eyðublöðin má sjá í 

viðauka F. 
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3.5 Greining gagna 

Viðtölin sem tekin voru við nemendur voru hljóðrituð og síðan afrituð þar sem þau voru 

skrifuð nákvæmlega upp í Word ritvinnsluforrit. Við hljóðritun og afritun var notast við 

forritið Voice recorder á Samsung Galaxy S7 snjallsíma. Við úrvinnslu gagnanna var skrifað 

fremur ítarlega um hvert viðtal, vettvangsathugun og eyðublað svo allt kæmi fram sem 

þátttakendur höfðu til málanna að leggja. Þar voru líka sett fram brot út viðtölunum og af 

eyðublöðunum til að lýsa svörum nemendanna sem best. Síðan voru helstu atriði þessara 

þátta dregin saman þar sem fundnir voru sameiginlegir þættir, áherslur og þemu og fjallað 

nánar um hvert þeirra. Næst var leitast við að draga fram þau þemu sem áttu við til að svara 

rannsóknarspurningunum og síðan voru dregin fram önnur þemu sem komu í ljós þegar 

helstu atriði voru dregin saman. 

Upptökur í vettvangsathugunum voru gerðar með fartölvu þar sem notast var við forritið 

Movie Maker. Tilgangur þeirra var að geta horft á ákveðin atriði aftur til að hjálpa til við 

úrvinnslu og skrif um vettvangsathuganirnar og það sem þar fór fram. Vert er að taka fram 

að öllum gögnum, upptökum og eyðublöðum var eytt þegar vinnu við ritgerðina var lokið og 

hún samþykkt. 

3.6 Trúverðugleiki og siðferðileg álitamál 

Eins og í flestum rannsóknum er ávallt þörf á að huga að trúverðugleika niðurstaðna. Helstu 

áhættuþættir í þessari rannsókn sem varða trúverðugleika gætu varðað þá staðreynd að 

nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu mismunandi bakgrunn, mismunandi 

áhugahvöt og áhuga á námi. Einnig gat verið að nærvera rannsakanda í tímum hafi haft áhrif 

á hvernig þeir hegðuðu sér eða hvað þeir skrifuðu hjá sér. Sigurður Kristinsson (2013, bls. 82) 

segir í Handbók í aðferðafræði rannsókna að vettvangsathuganir gætu hugsanlega skilað 

betri árangri ef sem minnst er gefið upp um markmið rannsóknarinnar þar sem það gæti haft 

áhrif á atferli þátttakenda. Hann telur að það sé vandasamt verk að meta hve mikið á að gefa 

upp en að ávallt þurfi rannsakandi þó að kynna sig og láta vita að hann sé að gera athugun. 

Síðan er viss áhætta í viðtölum sem snýr að því að viðmælendur eiga miserfitt með að tjá sig 

munnlega og segja jafnvel eitthvað sem þeir halda að rannsakandi vilji heyra frekar en að 

segja það sem þeim finnst. 

Í öllum rannsóknum þarf einnig að huga að siðferðilegum þáttum en það er misjafnt 

hvaða kröfur þarf að uppfylla og fer það að mestu leyti eftir eðli rannsóknarinnar. Í þessari 

rannsókn snerust slíkir þættir helst um það að rannsakandi gætti nafnleyndar þátttakenda og 

persónugreinanleika auk þess að fá leyfi frá foreldrum og stjórnendum viðkomandi skóla. 

Auk þess þurfti að hafa í huga að rannsakandi truflaði sem minnst skólastarf, kennslu og nám 
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nemenda í þeim tímum sem hann fylgdist með. Rannsókn þessi var tilkynnt til 

Persónuverndar og farið var eftir reglum um vinnslu persónuupplýsinga.  

Annað sem hafa þurfti í huga og snerti gæði rannsóknarinnar er að rannsakandi þurfti að 

gera sjálfum sér grein fyrir eigin hugmyndum og viðhorfum um efni hennar og reyna að 

leggja þau til hliðar. Hver rannsakandi kemur að rannsókn sinni með ákveðnar hugmyndir og 

reynslu. Gæta þarf að því að þessir þættir hafi ekki áhrif á framgang rannsóknarinnar, við 

gagnasöfnun, greiningu eða framsetningu niðurstaðna. Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 

244–246) segir í Handbók í aðferðafræði rannsókna að þegar notast er við fyrirbærafræði 

sem rannsóknaraðferð þurfi rannsakandi að nálgast efnið með opnum huga og leggja til 

hliðar eigin fyrirframgerðar hugmyndir.  

Til að gera trúverðugleika rannsóknarinnar sem mestan var leitast við að fylgja þeim 

ábendingum sem gefnar eru í Handbók í aðferðafræði rannsókna. Þar segja Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 218 ) að í eigindlegum rannsóknum sé 

trúverðugleiki að miklu leyti bundinn þátttakendum. Í ljósi þess þarf að gæta þess að gefa sér 

góðan tíma í viðtölin, spyrja ítarlega, skoða betur atriði sem virðast skera sig úr, fá 

staðfestingu þátttakenda á því að við skiljum þá rétt við greiningu gagna ef þörf er á og svo 

framvegis. Í sömu bók fjallar Helga Jónsdóttir (2013, bls. 144–145) um mikilvægi þess að hafa 

í huga að eigindleg viðtöl geta verið mjög persónuleg og því þarf að ríkja gagnkvæm virðing 

og traust milli rannsakanda og viðmælanda hans. 
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4 Niðurstöður  

Eins og áður segir voru náttúrufræðikennararnir sem rannsakandi heimsótti valdir í samráði 

við leiðbeinanda með tilliti til þess að nemendurnir sem fylgst var með og rætt var við fengju 

sem ólíkasta og fjölbreyttasta kennslu á þeim tíma sem rannsóknin náði til. Í skólunum fimm 

sem heimsóttir voru kynntist rannsakandi fimm náttúrufræðikennurum sem notuðu mjög 

ólíkar aðferðir í kennslu í þeim kennslustundum sem skoðaðar voru. Hér fyrir neðan er 

hverjum skóla lýst stuttlega og greint frá því hvers rannsakandi varð var í 

vettvangsathugunum, hvað nemendur skrifuðu hjá sér á eyðublöðin og hvað kom fram í 

viðtölum. Síðan verða helstu niðurstöður dregnar saman í þemu hvað varðar tengsl áhuga 

við námsathafnir, kennsluathafnir og kennsluefni. 

4.1 Skóli A 

Í þessum skóla voru tekin viðtöl við tvo nemendur í 9. bekk, stúlkur sem hér verða kallaðar 

Íris og Sigga. Þær fylltu út eyðublöð í fjórum kennslustundum og af þeim mætti rannsakandi í 

þriðju kennslustund og fylgdist með. 

4.1.1 Fyrsta viðtal 

Í fyrsta viðtalinu kom í ljós að Íris og Sigga voru sammála því að það sem þeim dytti helst í 

hug þegar þær hugsuðu um náttúrufræði í skóla væri plöntur. Þegar þær voru spurðar hvað 

þeim fyndist um náttúrufræði í skólanum sagði Íris að það væri mjög misjafnt og færi að 

miklu leyti eftir því hvað þær væru að læra um. Þær voru sammála um að þegar kæmi að 

náttúrufræði í skólanum væru plöntur og plöntufrumur þau viðfangsefni sem þeim þótti síst 

gaman að læra um. Þær tóku það fram að þeim þætti kynfræðsla mest áhugaverð um þessar 

mundir og að ástæðan fyrir því væri sú að þetta væri eitthvað sem tengdist þeim svo mikið 

núna og höfðaði til þeirra því þetta væri að byrja hjá þeim á þessum aldri. Þegar þær voru 

spurðar hvort þær héldu að þeim fyndist þetta áhugavert að mestu vegna námsefnisins, 

kennsluathafna eða námsathafna töldu þær að það tengdist því að miklu leyti hvernig 

kennarinn færi með efnið. Þær sögðu að hann væri mikið með umræðutíma þar sem verið 

væri að spjalla í stað þess að sitja yfir bókunum auk þess sem allir nemendurnir fengu færi á 

að spyrja spurninga um það sem brann helst á þeim varðandi þetta viðfangsefni.  

Þegar þær voru spurðar nánar út í hvað þeim fyndist síst áhugavert nefndu þær aftur 

plöntur og plöntufrumur. Þegar reynt var að fiska eftir því hvað þeim fyndist óáhugavert við 

það nefndu þær að það tengdist mest viðfangsefninu sjálfu. Þær sögðust hafa farið út í 

göngutúra að skoða plöntur og að það hefði verið allt í lagi en þegar þær hafi þurft að vinna 

sjálfar með efnið hafi þeim þótt það mjög óáhugavert og fannst erfitt að halda sér við efnið.  
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4.1.2 Vettvangsathugun 

Í vettvangsathugun í þessum skóla var fylgst með einni 40 mínútna kennslustund í 

náttúrufræði þar sem þátttakendurnir Íris og Sigga voru viðstaddar. Viðfangsefnið var 

efnafræði og í þessum tíma var að mestu farið yfir hvað frumeindir eru, hvað tölurnar í 

lotukerfinu þýða og hvernig reikna má frumeindamassa. Kennslan fór að mestu fram á þann 

hátt að kennari stóð við töfluna og útskýrði efnið, meðal annars efni úr bókinni 

Efnisheimurinn meðan hann skrifaði glósur sem nemendur áttu að skrifa hjá sér. Einnig 

teiknaði kennari skýringarmyndir á töflu, sýndi hvernig frumeindamassi efna er reiknaður og 

lét nemendur vinna verkefni úr kennslubók. 

Íris og Sigga glósuðu í stílabækur sínar það sem kennari skrifaði á töfluna og skoðuðu 

jafnóðum efni í kennslubókinni sem bent var á. Þær teiknuðu upp skýringarmynd og 

reiknuðu út frumeindamassa auk þess að vinna verkefni í bók. Þær virtust fylgjast vel með 

allan tímann. 

4.1.3 Annað viðtal 

Annað viðtalið átti sér stað eftir vettvangsathugunina. Íris og Sigga voru sammála því að þeim 

hafi ekki fundist þessi tiltekni tími mjög áhugaverður en hann fólst að mestu í að hlusta á 

útskýringar kennara og glósa það sem hann skrifaði á töfluna. Þeim fannst mjög leiðinlegt að 

hlusta á kennarann tala uppi við töflu og að þurfa að skrifa niður það sem þar stóð, ekki bara 

í náttúrufræði heldur í öllum fögum. Önnur þeirra sagði að henni fyndist þessi aðferð mjög 

óáhugaverð og að hún ylli því að hún gleymdi jafnóðum því sem hún átti að vera að læra. 

Hún sagði að hún hefði það á blaði og gæti alltaf lesið það aftur en ef hún hefði ekki skrifað 

það hjá sér myndi hún ekki muna neitt. Hin var sammála þessu og orðaði það þannig að 

svona færi námsefnið „...ekki beint inni í heila.“.  

Það sem þeim fannst áhugaverðast í tímanum var þegar þeim var kennt að reikna massa 

en nefndu það báðar að þeim þætti gaman í stærðfræði og að það tengdist því líklega. Þeim 

fannst óáhugaverðast þegar kennarinn fjallaði um öreindir, sem eru nifteindir, róteindir og 

rafeindir. Þeim fannst þær skilja efnið illa og fannst það þess vegna óáhugavert. Þær tengdu 

ekki við það og fannst það ruglingslegt.  

Af því sem þær sjálfar gerðu í tímanum fannst þeim áhugaverðast að fá að reikna en 

óáhugaverðast og erfiðast fannst þeim að sitja og hlusta á kennarann meðan hann var að 

skrifa, sérstaklega því þeim fannst erfitt að hlusta á útskýringar meðan þær voru að skrifa hjá 

sér. Einnig fannst þeim erfitt að halda einbeitingu og duttu stundum alveg út. Þegar þær voru 

spurðar hvað þær hefðu frekar viljað gera í þessum tíma sögðu þær að þær hefðu helst viljað 

gera tilraunir, að þeim þætti gaman að gera tilraunir og að það hjálpaði þeim að „festa“ efnið 

betur og tengja við það.  
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Þegar þær voru spurðar að því hvað þeim hafi þótt áhugaverðast af því sem kennarinn 

sjálfur gerði í þessum tíma fannst þeim erfitt að finna eitthvað en fannst skást þegar þær 

fengu að teikna eina skýringarmynd af atómi. Þeim fannst hún skýra hlutina betur fyrir þeim 

og að fá að gera eða sjá eitthvað myndrænt hjálpaði þeim að gera sér grein fyrir og ímynda 

sér hvað þetta væri. Þegar þær voru spurðar hvað þeim fyndist óáhugaverðast af því sem 

kennarinn gerði sögðu þær að það hafi verið þegar hann var að skrifa og tala. Þær voru þá 

spurðar hvað þær héldu að kennarinn hefði getað gert til að vekja eða viðhalda áhuga þeirra 

og þá nefndu þær að hann hefði til dæmis getað teiknað fleiri myndir á töfluna eða sýnt þeim 

öðruvísi leið til að glósa heldur en að skrifa bara í stílabók eftir töflunni. Einnig nefndu þær að 

hann hefði áður gert sýndartilraunir til að sýna þeim muninn á heitu og köldu lofti og að það 

hefði verið mjög áhugavert þar sem þær hefðu séð hvernig þetta virkaði og fannst að þarna 

hefði kennarinn frekar verið að sýna þeim hvernig eitthvað virkaði.  

Næst voru þær spurðar um námsefnið sem þær voru að nota í þessum tímum í 

náttúrufræði og þær sögðu að bókin sem þær væru að nota, Efnisheimurinn væri ágæt en að 

þar væri samt sumt sem þær skildu alls ekki. Þær sögðust að mestu hafa verið að nota bókina 

í kennslustundum en að þær hefðu líka fengið að gera eitthvað af tilraunum. Þær sögðu samt 

að oftast væru þau að glósa og skrifa og að þá væri þetta frekar leiðinlegt. Þær sögðu að það 

áhugaverðasta við bókina væri tilraunirnar sem lýst er í bókinni og hægt er að prófa að gera 

sjálfur, þótt það sé bara heima hjá sér. Þær sögðu líka að það væri vissulega óáhugavert efni í 

bókinni en að þær skildu að þær þyrftu samt að læra þetta.  

Þær voru spurðar hvort þær vissu af hverju þeim fyndust sumir hlutir vera óáhugaverðir 

og af hverju sumt væri meira spennandi en annað. Þá sögðu þær að það tengdist skilningi að 

miklu leyti, að ef þær skildu efnið fyndist þeim það áhugaverðara en ef þær skildu ekkert í 

hvað væri verið að tala um fyndist þeim það óáhugavert. Í því samhengi sagði Íris: 

Þegar maður skilur eitthvað þá verður það miklu áhugaverðara heldur en þegar 

maður skilur það ekki. Eins og þarna með sameindirnar þarna í heitu og köldu ég 

skildi það ótrúlega vel en svo einmitt með þarna nifteindir og róteindir og... Ég 

botnaði ekkert í því. Þess vegna finnst mér það örugglega svona óáhugavert. 

Þegar þær voru spurðar að því hvort það væri eitthvað námsefni eða kennsluefni sem 

þær vildu heldur vinna með nefndu þær verklegar æfingar. Þær sögðu að þegar þær byrjuðu 

í efnafræði hafi þær fengið að gera mikið af tilraunum en að núna væru þau mikið að lesa og 

glósa. 
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4.1.4 Þriðja viðtal 

Í þriðja og síðasta viðtalinu ræddum við um tímana þar sem íris og Sigga voru með 

eyðublöðin. Þær sögðu að tímarnir hefðu ekki verið neitt sérstaklega skemmtilegir en allt í 

lagi samt. Það sem þeim fannst mest áhugavert í þessum tímum var að fá að gera tilraunir, 

eitthvað sem hjálpaði þeim að skilja. Þegar þær voru spurðar að því hvað þeim hefði fundist 

mest óáhugavert sögðu þær að í einni kennslustundinni hefðu þau horft á myndband um 

öreindir sem hafi verið mjög óskemmtilegt. Þær sögðu að röddin sem talaði inn á 

myndbandið hefði verið leiðinleg, það hafi verið erfitt að halda einbeitingu og að þær hefðu 

ekki skilið viðfangsefnið. Þær sögðu að þeim fyndist samt ekki alltaf leiðinlegt að horfa á 

myndbönd en að í þetta skipti hafi það verið óspennandi. Aðspurðar sögðu þær að það hefði 

alveg verið hægt að fjalla um efnið á skemmtilegri hátt eins og þegar þau voru að læra um 

hreyfingu sameinda í köldu og heitu vatni. Þeim fannst vanta líkingar í þetta viðfangsefni, 

eitthvað sem hjálpaði þeim að tengja við efnið og skilja það.  

Þær töldu að ef einhverju væri hægt að breyta í náttúrufræðitímum þá væri það að auka 

verklegar æfingar. Þær sögðu að þær lærðu mikið af þeim og að það væri gott að fá að sjá 

hlutina gerða. Að lokum töldu þær að náttúrufræðimenntun myndi helst gagnast þeim sem 

ætla að leggja fyrir sig eitthvað náttúrufræðitengt í framtíðinni og sögðu til að mynda: „Já, 

það er einn í bekknum okkar sem ætlar bara að vera eitthvað svona og þetta er ágætur 

grunnur til að læra það.“ 

Þeim fannst báðum að þeim gengi vel í náttúrufræði þrátt fyrir að þeim fyndist hún ekki 

alltaf skemmtileg eða skiljanleg og töldu að hún væri ekki síður mikilvæg en aðrar 

námsgreinar. Þær sögðust leggja töluvert á sig til að ganga vel í náttúrufræði og að þær væru 

báðar með góðar einkunnir. Samt taldi hvorug þeirra miklar líkur á að þær myndu sækjast 

eftir frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni. 

4.1.5 Eyðublöð 

Á eyðublöðin skrifuðu Íris og Sigga hjá sér hvað vakti áhuga þeirra í fjórum kennslustundum í 

náttúrufræði. Þær voru sammála um margt og skrifuðu um sömu atriði að miklu leyti. Báðar 

tóku þær fram að þeim hefði fundist áhugavert að læra hvernig á að búa til skýrslu um 

efnafræðilega athugun. Íris sagði að henni hefði fundist það áhugavert vegna þess að henni 

hafi fundist gaman að gera tilraun og að fá síðan að hugsa um hvað gerðist og af hverju og fá 

að skrifa um það. Sigga sagði að hún hefði aldrei gert svona skýrslu áður og að henni hafi 

fundist þetta öðruvísi en annað sem hún hafi gert í náttúrufræði.  

Þær skrifuðu líka báðar hjá sér að þeim hafi fundist áhugavert og skemmtilegt að gera 

tilraun um hreyfingu sameinda í köldu og heitu vatni. Íris sagði að henni fyndist mikið 

skemmtilegra að gera tilraunir í stað þess að læra í bók. Hún sagðist læra mikið af því að gera 
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tilraun og skrifa síðan skýrslu um hvað gerðist. Siggu fannst tilraunin áhugaverð þar sem 

þeim var líkt við sameindir á einhverjum tímapunkti í kennslustundinni og henni fannst það 

auka skilning sinn. Hún sagðist ekki geta útskýrt af hverju þetta hafi vakið áhuga en sagði: 

„Þetta er bara eitthvað sem vakti áhuga minn og er bara fast í heilanum mínum“.  

Sigga skrifaði hjá sér að henni hafi fundist gaman að læra að reikna massa þar sem það 

tengdist stærðfræði sem hún hefði gaman af. Þær voru báðar sammála því að þeim hafi 

fundist gaman að læra um sætistölur í lotukerfinu en gátu ekki sagt til um af hverju þeim 

fannst það heldur hafi þem bara þótt það áhugavert efni.  

Hvorug þeirra skrifaði mikið um hvað þeim þætti óáhugavert nema um það að þeim þótti 

óáhugavert að læra um öreindir. Íris sagði að henni fyndist mjög leiðinlegt að glósa og lesa 

um efnafræði því hún myndi yfirleitt ekki hvað hún hefði verið að læra um og að henni 

fyndist erfitt að fylgjast með. Sigga sagði að henni fyndist það bara leiðinlegt og að hún 

myndi ekki hvað hún hefði verið að læra í lok kennslustundarinnar. 

4.2 Skóli B 

Í þessum skóla voru tekin viðtöl við einn nemanda í 10. bekk, dreng sem hér verður kallaður 

Pétur. Hann fyllti út eyðublöð í tveimur tvöföldum kennslustundum en rannsakandi mætti í 

fyrri kennslustundina og fylgdist með.  

4.2.1 Fyrsta viðtal 

Í fyrsta viðtalinu sagði Pétur að það sem honum dytti fyrst í hug þegar hann hugsaði um 

náttúrufræði í skólanum væri að læra um náttúruna og líffræði. Hann sagði að honum fyndist 

hann vera að læra meira núna en á síðasta ári en að honum þætti það samt ekki mjög 

skemmtilegt. Þegar hann var spurður hvort honum þætti þá skemmtilegra í náttúrufræði 

núna en á síðasta ári sagði hann að honum þætti það vegna þess að þau væru minna í 

bóklegu námi núna en að það væri meira talað um hlutina.  

Hann sagði að honum hefði fundist skemmtilegast í náttúrufræði þegar hann var í 5. bekk 

og þau voru að læra um mannslíkamann og hvernig hann virkaði. Þá teiknuðu þau 

skýringarmyndir og honum fannst það hjálpa honum að skilja viðfangsefnið. Þegar hann var 

spurður hvenær honum hefði fundist náttúrufræði síst áhugaverð og hvað hann hefði verið 

að gera þá sagði hann:  

Þegar við erum að fara yfir sjálfsprófin og bara, eigum að skrifa allt upp úr 

bókunum og erum ekki að læra neitt. Þá finnum við bara svörin í bókinni og erum 

bara að copya eftir henni en erum ekki að læra neitt sko, það er leiðinlegt. 



30 

4.2.2 Vettvangsathugun 

Í þessari vettvangsathugun var fylgst með í 80 mínútna kennslustund. Hún fór fram á þann 

hátt að kennari byrjaði á því að fara munnlega yfir sjálfspróf í lok kafla, nemendur áttu ekki 

að vera búnir að leysa sjálfsprófið heldur skrifuðu hjá sér svörin jafnóðum meðan farið var 

yfir prófið. Í sumum spurningunum voru nemendur teknir upp og beðnir að svara en yfirleitt 

endaði hver spurning á umræðum um hugsanlega lausn. Síðan las kennarinn næsta kafla 

upphátt úr bókinni þar til kom að næsta sjálfsprófi. Síðan skrifaði hann nokkrar skilgreiningar 

úr kaflanum á töflu sem nemendur áttu að glósa og fór yfir varmaflutning þar sem umræður 

sköpuðust um efnið.  

Það sem nemendurnir gerðu í tímanum var að taka þátt í umræðum um sjálfsprófið og 

skrifa hjá sér. Síðan áttu þeir að sitja og hlusta meðan kennarinn las kafla úr bókinni og að 

lokum áttu þeir að glósa ákveðin hugtök af töflu og fylgjast með eða taka þátt í umræðum 

um varmaflutning. Eina kennsluefnið sem notast var við var bókin Eðlisfræði 2. 

Nemendurnir tóku mismikinn þátt í umræðum og ekki voru allir sem skrifuðu hjá sér 

meðan farið var yfir sjálfsprófin. Pétur fylgdist með í tímanum og skrifaði hjá sér þrátt fyrir að 

taka ekki mikinn þátt í umræðunum. Það virtist sem áhuginn minnkaði meðan verið var að 

lesa upp úr kennslubókinni en að hann væri virkari og fylgdist betur með þegar umræður 

áttu sér stað.  

4.2.3 Annað viðtal 

Í viðtali tvö sem átti sér stað strax eftir vettvangsathugun sagði Pétur að honum hefði ekki 

fundist tíminn mjög sérstakur. Viðfangsefni tímans var eðlisfræði og bókin sem þau notuðust 

við var Eðlisfræði 2. Hann sagði að honum hefði fundist áhugaverðast þegar verið var að 

fjalla um varmaleiðni. Þegar hann var spurður af hverju honum hefði fundist það áhugavert 

sagði hann að það hefði náð athygli hans því hann vissi þetta ekki áður eða alveg hvernig 

þetta virkaði. Hann var spurður hvort hitt sem honum fannst minna áhugavert hefði verið 

eitthvað sem hann hefði heyrt um áður og hann sagði að hann myndi það ekki alveg en að 

honum hafi fundist það minna skemmtilegt.  

Hann sagði að honum hefði fundist mest óáhugavert þegar kennarinn las upp kafla í 

bókinni og þau sátu og hlustuðu. Hann sagði að honum hefði fundist það leiðinlegt vegna 

þess að þá sat hann og gerði ekkert á meðan. Þegar hann var spurður hvað honum hefði 

fundist um það sem hann sjálfur gerði í tímanum sagði hann: „Bara, fékk að tjá mig þegar ég 

vildi það, skrifaði eitthvað smá. Fæ svo að fara í verklegar tilraunir í næsta tíma, mér finnst 

það mjög skemmtilegt.“. Það sem honum fannst áhugaverðast af því sem hann gerði í 

tímanum var að læra um varmaorku og geislun. Það sem hann sagði að honum hefði fundist 

leiðinlegast við tímann var að sitja og hlusta þegar lesið var upp úr bókinni. Hann sagði að 
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hann hefði mun frekar viljað gera verklegar athuganir til að skoða hlutina sem verið var að 

ræða um. Af því sem kennarinn gerði í tímanum sagði hann að honum hefði fundist 

áhugaverðast þegar hann lét nemendurna svara sjálfsprófinu munnlega því þá þyrfti ekki að 

vera að skrifa heldur væru umræður og að enginn væri skammaður fyrir að svara vitlaust. 

Honum fannst óáhugaverðast þegar kennarinn sat og las upp úr bókinni og þau sátu og 

hlustuðu. Hann sagði samt að þetta væri ein leið til að þau kynntust innihaldi kaflans því það 

læsi aldrei neinn heima vegna þess að það væri svo leiðinlegt að lesa í bókinni. 

Þegar hann var spurður hvað kennarinn hefði getað gert til að vekja eða viðhalda áhuga 

sagði hann: „Koma með einhverjar staðreyndir, svona áhugaverðar eða skrýtnar, þá vaknar 

maður aðeins og fer að hugsa.“. Aðspurður fannst honum kennslubókin ekki vera skemmtileg 

og taldi að hann lærði ekki mikið af henni. Ástæðan fyrir því sagði hann að væri sú að hún 

væri flókin og að þau væru búin að vera svo lengi í bóklegu námi að hann væri kominn með 

leið á þeim, sama í hvaða fagi það væri. Hann sagði að það skásta við bókina væri að þar væri 

eitthvað um lýsingar á verklegum æfingum en að þau fengju þær lýsingar líka útprentaðar 

þegar á þyrfti að halda.  

4.2.4 Þriðja viðtal 

Í þriðja viðtalinu sagði Pétur að af síðustum tveimur kennslustundum hafi önnur þeirra verið 

skemmtilegri en hin þar sem þau hafi gert verklegar athuganir í henni. Hin kennslustundin 

þar sem meðal annars var farið yfir sjálfspróf og lesið var upp úr bókinni sagði hann að hefði 

verið leiðinleg. Þegar hann talaði um seinni tímann þar sem þau gerðu verklegar athuganir 

sagði hann: „Þá voru verklegar tilraunir og þá fékk maður að gera eitthvað skemmtilegt, 

maður fattar ekki að maður er að læra. Þá er maður að læra en veit það ekki sjálfur.“ Þá átti 

hann við að honum fannst að hann lærði ósjálfrátt og án þess að reyna það þegar hann fékk 

að gera verklegar athuganir. Þegar hann var spurður hvað hann héldi að það væri við 

verklegar athuganir sem honum fyndist svona skemmtilegt sagði hann:  

Það er öðruvísi bara, maður gerir svo oft bara að skrifa á blað og sitja í tímum. 

Það er svo þreytandi og leiðinlegt, ég hef gert það lengi, þetta er mikið 

skemmtilegra því það er svo nýtt, og spennandi.  

Það sem hann sagðist hafa skrifað hjá sér á eyðublöðin var að það væri áhugavert þegar 

honum væri sagt frá staðreyndum sem hann vissi ekki áður og að það væri líka áhugavert að 

gera verklegar athuganir því þá væri hann að læra án þess að vita af því. Það sem hann 

sagðist hafa skrifað hjá sér um það sem honum fyndist óáhugaverðast var að hlusta á kaflann 

lesinn upp, það væri leiðinlegt og að hann næði því ekki alltaf að hlusta. Einnig fannst honum 

óáhugavert að sitja mikið við skrif og sagði:  
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Óáhugavert var að skrifa mikið, til dæmis í sjálfsprófunum þá verður manni illt í 

puttunum og þarf að sitja lengi allan tímann og skrifa, það er bara leiðinlegt. 

Maður er ekkert að læra, bara herma eftir bókinni, eða af töflunni. 

Þegar hann var spurður hverju hann teldi að væri hægt að breyta í þessum tímum til að 

auka áhuga sagði hann:  

Gera fleiri tilraunir, og minnka svona það að skrifa. Þá þarf maður ekki að sitja 

svona heilan tíma. Maður á kannski að sitja bara hálfan tíma eða svona 40 

mínútur og svo 20 mínútur fær maður eitthvað að prófa, og standa upp.  

Hann talaði um að kannski væri hægt að nota stöðvavinnu meira en að hún mætti ekki 

vera of flókin því oft næðu einhverjir ekki að klára sína stöð áður það ætti að skipta og að þá 

færi allt í rugl. 

Honum fannst að náttúrufræðimenntun myndi helst gagnast þeim sem hyggðu á frekara 

nám í náttúrufræðilegum viðfangsefnum og nefndi þar þá sem vilja læra meira um 

efnafræði. Einnig taldi hann að náttúrufræðimenntun væri gagnleg að því leyti að hún fræddi 

fólk um hvað þyrfti að bæta fyrir framtíðina og hverju þyrfti að halda við. Með því átti hann 

við fræðslu í umhverfismálum og nefndi: „Maður lærir mikið um umhverfið, hvað maður á 

ekki að henda og hvað maður er að gera.“. Hann taldi þó ekki miklar líkur á að hann myndi 

sjálfur sækjast eftir frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni af þeirri einföldu ástæðu að 

honum þætti þetta ekki skemmtilegt. Þrátt fyrir það fannst honum sjálfum að honum gengi 

ágætlega í náttúrufræði og sagði:  

Ég er að læra þetta, ég er samt ekkert að læra allt, en ég læri alveg eitthvað. Ég 

læri held ég alltaf þetta helsta, sem þarf að læra. Það sem á eiginlega bara að 

læra. En svo er eitthvað sem mér finnst ekki skipta máli, þá læri ég ekkert mikið 

um það, því mér finnst það svo leiðinlegt. Það er bara of leiðinlegt fyrir mig.  

Hann sagði að hann fengi oft fínar einkunnir í náttúrufræði en að stundum væru þær lélegar. 

Hann vildi samt meina að honum gengi ágætlega í námsgreininni en sagði jafnframt að það 

væri eingöngu vegna þess að hann vildi fá góðar einkunnir en ekki vegna þess að hann hefði 

áhuga á námsefninu og að það skipti hann litlu hvort hann lærði eitthvað af þessu eða ekki 

því að: „... maður veit svona þessu helstu hluti sem maður þarf að vita sko.“. 
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4.2.5 Eyðublöð 

Pétur skrifaði á eyðublöð í báðum kennslustundunum. Það sem honum þótti áhugavert 

snerist annars vegar um að gera verklegar æfingar og sagði hann að það væri áhugavert 

vegna þess að þá væri hann að læra án þess að vita að hann væri að læra. Hins vegar fannst 

honum áhugavert þegar hann fékk að heyra staðreyndir sem hann vissi ekki um áður og 

sagði hann að það væri áhugavert vegna þess að þá væri hann að læra án þess að gera 

sjálfspróf.  

Það sem hann skrifaði um það sem honum þótti óáhugavert var að skrifa mikið eins og til 

dæmis þegar hann gerði sjálfspróf. Hann sagði: „Manni verður illt nennir ekki að vera í þessu 

lengur“. Einnig skrifaði hann hjá sér að honum fyndist óáhugavert þegar verið væri að lesa 

upphátt fyrir þau úr kaflanum. Hann sagði að það væri leiðinlegt og að hann næði ekki að 

hlusta á það sem fram færi.  

4.3 Skóli C 

Í þessum skóla voru tekin viðtöl við tvo nemendur í 10. bekk, dreng og stúlku sem hér verða 

kölluð Atli og Magga. Fyrsta viðtalið af þremur var aðeins tekið við Möggu þar sem Atli gat af 

óhjákvæmilegum aðstæðum ekki tekið þátt í því. Seinni tvö viðtölin voru tekin við þau bæði 

saman. Þau fylltu út eyðublöð í þremur til fjórum kennslustundum, Atli í þremur og Magga í 

fjórum og af þeim mætti rannsakandi í þriðju kennslustund og fylgdist með. 

4.3.1 Fyrsta viðtal 

Í fyrsta viðtalinu sagði Magga að það sem henni dytti í hug þegar hún hugsaði um 

náttúrufræðitíma í skólanum væri að þeir væru mjög skemmtilegir og fjölbreyttir. Hún sagði 

að:  

Þar sem við erum með Ipad þá tekur hann svona glærukynningar og hendir í 

spurningar sem hann hendir á okkur og við svörum til að hann sjái hvort við erum 

að ná þessu og ef ekki þá fer hann dýpra í þetta til að við náum þessu alveg. 

Í framhaldi af því sagði hún um kennarann sinn að hann væri: „...ekki svona fastur, heldur 

svona líflegur og skemmtilegur.“ Hún sagði að það skipti máli hvort kennari væri leiðinlegur 

því þá virkaði efnið leiðinlegt og hún nennti ekki að læra það. En ef kennarinn væri 

skemmtilegur þá langaði hana í tíma og til að læra viðfangsefnið.  

Þegar hún var spurð hvenær henni hefði þótt náttúrufræði mest áhugaverð og hvað hún 

hefði verið að gera þá hafði hún þetta að segja: 
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Hún er eiginlega oft bara alltaf áhugaverð. En mér finnst hún spennandi núna því 

við erum að byrja á efnafræði, að læra svona formúlur, mig langaði alltaf að fara 

að gera svona einhverjar sprengjur. En við vorum líka í Efnisheimurinn og öll 

bókin var bara skemmtileg af því að hann gerði hana skemmtilega, við bjuggum 

til svona google skjal þar sem við svöruðum öll saman, þetta var svona létt, eða 

svona létt að læra þetta en þetta var erfitt en hann gerði létt að læra þetta með 

þessum aðferðum sem hann notaði. 

Þegar hún var spurð hvort hún héldi að ánægjan með kennslustundirnar tengdist frekar 

því sem þau væru að læra eða hvernig kennarinn útfærði kennsluna sagði hún að það væri 

frekar jafnt en tengdist meira hvernig hann gerði þetta því það væri auðvelt að gera þetta 

efni leiðinlegt en að það hefði verið skemmtilegt hjá honum.  

Hún sagði að henni fyndist náttúrufræði mest óáhugaverð þegar hún skildi ekki 

viðfangsefnið. Hún sagði að það gerðist samt mjög sjaldan þar sem kennarinn væri mjög 

góður í að útskýra. Síðan tók hún fram að oftast fyndist henni bara ekkert leiðinlegt í 

náttúrufræði.  

4.3.2 Vettvangsathugun 

Í þessari vettvangsathugun var fylgst með 40 mínútna kennslustund. Þar byrjuðu nemendur 

að svara spurningum úr bókinni Efnisheimurinn. Hver nemandi hafði sína spjaldtölvu til að 

vinna í og allir svöruðu spurningunum inni á sameiginlegu Google docs skjali. Kennarinn 

aðstoðaði þar sem þurfti og umræður spruttu upp í tengslum við viðfangsefnið þegar við átti. 

Þegar búið var að svara öllum spurningum máttu nemendur skoða svör frá öðrum og gera 

athugasemdir ef þau vildu. Kennarinn fór síðan sjálfur yfir öll svörin og leiðrétti það sem 

þurfti og útskýrði í hverju villurnar fælust. Að lokum var síðan var tekin upp umræða um 

ákveðið álitamál sem tengdist efninu. 

Nemendur voru óhræddir við að ræða sín á milli meðan þeir unnu verkefnið. Þeir sátu 

þægilega þar sem þeir vildu hvort sem var við borð eða í sófa sem staðsettur er í 

kennslustofunni. Atli og Magga virtust vinna jafnvel og aðrir í tímanum en allir unnu 

möglunarlaust og fylgdust með því sem fram fór. Vert er að taka fram að fáir nemendur eru í 

bekknum. 

4.3.3 Annað viðtal 

Í viðtali tvö við Atla og Möggu sem átti sér stað strax eftir vettvangsathugun rannsakanda var 

byrjað á að spyrja hvernig þeim hefði fundist tíminn og hvað þeim hefði fundist 

áhugaverðast. Þau sögðu bæði að tíminn hefði verið fínn en að það hefði ekki verið neitt 

sérstakt sem vakti áhuga þeirra því þau hafi verið að gera það sem þau gera oftast í 
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náttúrufræðitímum sem er að notast við spjaldtölvur til að svara spurningum úr bók á 

sameiginlegu vefsvæði.  

Þegar þau voru spurð hvort þeim hafi fundist eitthvað óáhugavert sagði Atli að það væri 

flest við náttúrufræði að hans mati. Aðspurður sagði hann að það væri aðallega efnið sjálft 

sem honum fyndist óáhugavert frekar en kennslan sjálf eða hvað þau fengju að gera. Hann 

sagði samt að efnið sem þau væru í núna væri skárra en annað sem þau hefðu áður verið í: 

„Þetta er reyndar skárra en afl og það dót, það var ekki gaman.“  

Þau sögðu bæði að þeim fyndist fínt hvernig kennarinn stæði að kennslunni og að þeim 

fyndist fínt að fá að vinna í Google docs skjali með öllum hinum og að fá að vinna með 

Nearpod í spjaldtölvunum, þar sem kennarinn setti fram glærukynningar og annað slíkt. Þau 

sögðu að þeim fyndist þetta mun skemmtilegra en að lesa bara í kennslubókinni. Eftir nánari 

íhugun sögðu þau bæði að í tímanum hefði þeim þótt áhugaverðast að vinna saman með 

spurningar í Google docs skjali.  

Þau sögðu að það hefði ekki verið neitt sérstakt sem þeim fannst óáhugavert í tímanum, 

að hann hefði verið svona frekar venjulegur bara. Þau vissu ekki alveg hvað þau hefðu viljað 

gera öðruvísi í tímanum þar sem þau voru bara nýbyrjuð á efninu. Þau sögðu þó að það hefði 

verið gaman að fá að gera tilraunir því það væri alltaf skemmtilegt.  

Af því sem kennarinn gerði í tímanum sagði Atli að honum hefði þótt best þegar hann fór 

með þeim yfir svörin og leiðrétti það sem var vitlaust. Þegar hann var spurður af hverju 

honum þætti það gott sagði hann: „Bara, hærri einkunn, bara vita hvort þú veist svarið.“. 

Magga sagði aftur á móti: „Já, og sumir kennarar fara kannski ekkert yfir, eða ég veit það 

ekki. Annars var ekkert rosalega áhugavert, þetta var ekkert svona rosalega öðruvísi tími.“.  

Þegar þau voru spurð hvort þeim fyndist að kennarinn hefði getað gert eitthvað annað 

eða öðruvísi til að vekja eða viðhalda áhuga þeirra voru þau sammála því að það hefði verið 

hægt að gera tilraunir. Atli sagði samt að hann væri viss um þau fengju að gera það seinna en 

að fyrst yrðu þau að læra um efnið.  

Um kennslubókina Efnisheimurinn höfðu þau það að segja að hún væri skárri en aðrar 

bækur sem þau hefðu unnið með í náttúrufræði þrátt fyrir að útlit hennar væri fremur 

óspennandi. Þau sögðu einnig að ef eitthvað mætti vera öðruvísi eða betra við kennsluefnið 

að þeirra mati myndi það innihalda meira um verklegar æfingar. 

4.3.4 Þriðja viðtal 

Í þriðja og síðasta viðtalinu voru Atli og Magga spurð hvað þeim hefði fundist um síðustu 

fjóra náttúrufræðitíma þar sem þau voru með eyðublöðin og hvað það væri sem hefði helst 

vakið áhuga þeirra. Þau sögðu að tímarnir hefðu verið mjög fínir og skemmtilegir og Magga 

sagði að það sem hefði helst vakið áhuga hennar og henni hefði fundist skemmtilegast væri 
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fjölbreytni. Atli sagði að honum þætti fjölbreytnin góð vegna þess að hann fengi fljótt leið á 

að gera sömu hlutina og þá væri gott að geta breytt til.  

Þegar þau voru spurð hvað þeim hefði fundist óáhugaverðast sagði Atli að honum hefði 

fundist leiðinlegt að gera stærðfræðidæmi í tengslum við orku og afl. Magga sagðist ekki 

muna alveg hvað hún hefði skrifað en hún hélt að hún hefði ekki skrifað neitt þar sem henni 

fannst ekkert leiðinlegt í tímunum. Þegar Atli var spurður nánar út í af hverju honum hefði 

fundist leiðinlegt að reikna dæmi í tengslum við orku og afl sagði hann: „Bara almennt 

leiðinlegt sko. Ég, sumt af þessu var líka bara mjög erfitt sem ég bara skildi ekki allt í þessu.“. 

Magga samsinnti þessu og sagði: „Einmitt, ef maður er ekki að skilja þá verður oft 

leiðinlegt.“. Þegar þau voru spurð hverju væri hægt að breyta í náttúrufræðitímum til að 

auka áhuga sögðu þau bæði að þau myndu vilja fá að gera meira af verklegum æfingum.  

Atli og Magga töldu að náttúrufræðimenntun myndi helst gagnast þeim sem ætluðu á 

náttúrufræðibraut í framhaldsskóla eða í eitthvað stærðfræðitengt. Magga taldi hundrað 

prósent líkur á að hún myndi sækjast eftir frekari náttúrufræðimenntun þar sem hún sagðist 

stefna á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla og síðan í heilbrigðisgeirann í framhaldi af því. 

Atli taldi að það væru ekki miklar líkur á að hann myndi sækjast eftir frekari menntun á sviði 

náttúruvísinda í framtíðinni.  

Atla fannst sjálfum að honum gengi vel í náttúrufræði þegar hann tæki sig á en að hann 

gerði það reyndar ekki alltaf. Möggu fannst að henni gengi ágætlega. Hún sagði að hún skildi 

kannski ekki allt en að það kæmi yfirleitt með tímanum. Þau sögðu bæði að þau fengju góðar 

einkunnir í náttúrufræði en voru sammála um að þær væru frekar tilkomnar vegna þess að 

þau vilja fá góðar einkunnir heldur en að þau hafi það mikinn áhuga á námsefninu. 

4.3.5 Eyðublöð 

Atli og Magga höfðu bæði hjá sér eyðublöð í fjórum kennslustundum. Magga skráði á fjögur 

eyðublöð en Atli á þrjú. Það sem vakti áhuga Atla var að fá að nota spjaldtölvur í náminu þar 

sem hann taldi að það gerði lærdóminn skemmtilegri að fá að notast við tækni. Honum 

fannst einnig áhugavert þegar kennarinn spurði þau opinna spurninga og sagði það vera 

vegna þess að hann væri með mikið keppnisskap og þætti gaman að svara rétt. Honum 

fannst gagnlegt þegar kennarinn skrifaði á töfluna til að útskýra ákveðna hluti og fannst það 

hjálpa til við skilning.  

Það sem vakti áhuga Möggu var að hafa skemmtilegan kennara því þá væri námsefnið 

skemmtilegra þótt það væri erfitt. Eftir eina af kennslustundunum sagði hún um kennarann 

sinn: 
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Í flestum kennslustundum nefnir hann kóða sem við skráum inn í forrit. Þar er 

hann með glærukynningu í ipadinum sínum en við sjáum þær líka. Stundum 

koma spurningar inn á milli. Skemmtilegt að vera í tíma með honum.  

Hún vildi meina að þetta fyrirkomulag væri öðruvísi en að vinna með bækur eða blöð. Hún 

sagði að kennarinn næði vel til þeirra þar sem hann héldi í unglinginn í sér og væri ekki: 

„...gramur og harður.“. Einnig fannst henni áhugavert að byrja á nýju námsefni (efnafræði). 

Hún sagði að það virkaði spennandi auk þess sem námsefnið gæfi til kynna að þau fengju að 

gera verklegar æfingar og að það væri mikið tilhlökkunarefni.  

Atli skrifaði hjá sér að honum þætti óáhugavert þegar hann þyrfti að nota stærðfræði 

vegna þess að honum þætti stærðfræði leiðinleg. Einnig skrifaði hann hjá sér að honum 

þætti leiðinlegt að fá ekki að gera meira af verklegum tilraunum því það væri gaman að fá að 

prófa hlutina og sjá hvað gerist. Annað sem Atli skrifaði um það sem honum fannst 

óáhugavert í tímunum var þegar kennarinn fór of hratt yfir efnið og að það yrði til þess að 

hann skildi ekki það sem verið væri að tala um. Magga skrifaði lítið hjá sér um það sem henni 

þótti óáhugavert. Hún minntist þó á að henni fyndist efnið sem þau voru að fara yfir, 

efnafræði vera erfitt og þess vegna yrði það óáhugavert.  

4.4 Skóli D 

Í þessum skóla voru tekin viðtöl við tvo nemendur í 8. bekk, dreng og stúlku sem hér verða 

kölluð Sara og Gunnar. Gunnar gat ekki mætt í annað viðtalið, eða kennslustundina sem var 

fyrir það svo hann tók aðeins þátt í því fyrsta og því þriðja. Sara tók hins vegar þátt í öllum 

þremur viðtölunum. Þau fylltu út eyðublöð, Sara í þremur kennslustundum en Gunnar í einni 

þar sem hann mætti ekki fyrri tvær. Rannsakandi mætti í aðra kennslustund af þessum 

þremur og fylgdist með. 

4.4.1 Fyrsta viðtal 

Í fyrsta viðtalinu sagði Sara að það sem henni dytti fyrst í hug þegar hún hugsaði um 

náttúrufræðitíma í skólanum væri kennari sem þau hefðu áður verið með, hann hefði verið 

frekar leiðinlegur en samt svona allt í lagi. Svo sagðist hún líka hugsa um plöntufræði. Gunnar 

sagði að hann hugsaði fyrst um dýrafræði og þess háttar, að þau hefðu lært um það í 

náttúrufræði og að hann hugsaði oft um það. Þegar þau voru spurð hvað þeim fyndist um 

náttúrufræði í skólanum sagði Sara: 

Sumt er skemmtilegt en sumt af því er bara, eins og plöntufræðin fannst mér 

bara ekkert áhugavert við hana. En dýrafræði og atferlisfræði fannst mér mjög 
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áhugaverð og skemmtileg. Allt hitt var bara svona mehhh, ekkert ógeðslega 

leiðinlegt en ekkert skemmtilegt, bara svona í miðjunni. 

Gunnar sagði að honum fyndist hún bara skemmtileg. Sara sagði að henni hefði fundist 

dýrafræði mjög áhugaverð og skemmtileg og að hún hefði farið í gegnum alla kaflana um það 

efni og fundist dýrafræði og atferlisfræði vera skemmtilegust. Hún sagði að þau hefðu að 

mestu bara lesið um viðfangsefnið í bókinni og svarað spurningum. Gunnar var sammála um 

að dýrafræðin hefði verið skemmtilegust.  

Þegar þau voru spurð að því hvenær þeim hefði fundist hún mest óáhugaverð og hvað 

þau hefðu verið að gera sagði Sara að henni hefði fundist plöntufræði mest óáhugaverð, 

óskemmtileg og: „...bara óþarfi eitthvað.“. Gunnar sagði að honum hefði fundist þetta allt 

skemmtilegt og að hann gæti ekki valið neitt sem honum hefði fundist óáhugavert nema 

hugsanlega plöntufræði. Sara bætti síðan við að henni hefði fundist bakteríur vera leiðinlegar 

og að læra um sýkingar og annað slíkt.  

Þau voru síðan spurð hvort þau héldu að það sem þeim fyndist áhugavert og óáhugavert 

tengjast því sem voru að læra eða hvernig þau voru að læra það. Sara sagði að það hefði ekki 

tengst því hvernig þau lærðu efnið því það hafi alltaf verið með sama sniði sem var að lesa 

kafla og svara svo spurningum. Hún sagði að það tengdist mun frekar efninu sem þau voru að 

læra og að henni hefði fundist fínt að lesa sjálf í bókinni og svara spurningunum: „Þegar 

maður les þetta svona mikið og þarf að svara spurningum og tékka tilbaka þá kemst það bara 

inn í heilann, þá manstu eftir því.“. Gunnar samsinnti því að það væri fínt að lesa sjálfur og 

svara spurningum úr bókinni.  

4.4.2 Vettvangsathugun 

Í þessari vettvangsathugun var fylgst með í einni 80 mínútna kennslustund. Helsta 

viðfangsefni tímans var verkleg athugun þar sem matarlitur var settur út í kalt og heitt vatn 

og síðan var fylgst með hreyfingu sameindanna. Nemendur áttu síðan að skrifa um hvað 

gerðist. Kennslustundin byrjaði á því að kennarinn útskýrði hvað ætti að gera og hvað þyrfti 

að hafa í huga þegar verklegar athuganir væru framkvæmdar. Hann lagði fram spurningar 

sem nemendur áttu að hafa í huga þegar þeir framkvæmdu athugunina: „Hvað sé ég, hvað 

finn ég, hvað finnst mér, hvað held ég að sé í gangi“. Síðan útskýrði hann hugtakið 

forhugmynd og útskýrði að allar hugmyndir þeirra ættu rétt á sér. Áður en verklega 

athugunin hófst brýndi hann fyrir þeim að hafa ætti tveggja mínútna þögn meðan allir væru 

að fylgjast með hvað gerðist á sinni stöð. Þegar verklegu athuguninni var lokið fjallaði 

kennarinn um frumeindir og hvað þær eru. Hann var með koparrör sem gekk milli nemenda 

en þeir áttu fyrst að koma með tillögu úr hverju stöngin væri. Síðan spurði hann þau hvað 



 

39 

þau héldu að hægt væri að skipta stönginni oft til helminga. Hann tengdi umræðuna síðan 

við heimspekingana Aristóteles og Demókrítos og deilur þeirra um tilvist atómsins.  

Nemendurnir hópuðu sig saman og fylgdu fyrirmælum um framkvæmd verklegu 

æfingarinnar. Síðan áttu þeir að skrifa hjá sér, hver fyrir sig hverju þeir tóku eftir. Næst áttu 

allir hóparnir að segja eitthvað um hvað þeir hefðu skrifað hjá sér. Þar sem Gunnar var 

fjarverandi var aðeins fylgst með Söru í tímanum. Hún virtist fylgjast með öllu sem fram fór, 

fylgdi fyrirmælum og tók þátt í öllu sem átti að gera. Allir nemendurnir fylgdust síðan með 

umræðunni um frumeindirnar og margir tóku til máls.  

4.4.3 Annað viðtal 

Í öðru viðtalinu var Gunnar fjarstaddur en þegar Sara var spurð hvernig henni hefði fundist 

kennslustundin sem var nýafstaðin sagði hún að henni hefði fundist hún áhugaverð en að 

það sem gerði hana miklu skemmtilegri væri að fá að vinna með vinkonum að því að gera 

verklegar æfingar og skýrslu í kjölfarið. Þegar hún var spurð hvað henni hefði fundist 

áhugaverðast minntist hún strax á verklegu æfinguna og sagði að henni hefði fundist 

áhugaverðast að sjá hvað gerðist þar. Hún gat ekki sagt til um neitt sem henni fannst 

óáhugavert og sagði: „Þetta er allt bara svona í miðjunni. Þetta er ekkert svona ógeðslega 

skemmtilegt eða eitthvað leiðinlegt.“.  

Sara sagði að af því sem hún fékk sjálf að gera í tímanum hafi henni fundist mest 

áhugavert að gera verklegu tilraunina og þá sérstaklega að setja matarlitsdropana út í vatnið 

og sjá hvað gerðist. Það var ekkert sérstakt sem henni fannst óáhugavert af því sem hún 

gerði en sagði að það að gera skýrsluna væri: „...bara svona í miðjunni, að gera skýrslu. Þetta 

er bara svona venjulegt.“. Þegar hún var spurð hvort það væri eitthvað annað sem hún hefði 

frekar viljað gera í tímanum sagði hún: 

Já, ég hefði frekar viljað fylla allt glasið, setja þú veist allan matarlitinn útí og 

hræra í því og setja eitthvað meira, að blanda matarlitnum útí, það hefði verið 

skemmtilegt og vera með fleiri liti og blanda þeim saman. 

Henni fannst ekkert áberandi áhugavert af því sem kennarinn gerði í tímanum og sagði að 

hann hefði ekki gert mikið nema tala við þau og útskýra hvað þau ætti að gera. Hún sagði að 

þegar hún mætti í tímann hafi hann verið að tala um eitthvað sem hún skildi ekki og þá hafi 

hún ekki haft mikinn áhuga á því sem hann var að segja. Hún sagði líka að hann hefði getað 

gert kennslustundina áhugaverðari með því að leyfa þeim að nota fleiri matarliti til að taka 

verklegu æfinguna aðeins lengra.  

Um kennsluefnið sem þau voru að nota í náttúrufræði, sem var bókin Efnisheimurinn 

sagði hún að væri ekkert skemmtilegt en ekkert leiðinlegt heldur. Hún sagði að hún gerði 
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bara það sem hún þyrfti. Hún sagði líka að þau væru svo nýbyrjuð á bókinni að hún gæti ekki 

sagt að það væri eitthvað sérstakt sem væri spennandi eða óspennandi við hana. Hún sagði 

samt að hennar fyrstu viðbrögð við bókinni hefðu verið að þetta yrði ekki skemmtilegt en 

aðallega af því henni fannst bókin vera þykk. Hún sagði að það væri ekkert annað kennsluefni 

sem hún myndi frekar kjósa en að henni fyndist samt stundum betra að fá að gera tilraunir 

og skýrslur en að vinna í bókinni. Hún sagði að það gerði viðfangsefnið meira spennandi þótt 

það gæti verið flóknara en að svara spurningum úr bókinni. Einnig fannst henni að með því 

að gera tilraunir og skýrslur ætti hún auðveldara með að leggja hluti á minnið þótt það væri 

líka gott að vinna í bókinni: „Já, ég set meira inn á minnið en þú veist ég les alveg í bókinni 

þannig að það er eiginlega bara svona bæði saman.“.  

4.4.4 Þriðja viðtal 

Í þriðja viðtalinu voru Gunnar og Sara bæði viðstödd og voru í fyrsta lagi spurð hvað þeim 

hafi fundist um náttúrufræðitímana, síðustu þrjá tíma í tilfelli Söru og síðasta tíma í tilfelli 

Gunnars. Sara sagði að henni hefði ekki fundist vera neitt sérstakt við þá og að ekkert hafi 

staðið upp úr: „Bara venjulegir náttúrufræðitímar, ekkert sérstakt við þá svona sem stendur 

út sem ég man eftir. En þú veist þetta er bara, allt úr bókinni. Ekkert eitthvað sérstakt sko.“.  

Þegar þau voru síðan spurð hvað þeim hefði þótt vekja helst áhuga í þessum tímum 

minntust þau bæði á slökkvitæki sem kennarinn hafði verið með og notað til að sýna þeim 

hvernig efni getur farið úr fljótandi formi í fast form. Þau voru spurð af hverju þeim hefði 

fundist það áhugavert og þá sagði Sara: „Bara, gaman að læra um eitthvað sem þú getur séð 

líka, ekki bara í bókinni heldur það sem þú getur séð og upplifað, það gerir þetta 

áhugaverðara.“. Gunnar samsinnti því.  

Næst voru þau spurð hvað þeim hefði þótt minnst áhugavert í tímunum og þá sagði 

Gunnar að það væri um vatnið, að þau hefðu verið að læra um formúluna fyrir vatn og hvað 

H stendur fyrir og hvað O stendur fyrir. Hann sagði að honum hefði fundist það óspennandi: 

„Bara, vatn er bara vatn. Við þurfum bara að drekka það, þurfum ekki að vita meira.“. Sara 

sagði líka að það hefði verið óáhugavert og að svona stafir og tölur væru ekki skemmtilegar. 

Þá voru þau spurð hvort kennarinn hefði verið að skrifa á töfluna og útskýra og Sara svaraði 

því játandi. Hún sagði að þau hefðu átt að glósa og að almennt væri það ekki skemmtilegt 

þótt það gæti farið eftir viðfangsefninu. Þau sögðust hafa skilið efnið nokkuð vel og að 

skortur á skilningi hafi ekki verið ástæða þess að þeim fannst efnið leiðinlegt. Þau gátu ekki 

útskýrt hvað þeim fannst leiðinlegt við það en fannst það engu að síður. Þá var Sara spurð 

hvort það hefði verið eitthvað annað sem henni hefði fundist óáhugavert þar sem hún hafi 

verið í fleiri kennslustundum en Gunnar. Hún sagði að í einum tímanum hafi þau verið að 

teikna töflur í tengslum við drykki sem þau komu með í skólann og þar hafi þau átt að setja 
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inn upplýsingar um drykkinn og bera saman við aðra. Hún sagði að henni hefði fundist 

leiðinlegt að sitja og skrifa þetta niður en gat ekki sagt til um af hverju.  

Þegar þau voru spurð hvort það væri hægt að breyta einhverju í náttúrufræðitímum að 

þeirra mati til að auka áhuga voru þau sammála um að það væri gaman að fá að sjá hlutina í 

stað þess að lesa bara um þá: „...bara sýna okkur þetta. Ekki bara vera að lesa um þetta í 

bókum.“. Þá áttu þau við að fá að sjá hlutina eða hvernig þeir virka annað hvort á myndbandi 

eða hjá kennara. Sara vildi meina að það hjálpaði henni að muna: „...þá leggurðu þetta meira 

inn á minnið.“.  

Síðan voru þau spurð hverjum þau héldu að náttúrufræðimenntun myndi gagnast mest 

og þá töldu þau upp slökkviliðsstarfsmenn, vísindamenn og kennara. Þau töldu að það væru 

einhverjar líkur á þau myndu sjálf sækjast eftir frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni en 

ekki á sviði eðlisfræði heldur frekar í líffræði eða einhverju tengdu dýrum og atferlisfræði. 

Gunnar sagði að honum gengi sjálfum vel í náttúrufræði en ágætlega í eðlisfræði. Sara sagði 

að henni gengi ágætlega í öllu í náttúrufræði, að hún væri: „...ekkert eitthvað góð og ekkert 

eitthvað ógeðslega léleg.“. Hún sagði að henni gengi ekki verr í eðlisfræði en að hin 

náttúrufræðin væri áhugaverðari: „...bara náttúrufræði er aðeins áhugaverðari bara því þá er 

meira verið að fjalla um skemmtilega hluti heldur en bara einhver efni og svoleiðis.“. Þau 

sögðust bæði fá fínar einkunnir í náttúrufræði og Sara taldi að það væri frekar tilkomið vegna 

þess að hún væri að reyna að fá góðar einkunnir heldur en að hún hefði mikinn áhuga á 

efninu. Gunnar sagðist telja að hans einkunnir tengdust bæði áhuga á efninu og því að hann 

væri að reyna að fá góðar einkunnir.  

4.4.5 Eyðublöð 

Sara og Gunnar höfðu hjá sér þrjú eyðublöð sem átti að skrifa á eftir þrjár kennslustundir. 

Sara skrifaði hjá sér eftir allar kennslustundirnar en Gunnar eftir eina þar sem hann gat ekki 

mætt í tvær fyrstu af þessum þremur. Sara sagði að henni hefði fundist áhugavert þegar þau 

voru að skoða drykki sem nemendur komu með í skólann. Þau voru að skoða muninn á 

innihaldi þeirra og hversu hollir eða óhollir þeir væru. Henni fannst þetta áhugavert vegna 

þess að það er gott að drekka það sem maður veit að er hollt. Hún skrifaði einnig hjá sér að 

henni hefði fundist áhugavert þegar þau gerðu verklega athugun með matarlit í köldu og 

heitu vatni. Henni fannst áhugavert að sjá hvernig liturinn dreifðist á misjafnan hátt í 

vatninu. Að lokum skrifaði hún hjá sér að henni hefði fundist áhugavert þegar verið var að 

fjalla um hamskipti og hvernig vatn breytir um ham þegar það fer úr föstu formi yfir í 

fljótandi form. Hún skrifaði ekki hvers vegna henni fannst það áhugavert. Gunnar sagði að 

honum hefði fundist áhugavert þegar kennarinn sýndi þeim slökkvitæki og hvernig það 

virkaði. Hann skrifaði ekki heldur hvers vegna honum fannst það áhugavert.  
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Það var ekki mikið sem þau skrifuðu hjá sér um það sem þeim þótti óáhugavert. Sara 

skrifaði að henni hefði fundist óáhugavert þegar þau áttu að gera töflu um drykkina sem þau 

skoðuðu. Hún sagðist ekki vita hvers vegna henni fannst það óáhugavert. Gunnar sagði að 

honum hefði fundist óáhugavert þegar þau voru að læra um vatn og sagði að það væri vegna 

þess að það væri leiðinlegt. 

4.5 Skóli E 

Í þessum skóla voru tekin þrjú viðtöl við tvo nemendur í 10. bekk, tvo drengi sem hér verða 

kallaðir Daníel og Viktor. Þeir fylltu út eyðublöð í tveimur kennslustundum og af þeim mætti 

rannsakandi í aðra þeirra og fylgdist með.  

4.5.1 Fyrsta viðtal 

Í fyrsta viðtalinu voru Daníel og Viktor spurðir hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þeir hugsuðu 

um náttúrufræðitíma í skólanum. Daníel sagði að honum dytti líffræði fyrst í hug og Viktor 

sagði að honum dytti líffræði dýra og náttúran fyrst í hug. Síðan voru þeir spurðir hvað þeim 

fyndist um náttúrufræði í skólanum og þeir voru sammála því að hún væri skemmtileg. 

Daníel sagði að honum hefði fundist hún mest áhugaverð þegar hann væri að læra eðlis- og 

efnafræði. Viktor samsinnti því en bætti við að honum hefði líka fundist áhugavert að vera í 

líffræði þegar hann fékk að gera tilraunir með bakteríur. Þegar þeir voru spurðir hvað þeim 

fyndist áhugaverðast við eðlis- og efnafræði sagði Daníel: „Tilraunirnar eru skemmtilegar. Að 

fá að vita hvernig þetta hegðar sér og hvernig á að lesa úr þessu.“.  

Þegar þeir voru spurðir hvenær þeim hefði fundist hún mest óáhugaverð og hvað þeir 

hefðu verið að gera þá sagði Daníel að hann gæti eiginlega ekki fundið neitt sem honum 

þætti óáhugavert. Hann sagði einnig að hann hefði mjög gaman af því að læra um alla hluti á 

þann hátt að fá að komast að því af hverju þeir eru eins og þeir eru. Viktor sagði að það eina 

óáhugaverða sem honum dytti í hug væri að læra um plöntur og sagði að það væri vegna 

þess að honum fannst að það ætti bara ekki við sig. 

4.5.2 Vettvangsathugun 

Í þessari vettvangsathugun var fylgst með 80 mínútna kennslustund þar sem viðfangsefnið 

var eðlisfræði. Verkleg athugun var gerð þar sem kanna átti þyngdarhröðun með rákarspjaldi 

þar sem notast var við tölvutengdan búnað til að reikna út fallvegalengd spjaldsins yfir 

ákveðið tímabil. Kennarinn hóf kennslustundina á því að sýna forritið á skjávarpa og útskýra 

hvað ætti að gera og hvernig forritið virkaði en hann var búinn að setja upp fartölvu, búnað 

og annað sem til þurfti á hverri stöð áður en tíminn hófst. Síðan fóru nemendur að vinna og 

kennarinn gekk á milli og aðstoðaði eftir þörfum. Á meðan nemendurnir unnu að skýrslum 
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sínum gekk kennarinn um og safnaði saman búnaðinum en það hefur greinlega farið 

töluverð vinna í að setja hann upp. 

Nemendurnir fylgdust með útskýringum og fyrirmælum kennara í byrjun kennslustundar. 

Fremur fáir nemendur voru í bekknum en þessir eðlisfræðitímar eru valfag. Næst hófust þeir 

handa við að framkvæma athugunina og létu rákaspjaldið falla gegnum búnaðinn úr 

mismunandi hæð meðan þeir fylgdust með skráningum sem birtust í tölvunni. Síðan áttu 

hver og einn að prenta út niðurstöður sínar til að skila með skýrslu en seinni hluti tímans fór í 

að prenta út og vinna í skýrslunni.  

Kennslubókin sem nemendur unnu með var Eðlisfræði 2 en að auki höfðu þeir hjá sér 

útprentað blað með verklýsingu og upplýsingum um frjálst fall og þyngdarhröðun. Viktor og 

Daníel unnu vel í tímanum eins og hinir nemendurnir. Allir virtust áhugasamir og spenntir 

fyrir athuguninni. Andrúmsloftið var afslappað og allir gátu rætt saman auk þess að spyrja 

spurninga þegar á þurfti að halda. 

4.5.3 Annað viðtal 

Í öðru viðtalinu sögðu Daníel og Viktor báðir að þeim hefði fundist nýafstaðin kennslustund 

skemmtileg. Þeim fannst að verklegi hlutinn af tilrauninni sem þeir gerðu hefði verið það 

áhugaverðasta sem gerðist í tímanum. Viktor sagði að honum hefði fundist það áhugavert 

vegna þess að þetta væri öðruvísi en bóklegt og að það gæfi honum ákveðinn „fílíng“ og 

meiri reynslu. Hann sagði líka að honum hefði fundist úrvinnslan óáhugaverðust, að vinna 

skriflega hlutann af æfingunni vegna þess að hann væri í mikið af bóklegum tímum og að 

hann væri kominn með leið á þessu. Daníel fannst erfitt að nefna eitthvað sem honum fannst 

óáhugavert í kennslustundinni og hvorugur þeirra gat nefnt eitthvað sem þeir hefðu frekar 

viljað gera.  

Af því sem kennarinn gerði í tímanum fannst þeim ekkert sérstakt vera áhugavert og 

sögðu að kennarinn hefði ekki gert mikið þar sem þeir hafi bara verið að vinna verklegu 

athugunina. Þeim fannst samt gott þegar hann útskýrði í byrjun tímans hvað ætti að gera og 

hvernig það virkaði og sögðu að það væri fín upprifjun á efninu og hjálpaði þeim að skilja það 

betur. Hvorugur taldi að kennarinn hefði getað gert eitthvað meira til að vekja áhuga þeirra.  

Kennsluefnið sem þeir höfðu í þessum tímum var bókin Eðlisfræði 2 og síðan útprentuð 

blöð með lýsingum á verklegum æfingum. Þeir voru sammála um að bókin væri ágæt og 

sögðu að þeir læsu í henni áður en þeir gerðu tilraunir. Viktori fannst samt að eitthvað væri 

um endurtekningu í bókinni og sérstaklega í verkefnum sem ætti að vinna úr henni. Daníel 

fannst það vera jákvætt og sagði að það hjálpaði honum við að læra þetta betur. Viktor sagði 

einnig að efnið í bókinni væri svolítið einhæft og að honum fyndist að það mætti stækka 

sviðið. 
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4.5.4 Þriðja viðtal 

Í þriðja viðtalinu sögðu bæði Viktor og Daníel að þeim hefði fundist síðustu tveir tímar vera 

fínir. Þeim fannst áhugaverðast að fá að framkvæma verklegu athugunina en Viktori fannst 

óáhugavert að gera skýrslu um athugunina. Þeir gátu ekki nefnt neitt sem þeim fannst að 

væri hægt að breyta í þessum tímum til að auka áhuga en Viktor sagði að honum fyndist að 

það mætti vera meira um eðlis- og efnafræðikennslu í skólanum.  

Þegar þeir voru spurði hverjum þeir héldu að náttúrufræðimenntun gagnaðist helst 

sögðu þeir að það væru þeir sem vildu fara á iðn- eða tæknibrautir eða í einhvers konar 

raungreinar. Þeir töldu báðir miklar líkur á að þeir myndu sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni og fannst að þeim gengi vel í námsgreininni. Daníel sagði 

að velgengni hans tengdist því að fjölskylda hans væri mikið í raungreinum en Viktor sagði að 

velgengni hans tengdist því að hann væri einfaldlega góður í raungreinum. Þeir sögðust báðir 

vera með góðar einkunnir í náttúrufræði og töldu að það væri bæði vegna þess að þeir 

reyndu að fá góðar einkunnir en líka vegna þess að þeir hefðu mikinn áhuga á námsefninu. 

Viktor sagði að með aldrinum hefði hann áttað sig á því að það væri mikilvægt að vera góður 

í náttúrufræði: „ Þegar maður er eldri þá veit maður sjálfur að raungreinar eru besta fagið að 

vera góður í, það er svona toppurinn á öllu.“.  

4.5.5 Eyðublöð 

Viktor og Daníel höfðu hjá sér tvö eyðublöð hvor. Viktor skrifaði á tvö blöð en Daníel á eitt 

þar sem hann hafði haldið að ekki ætti að skrifa hjá sér eftir fyrri tímann þar sem hann var 

styttri en venjulega. Eftir fyrri tímann sagði Viktor að tilraun um stöðu- og hreyfiorku hefði 

vakið áhuga sinn og að það væri vegna þess að hann fengi betri sýn á það sem hann var að 

læra. Hann sagði að það sem honum hefði þótt óáhugavert væri fyrirlestur sem hann 

hlustaði á um kafla í kennslubókinni.  

Eftir seinni tímann skrifaði Viktor hjá sér að honum hefði þótt áhugavert þegar hann fékk 

að gera tilraun um þyngdarhröðun. Hann sagði að það væri vegna þess að það væri: 

„Eitthvað nýtt og öðruvísi frá bóklegum tímum.“. Daníel skrifaði að það sem honum hefði 

þótt áhugavert í tímunum væri: „...hversu lítið getur breytt miklu. Dæmi: Að rákarspjald falli 

skakkt í gegnum ljóshlið geti breytt þyngdarhröðun spjaldsins.“. Hann sagði að honum hefði 

þótt þetta áhugavert vegna þess að: „Það er forvitnilegt og ég vil vita af hverju þetta er 

svona“. Hann skrifaði ekkert hjá sér um hvað honum hefði þótt óáhugavert en Viktor sagði 

að það sem hefði ekki vakið áhuga hans væri sá hluti verklegu athugunarinnar sem fólst í því 

að reikna og skrifa og sagði að það væri vegna þess að það væri eiginlega bóklegt og að hann 

hefði ekki gaman af því. 



 

45 

4.6 Samantekt niðurstaðna 

Í þessum kafla eru niðurstöðurnar teknar saman í helstu þemu sem þar birtust. 

Kennslustundirnar þar sem rannsakandi var á vettvangi voru svo ólíkar að réttast þótti að 

hafa sér kafla þar sem þær voru eingöngu dregnar saman en ekki skipt niður í þemu eftir því 

hvað kennararnir gerðu eða hvað nemendurnir gerðu enda kemur það fram í köflunum þar á 

eftir. Þemu sem annars er skipt niður í eru: Viðfangsefni, náms- og kennsluathafnir, verkleg 

kennsla, kennsluefni og náttúrufræði. Þótt verklega kennslu megi telja til kennsluaðferða var 

hún það áberandi sem þema að ákveðið var að hafa sér kafla fyrir hana. 

4.6.1 Vettvangsathuganir 

 Eins og gefur að skilja voru kennslustundirnar sem fylgst var með ólíkar og viðfangsefnin 

mismunandi. Hér er farið yfir vettvangsathuganirnar með því að skoða fyrst hvað kennararnir 

gerðu í þessum kennslustundum og síðan hvað nemendurnir gerðu. 

Í kennslustund Írisar og Siggu var viðfangsefnið efnafræði og verið var að fara yfir hvað 

frumeindir eru, hvað tölurnar í lotukerfinu þýða og hvernig reikna má frumeindamassa. 

Kennslan fór að mestu fram á þann hátt að kennarinn stóð við töfluna, skrifaði á hana eða 

teiknaði skýringarmyndir og útskýrði jafnóðum. Einnig lét hann nemendur vinna verkefni úr 

kennslubók.  

Í kennslustund Péturs var viðfangsefnið eðlisfræði. Kennarinn fór munnlega yfir sjálfspróf 

úr kennslubókinni með nemendum. Hann kallaði upp einstaka nemendur til að svara en samt 

fór þetta að mestu fram með umræðum þar sem allir tóku þátt. Síðan las kennarinn upp 

kafla úr bókinni og skrifaði nokkrar skilgreiningar úr honum á töflu. Að lokum fór hann yfir 

mismunandi leiðir varmaflutnings þar sem umræður sköpuðust um efnið.  

Í kennslustund Atla og Möggu var viðfangsefnið efnafræði. Kennarinn gaf fyrirmæli um að 

nemendur ættu að svara ákveðnum spurningum úr kennslubók inn á sameiginlegt google 

docs skjal en hver nemandi hefur aðgang að spjaldtölvu til að vinna verkefnið. Kennarinn 

aðstoðaði þar sem þurfti og umræður mynduðust um sum atriði sem komu upp. Kennarinn 

gaf síðan fyrirmæli um að allir ættu að skoða svör frá öðrum og gera athugasemdir ef við 

ætti. Næst fór kennarinn sjálfur yfir svörin meðan allir fylgdust með inni á Google docs 

skjalinu og leiðrétti það sem þurfti. Að lokum tók hann upp umræðu um ákveðið álitamál 

sem tengdist efninu. 

Í kennslustund Söru (Gunnar var ekki viðstaddur kennslustundina) var viðfangsefnið 

efnafræði. Í tímanum áttu nemendur að framkvæma verklega athugun sem fólst í því að 

setja nokkra dropa af matarlit út í heitt og kalt vatn og fylgjast með hreyfingu sameindanna. 

Næst áttu þeir að skrifa hjá sér allt sem þeir hefðu tekið eftir að gerðist í hvoru glasi. 

Kennarinn byrjaði á því að útskýra hvað nemendur áttu að gera og hvað þyrfti að hafa í huga 
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þegar framkvæma skal verklega athugun. Hann útskýrði líka hugtakið forhugmynd fyrir þeim 

og áréttaði að allar þeirra hugmyndir ættu rétt á sér. Hann skipti þeim síðan í hópa og brýndi 

fyrir þeim að hafa þögn meðan liturinn færi um vatnið svo allir gætu einbeitt sér að því að 

íhuga hvað væri að gerast. Þegar athuguninni var lokið lét kennarinn hvern hóp segja hverju 

þau hefðu tekið eftir og hvað þau hefðu skrifað hjá sér. Þegar athuguninni var lokið var hann 

með umfjöllun um frumeindir og hvað þær eru. Í tengslum við þá umfjöllun sýndi hann 

nemendum koparstöng sem þeir létu ganga sín á milli og áttu að reyna að geta sér til um úr 

hvaða efni stöngin væri. Síðan spurði kennarinn hvað þeir héldu að hægt væri að skipta 

stönginni oft til helminga og tengdi það síðan frásögn um heimspekingana Aristóteles og 

Demókrítos og deilur þeirra um tilvist atómsins.  

Í kennslustund Daníels og Viktors var viðfangsefnið eðlisfræði. Nemendur gerðu verklega 

athugun þar sem kanna átti þyngdarhröðun með rákaspjaldi sem látið var falla gegnum 

búnað með ljósopi sem tengt var við tölvu sem hver hópur hafði til umráða en nemendur 

unnu í pörum. Síðan áttu nemendur að prenta út niðurstöður sínar auk þess að skrifa skýrslu 

um athugunina. Kennarinn byrjaði kennsluna á því að útskýra hvað ætti að gera og sýndi 

forritið sem vinna átti með á skjávarpa. Nemendur unnu síðan við athugunina og kennarinn 

gekk um stofuna og aðstoðaði þar sem þurfti.  

Í kennslustund Írisar og Siggu glósuðu þær í stílabækur sínar og skoðuðu efni í kennslubók 

eftir því sem kennarinn benti á. Þær teiknuðu upp skýringarmynd af töflu og reiknuðu 

frumeindamassa auk þess að vinna verkefni úr kennslubókinni. Þær virtust fylgjast með allan 

tímann og fylgdu fyrirmælum. 

Í kennslustund Péturs fylgdist hann með umræðum og skrifaði hjá sér meðan farið var 

munnlega yfir sjálfsprófið án þess að taka mikinn þátt í þeim sjálfur. Hann sat síðan og 

hlustaði meðan kaflinn var lesinn upp. Það virtist sem áhuginn minnkaði meðan verið var að 

lesa upp úr kennslubókinni en að hann væri virkari og fylgdist betur með þegar umræður 

áttu sér stað. 

Í kennslustund Atla og Möggu unnu þau í sitt hvorri spjaldtölvunni að því að svara 

spurningum úr bókinni og skoða svör frá öðrum. Þau fylgdu öllum fyrirmælum, spurðu 

spurninga og tóku þátt í umræðum.  

Í kennslustund Söru hlustaði hún á og fylgdi fyrirmælum. Hún framkvæmdi verklegu 

athugunina með bekkjarfélaga, skrifaði hjá sér athugasemdir og deildi hluta af þeim með 

bekknum þegar hún var spurð. Hún hlustaði síðan á umfjöllun kennarans um frumeindir og 

hvað þær eru.  

Í kennslustund Daníels og Viktors fylgdu nemendur fyrirmælum og framkvæmdu verklegu 

athugunina meðan þeir fylgdust með skráningum sem bárust í tölvuna. Síðan tóku þeir 

saman niðurstöður, prentuðu þær út og byrjuðu að vinna í skýrslu um athugunina. 
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4.6.2 Viðfangsefni 

Þegar þátttakendurnir, sem voru níu talsins voru spurðir hvað þeim dytti fyrst í hug þegar 

þau hugsuðu um náttúrufræði í skólanum voru þrjú atriði sem helst komu upp, líffræði, 

plöntur og kennarinn og hvernig hann hagar kennslunni. Flestir voru jákvæðir þegar spurt var 

hvað þeim fyndist um náttúrufræði í skólanum og sögðu að hún væri skemmtileg en einn 

viðmælandinn sagði að honum þætti hún ekki mjög skemmtileg. Í seinna viðtali var reyndar 

annar nemandi sem viðurkenndi að honum fyndist flest í við náttúrufræði vera óáhugavert. Í 

viðtölum við Írisi, Siggu og Söru sögðu þær að hvað þeim fyndist um náttúrufræði færi að 

miklu leyti eftir viðfangsefninu.  

Þegar spurt var hvenær þeim hefði fundist hún mest áhugaverð voru svörin afar misjöfn 

og tengdust meðal annars kynfræðslu, að læra um mannslíkamann, dýra- og atferlisfræði, 

eðlis- og efnafræði og bakteríum. Þegar reynt var að grennslast nánar fyrir um af hverju þeim 

hefði þótt þessi viðfangsefni áhugaverðari en önnur kom í ljós í að í mörgum tilfellum 

tengdist það því hvernig kennarinn fór með efnið og útfærði kennsluna eða því hvað 

nemendurnir fengu að gera í kennslustundunum. Þar voru nefndar kennsluathafnir eins og 

umræður, útikennsla, samvinna og verklegar athuganir. Einnig voru í því samhengi nefndar 

námsathafnir eins og að fá að teikna eigin skýringarmyndir, vinna í spjaldtölvum þar sem 

fylgst er með glærukynningum eða unnið saman á sameiginlegu vefsvæði. Það kom þó einnig 

í ljós að sumum fannst að áhuginn tengdist frekar viðfangsefninu sjálfu en hvernig þau fengu 

að læra það. Í viðtali við Atla sagði hann að honum fyndist flest óáhugavert við náttúrufræði 

og að það tengdist frekar viðfangsefninu en hvernig það væri kennt og hvað þau fengju að 

gera. 

Þegar þau voru spurð hvenær þeim hefði fundist náttúrufræði í skólanum mest 

óáhugaverð var algengast að viðmælendurnir nefndu það að læra um plöntur. Ástæðurnar 

fyrir því virtust að mestu tengjast viðfangsefninu sjálfu frekar en hvernig það var kennt og 

sumir létu í ljós að þeim þætti erfitt að tengja við það og halda huganum við efnið. Í viðtali 

við Möggu kom fram að henni fannst náttúrufræði mest óáhugaverð þegar hún skildi ekki 

viðfangsefnið. Annað sem kom upp í tengslum við það hvenær þeim hefði fundist 

náttúrufræði mest óáhugaverð birtist í viðtali við Pétur og tengdist það frekar kennslu- og 

námsathöfnum. Það var þegar hann þurfti að sitja og lesa bókina og leysa spurningar úr 

henni. Hann sagði að honum fyndist hann ekki læra neitt af því en væri bara að herma eftir 

textanum úr bókinni. Það stangast á við skoðun Söru og Gunnars sem sögðu að þeim fyndist 

fínt að fá að lesa og vinna sjálf spurningar í kennslubókinni.  

Af því sem nemendurnir skrifuðu hjá sér á eyðublöðin var lítið sem tengdist sérstökum 

viðfangsefnum beint nema hjá Siggu og Írisi. Sigga sagði að henni hefði fundist gaman að 

læra að reikna massa þar sem það tengdist stærðfræði sem hún hefði gaman af. Sigga og Íris 
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sögðu síðan báðar frá því á eyðublöðum sínum að þeim hefði þótt áhugavert að læra um 

sætistölur í lotukerfinu og sögðu að það væri vegna þess að þetta væri áhugavert efni. 

4.6.3 Náms- og kennsluathafnir 

Skoðanir nemendanna á kennslustundunum sem rannsakandi mætti í voru misjafnar enda 

afar mismunandi hvað verið var að gera, bæði hvað kennarinn gerði, hvað nemendurnir 

gerðu og viðfangsefnið sjálft. Það sem Írisi og Siggu fannst áhugaverðast í tímanum var að fá 

að reikna massa en óáhugaverðast þegar kennarinn talaði og skrifaði á töfluna og þær áttu 

að hlusta og glósa. Þeim fannst að með þessari aðferð lærðu þær lítið því það væri erfitt að 

halda einbeitingu og muna það sem kennarinn væri að segja. Þeim fannst einnig óáhugavert 

að hlusta á kennarann fjalla um öreindir og sögðu að það væri helst vegna þess að þeim 

fannst þær skilja efnið illa, fannst það ruglingslegt og gátu ekki tengt neitt við það.  

Í kennslustund Péturs fannst honum áhugaverðast að læra um varmaleiðni vegna þess að 

þetta var eitthvað sem hann kannaðist við en vissi ekki alveg hvernig virkaði og því náði það 

athygli hans. Honum fannst mest óáhugavert þegar kennarinn las upp úr kafla í bókinni og 

nemendurnir sátu og hlustuðu. Honum fannst það leiðinlegt vegna þess að hann sat á meðan 

og hafði ekkert að gera.  

Atla og Möggu fannst áhugaverðast að fá að vinna með spurningar í sameiginlegu Google 

docs skjali en sögðu samt að þetta væri ekki eitthvað nýtt heldur að þetta væri eitthvað sem 

þau gerðu oft. Þau voru bæði ánægð með kennarann sinn og hvernig hann stóð að 

kennslunni. Auk þess að vera ánægð með að fá að vinna saman í Google docs fannst þeim 

gaman þegar kennarinn var með glærukynningar í forritinu Nearpod. 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvað þeim hefði fundist áhugaverðast af því sem þeir 

gerðu sjálfir í tímunum sögðu Íris og Sigga að þeim hefði fundist áhugaverðast að reikna 

massa en óáhugaverðast að sitja og hlusta á kennarann meðan hann skrifaði á töfluna. Þeim 

fannst erfitt að glósa af töflunni meðan hann talaði og áttu erfitt með að fylgjast með og ná 

því sem hann sagði. Pétur var á sama máli og fannst óáhugavert að sitja og hlusta á 

kennarann meðan hann las úr kennslubókinni. Hann talaði líka um að erfitt væri að halda 

einbeitingu þegar kennslan væri með þessum hætti. Honum fannst aftur á móti 

áhugaverðast að læra um varmaorku og geislun því þetta var eitthvað sem hann kannaðist 

við en hafði ekki vitað alveg hvernig virkaði.  

Daníel og Viktor fannst áhugaverðast þegar þeir fengu að gera verklega hlutann af 

tilrauninni sem þeir gerðu í sínum tíma. Daníel fannst ekkert hafa verið óáhugavert en Viktori 

fannst óáhugavert að vinna úr tilrauninni og skrifa um hana. Atli og Magga töluðu líka um 

samvinnu og nefndu að þeim hefði þótt gaman að fá að vinna saman inni á sameiginlegu 

skjali.  
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Viðmælendurnir voru síðan spurðir hvað þeim hefði þótt áhugaverðast af því sem 

kennarinn sjálfur gerði í kennslustundunum. Írisi og Siggu fannst áhugaverðast þegar 

kennarinn teiknaði skýringarmynd af atómi sem þær áttu að teikna líka. Þeim fannst hún 

hjálpa til við skilning. Þeim fannst óáhugaverðast þegar kennarinn skrifaði glósur á töfluna og 

talaði á meðan. Þær töldu að til að vekja meiri áhuga hefði kennarinn getað fundið aðra leið 

til að glósa en að skrifa bara texta af töflunni eins og að teikna fleiri myndir eða að hann 

hefði getað verið með sýndartilraunir.  

Pétri fannst óáhugaverðast þegar kennarinn las upp úr bókinni en sagði líka að þetta væri 

ein leið til að allir heyrðu innihald kaflans því ekki væru allir sem læsu heima. Honum fannst 

að til að vekja áhuga hefði kennarinn getað komið með áhugaverðar staðreyndir sem 

tengdust efninu. Pétri fannst áhugaverðast þegar kennarinn lét þau svara sjálfsprófi úr 

kennslubókinni munnlega því það sköpuðust umræður í kring um það.  

Í viðtali við Atla sagði hann að honum þætti áhugavert þegar kennarinn fór með þeim yfir 

svörin við spurningunum á google docs því það væri gott að vera leiðréttur og vita rétta 

svarið. Atli og Magga gátu hvorugt nefnt eitthvað sem þeim fannst óáhugavert af því sem 

kennarinn gerði. Þau voru sammála því að til að vekja meiri áhuga hefði kennarinn getað 

leyft þeim að gera tilraunir en þau vissu að þau myndu fá að gera þær síðar.  

Í viðtali Söru gat hún ekki nefnt eitthvað sérstakt sem henni fannst áhugavert eða 

óáhugavert af því sem kennarinn gerði. Henni fannst samt að til að vekja meiri áhuga hefði 

hann getað leyft þeim að prófa að gera meira en þau fengu að gera í verklegu æfingunni. 

Daníel og Viktor fannst ekkert sérstakt hafa verið áhugavert af því sem kennarinn gerði og 

sögðu að hann hefði í raun ekki gert mikið þar sem tíminn fór að mestu í að þeir 

framkvæmdu verklega athugun sjálfir. Þeir nefndu samt að það hefði verið gott að kennarinn 

hafi útskýrt vel í byrjun tímans hvað ætti að gera og sögðu að það hefð verið góð upprifjun á 

efninu og hjálpaði þeim að skilja það betur.  

Það sem nemendunum þótti óáhugavert í kennslustundunum var mjög misjafnt. Íris og 

Sigga töluðu um myndband um öreindir sem þær horfðu á og sögðu að hefði verið afar 

óskemmtilegt. Þær sögðu að það væri vegna þess að röddin á myndbandinu hefði verið 

leiðinleg, að þær hafi ekki skilið viðfangsefnið og því hafi verið erfitt að halda einbeitingu. 

Þeim fannst vanta eitthvað sem hjálpaði þeim að tengja við efnið og skilja það.  

Pétur sagði að honum hefði fundist óáhugaverðast þegar hann sat og hlustaði á kafla úr 

kennslubókinni lesinn upp, hann sagði að það væri leiðinlegt og að hann næði ekki alltaf að 

hlusta. Einnig nefndi hann að honum fyndist óáhugavert að sitja við skrif og sagði að það 

væri leiðinlegt auk þess sem honum yrði illt í fingrunum, þyrfti að sitja lengi og að hann lærði 

ekki af því að herma eftir texta úr bókinni eða af töflunni.  
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Viktor sagði að honum hefði fundist óáhugavert að gera skýrslu um verklega athugun þar 

sem hann þurfti að reikna og skrifa. Atli sagði að honum hefði fundist óáhugavert að gera 

stærðfræðidæmi í tengslum við orku og afl og sagði að það væri ekki bara vegna þess að 

honum þætti ekki gaman í stærðfræði heldur hafi sumt af efninu verið erfitt og að hann hafi 

ekki skilið það. Magga sagði að henni hefði í raun ekki fundist neitt mjög óáhugavert í 

tímunum en að hún væri sammála Atla með það að efnið yrði oft leiðinlegt ef maður skildi 

það ekki.  

Gunnar og Sara sögðu að þeim hefði fundist óáhugavert þegar verið var að fjalla um vatn, 

hvernig formúla vatns er og hvað hún þýðir. Í tímanum skrifaði kennarinn á töfluna og þau 

áttu að glósa. Sara sagði að það að glósa af töflu væri almennt leiðinlegt en gæti samt farið 

eftir efninu. Hvorugt þeirra sagðist hafa átt erfitt með að skilja efnið en að þeim hafi 

einfaldlega þótt það leiðinlegt og óáhugavert. Sara sagði einnig að henni hefði fundist 

óáhugavert þegar hún átti að búa til töflu með upplýsingum um drykki sem nemendur komu 

með í skólann. Hún gat þó ekki sagt til um hvað henni fyndist óáhugavert við það. 

Nemendurnir skrifuðu ýmislegt hjá sér á eyðublöðin sem tengdist náms-og 

kennsluathöfnum. Pétur sagði að honum þætti áhugavert að fá að heyra staðreyndir tengdar 

námsefninu sem hann vissi ekki um áður. Hann sagði að það væri áhugavert vegna þess að 

þá væri hann að læra án þess að gera sjálfspróf, eða annað úr bókinni. 

Atli skrifað hjá sér að honum þætti áhugavert að fá að nota spjaldtölvur í náminu og taldi 

að það gerði lærdóminn skemmtilegri að fá að notast við tækni. Honum fannst einnig 

áhugavert þegar kennarinn spurði þau opinna spurninga því hann sagðist vera kappsamur og 

þætti gaman að svara rétt. Einnig fannst honum gagnlegt þegar kennarinn skrifaði á töfluna 

og útskýrði þannig ákveðna hluti og sagði að það stuðlaði að skilningi.  

Magga sagði að henni fyndist áhugavert að hafa skemmtilegan kennara því það gerði 

námsefnið skemmtilegra. Hún var líka ánægð með notkun kennarans á tækninni og minntist 

á notkun hans á forritinu Nearpod í kennslunni. Hún skrifaði líka hjá sér að hún væri ánægð 

með að kennarinn næði vel til þeirra þar sem hann héldi í unglinginn í sér og væri ekki 

„...gramur og harður.“. Henni fannst líka áhugavert að byrja á nýju námsefni og sagði að það 

virkaði spennandi auk þess sem það gæfi fyrirheit um verklegar æfingar sem væri mikið 

tilhlökkunarefni.  

Það sem nemendurnir skrifuðu hjá sér að þeim þætti óáhugavert var afar misjafnt og 

skoðanir á því voru ólíkari en um það sem þeim þótti áhugavert. Írisi og Siggu fannst báðum 

óáhugavert að læra um öreindir og höfðu áður minnst á að það gæti tengst því að þær skildu 

efnið ekki vel. Atla fannst óáhugavert þegar kennarinn fór of hratt yfir efnið svo hann skildi 

það ekki. Magga var sammála að því leyti að henni fannst efnið sem þau voru að fara yfir 

vera erfitt og þess vegna yrði það óáhugavert.  
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Íris sagði að henni fyndist leiðinlegt að glósa og lesa um efnafræði því hún myndi yfirleitt 

ekki um hvað hún hefði verið að læra auk þess sem henni fannst erfitt að fylgjast með. Sigga 

var á sama máli og sagði að í slíkum kennslustundum myndi hún ekki hvað hún hefði verið að 

læra. Pétur var nokkurn veginn á sama máli en hann sagði að honum fyndist leiðinlegt að 

skrifa mikið og að hlusta á kafla úr námsbók lesinn upphátt. Sara skrifaði hjá sér að henni 

hefði fundist óáhugavert að gera töflu um drykki sem þau skoðuðu í tíma en gat ekki útskýrt 

af hverju henni fannst það.  

Viktor skrifaði að honum þætti óáhugavert að reikna og skrifa í kjölfar verklegrar 

athugunar og sagði að það væri vegna þess að það væri eins og bóklegt nám. Atli skrifaði hjá 

sér að honum þætti óáhugavert að þurfa að nota stærðfræði við útreikninga því honum 

þætti stærðfræði leiðinleg. Gunnar sagði að honum þætti óáhugavert að læra um vatn og 

sagði að það væri vegna þess að honum þætti það leiðinlegt og hann sá ekki tilganginn í að 

þurfa að vita meira um vatn en hann gerði. 

4.6.4 Verkleg kennsla 

Í tímunum þar sem viðmælendurnir voru með eyðublöðin skrifuðu þeir hjá sér atriði sem 

þeim þóttu áhugaverð og óáhugaverð. Það sem þeir nefndu að þeim hefði þótt mest 

áhugavert í þessum kennslustundum snerist meðal annars um verklegar æfingar. Daníel og 

Viktori fannst áhugaverðast að fá að framkvæma verklega athugun í kennslustund. Íris og 

Sigga nefndu líka verklegar æfingar og sögðu að þeim þættu þær áhugaverðar vegna þess að 

þær hjálpuðu þeim að skilja. Pétur talaði einnig um verklegar æfingar og sagði að þær væru 

skemmtilegar og að honum fyndist hann læra án þess að vita af því sjálfur eða jafnvel reyna 

það. Hann sagði að þær væru skemmtilegar vegna þess að þær væru eitthvað nýtt, 

spennandi og öðruvísi en það sem þau gerðu oftast, sem væri að sitja og skrifa. Pétur sagðist 

líka hafa skrifað hjá sér að honum þætti áhugavert þegar honum væri sagt frá staðreyndum 

sem hann vissi ekki áður.  

Gunnar og Sara sögðu að þeim hefði þótt áhugavert þegar kennarinn sýndi þeim 

slökkvitæki og hvernig það virkaði. Þau sögðu að það væri vegna þess að það væri gaman að 

læra eitthvað sem maður gæti séð og upplifað, ekki bara lesið og að það gerði efnið 

áhugaverðara. Magga og Atli sögðu að það sem hefði helst vakið áhuga þeirra í 

kennslustundunum væri fjölbreytni, að gera ekki alltaf það sama. Atli var ánægður með 

fjölbreytnina því hann sagði að hann fengi leið á að gera sömu hlutina og að það væri gott að 

gera breytt til.  

Þegar rætt var við nemendurna eftir vettvangsathuganirnar sagði Sara eftir sína 

kennslustund að áhugaverðast hefði verið að gera verklega æfingu en minntist einnig á að 

skemmtilegt hefði verið að fá að vinna með vinkonu, bæði í æfingunni og við að gera skýrslu. 
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Það var ekkert ákveðið sem henni fannst óáhugavert í tímanum en sagði að þetta væri 

„...svona í miðjunni.“ og væri hvorki skemmtilegt né leiðinlegt. Hún minntist samt á að hún 

hefði viljað fá að gera meira úr verklegu æfingunni, fengið að nota fleiri matarliti og gert 

meira með þá. 

Daníel og Viktor sögðu eftir sína kennslustund að þeim hefði fundist að verklega æfingin 

sem þeir gerðu hefði verið það áhugaverðasta sem gerðist í tímanum. Viktor sagði að honum 

hefði fundist það áhugavert vegna þess að þetta væri öðruvísi en bóklegt auk þess sem þetta 

gæfi honum ákveðna tilfinningu og meiri reynslu.  

Þegar nemendurnir voru spurðir hvort það væri eitthvað sem þeir hefðu frekar viljað gera 

í kennslustundinni sögðu Íris og Sigga að þær hefðu frekar viljað gera tilraunir því það 

hjálpaði þeim að „festa“ efnið betur og tengja við það. Pétur var á sama máli og sagði að 

hann hefði frekar viljað gera verklegar athuganir til að skoða og sjá með eigin augum hlutina 

sem verið var að ræða um. Atli og Magga sögðu að ef það væri eitthvað sem þau hefðu viljað 

gera öðruvísi í sinni kennslustund væri það að fá að gera tilraunir því það væri alltaf 

skemmtilegt. 

Þegar nemendurnir voru spurðir hverju væri hægt að breyta í náttúrufræðitímum, að 

þeirra mati til að auka áhuga voru svörin nokkuð áþekk og tengdust flest verklegum 

æfingum. Íris og Sigga sögðu að það mætti auka verklegar æfingar því þær lærðu mikið af 

þeim og þeim fannst gott að sjá hlutina gerða. Pétri fannst líka að það mætti gera fleiri 

tilraunir og minnka tímann sem þau sitja við skrif. Hann sagði líka að það mætti blanda þessu 

meira saman þannig að hver tími væri fjölbreyttari. Atli og Magga voru á sama máli og sögðu 

að þau myndu vilja fá að gera meira af verklegum æfingum og það mátti líka sjá á eyðublaði 

hjá Atla þar sem hann skrifaði að honum þætti leiðinlegt að fá ekki að gera meira af þeim. 

Svör Gunnars og Söru voru aðeins á aðra leið en þau sögðu að þau vildu fá að sjá hlutina og 

hvernig þeir virka í stað þess að lesa bara um þá. Þau vildu fá að sjá þetta annað hvort á 

myndbandi eða hjá kennara og Sara taldi að það hjálpaði henni að leggja á minnið. Daníel og 

Viktor minntust ekki heldur á verklegar athuganir en sögðu að það mætti vera meira um 

eðlis- og efnafræðikennslu í skólanum að þeirra mati. 

Íris og Sigga skrifuðu margt það sama á sín eyðublöð. Þeim þótti báðum áhugavert að 

læra hvernig á að búa til skýrslu um verklega athugun. Íris sagði að það væri vegna þess að 

það væri gaman að fá að gera tilraun og fá síðan að hugsa um hvað gerðist og af hverju og 

skrifa um það. Sigga sagði að hún hefði ekki gert svona áður og að þetta væri öðruvísi en það 

sem hún hefði áður gert í náttúrufræði. Þær voru líka sammála um að þeim þætti áhugavert 

að fá að gera tilraun um hreyfingu sameinda í köldu og heitu vatni. Sigga sagði að tilraunin 

hefði verið áhugaverð þar sem þeim var líkt við sameindir í tímanum og hún sagði að það 
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hefði aukið skilning sinn. Íris sagði að það væri mikið skemmtilegra að gera tilraunir en að 

læra í bók og að hún lærði mikið af því að gera þær og skrifa svo um þær.  

Pétur skrifaði hjá sér að honum þætti áhugavert að gera tilraunir vegna þess að þá lærði 

hann án þess vita af því að hann væri að læra. Sara skrifaði hjá sér að henni þætti áhugavert 

að horfa á litinn í vatninu þegar hún framkvæmdi verklegu athugunina. Einnig fannst henni 

áhugavert að sjá hamskipti þegar ís breytist í vatn. Hún minntist líka á að henni hefði þótt 

gaman að læra um hollustu drykkja því það væri gott að vita hvað væri hollt og hvað ekki. 

Gunnar sagði að honum hefði fundist áhugaverðast þegar kennarinn sýndi þeim slökkvitæki 

og útskýrði hvernig það virkar.  

Daníel skrifaði hjá sér að honum hefði fundist áhugavert þegar hann fékk að gera 

verklegar athuganir og sagði að það væri vegna þess að þá fengi hann betri sýn á það sem 

hann væri að læra auk þess sem honum fannst að þá fengi hann að gera eitthvað nýtt og 

frábrugðið því sem hann gerði í bóklegum tímum. Daníel minntist líka á verklega athugun og 

sagði að honum hefði fundist áhugaverðast að sjá hve lítið þarf til að breyta niðurstöðum í 

tilraunum eins og þegar rákaspjald í athugun hans féll skakkt gegnum ljóshlið þá breyttist 

þyngdarhröðun þess. Honum þótti þetta áhugavert vegna þess það vakti forvitni hans og 

hann vildi vita af hverju þetta gerðist. 

4.6.5 Kennsluefni 

Í öllum tilfellum nema Péturs, Daníels og Viktors var kennslubókin sem notast var við 

Efnisheimurinn og viðfangsefni tímanna efnafræði. Hjá þremur fyrrnefndum nemendum var 

viðfangsefni tímanna eðlisfræði og kennslubókin var Eðlisfræði 2. Kennsluefni sem var notað 

utan þess var spjaldtölvur í kennslustundum Atla og Möggu, það sem nota þurfti í verklegu 

athugunina í kennslustund Söru og verklýsingar og búnaður sem nota þurfti í verklegu 

athugunina í kennslustund Daníels og Viktors. 

Varðandi kennsluefnið sem notað var í kennslustundum nemendanna sögðu Íris og Sigga 

að kennslubókin þeirra væri fín en að það væri efni í henni sem þær skildu ekki. Þær sögðu 

að það áhugaverðasta við hana væri lýsingar á tilraunum sem hægt væri að prófa að gera 

sjálfur, jafnvel heima hjá sér. Pétur var á sama máli og sagði að með kennslubókina sem hann 

notaði væri áhugaverðast að þar væri að finna eitthvað um lýsingar á verklegum æfingum. 

Þrátt fyrir að Írisi og Siggu hafi fundist sumt efnið í sinni bók óáhugavert skildu þær samt 

að þær þyrftu að læra þetta. Þær sögðu líka að það sem þeim fyndist áhugavert eða 

óáhugavert tengdist skilningi að miklu leyti. Ef þær skildu efnið fyndist þeim það 

áhugaverðara en ef þær skildu ekkert fyndist þeim það óáhugavert.  
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Pétur sagði að kennslubókin sem notuð var í hans kennslustundum hafi ekki verið 

skemmtileg og sagði að það væri vegna þess að hún væri flókin auk þess sem þau væru búin 

að vera lengi í bóklegu námi og að hann væri orðinn leiður á því.  

Íris og Sigga nefndu að þær hefðu viljað vinna meira með verklegar æfingar en núna væru 

þær mikið að lesa og glósa. Sara sagði að sér fyndist ágætt að vinna í bókinni en að henni 

fyndist stundum betra að fá að gera tilraunir og skýrslur því það gerði viðfangsefnin meira 

spennandi þótt þau gætu virst flóknari. Atli og Magga höfðu sömu sögu að segja og þrátt fyrir 

að þeim þætti í bókin ágæt hefðu þau viljað að kennsluefni þeirra innihéldi meira um 

verklegar æfingar.  

Daníel og Viktor sögðu að bókin sem þeir unnu með hafi verið ágæt en að eitthvað væri 

um endurtekningar og Viktori fannst að efnið í bókinni væri svolítið einhæft og að það mætti 

víkka aðeins út efni hennar. 

4.6.6 Náttúrufræði 

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að náttúrufræðimenntum gagnaðist helst þeim 

sem hyggðu á frekara nám í náttúruvísindum, til dæmis þeim sem ætluðu á 

náttúrufræðibraut í framhaldsskóla. Gunnar og Sara töldu einnig upp slökkviliðsstarfsmenn 

og kennara. Pétri fannst þar að auki að náttúrufræðimenntun væri gagnleg að því leyti að 

hún fræddi fólk um umhverfismál sem væru mikilvæg fyrir framtíðina.  

Írisi og Siggu fannst að þeim gengi vel í náttúrufræði og sögðust fá góðar einkunnir. Þær 

sögðu samt að þeim fyndist hún ekki alltaf skemmtileg eða skiljanleg en fyndist hún samt 

mikilvæg. Hvorug þeirra taldi líkur á að þær myndu sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni.  

Pétri fannst að honum gengi ágætlega í náttúrufræði og að hann fengi oft fínar einkunnir 

en stundum lélegar. Hann taldi þó litlar líkur á að hann myndi sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni og sagði að metnaður hans í námsgreininni tengdist 

frekar því að fá góðar einkunnir en að hann hefði áhuga á námsefninu.  

Atla og Möggu fannst báðum að þeim gengi ágætlega í náttúrufræði og að þau fengju 

fínar einkunnir. Atli sagði samt að honum gengi betur þegar hann tæki sig á en að hann gerði 

það ekki alltaf. Atli sagði að það væru ekki miklar líkur á að hann myndi sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni en Magga sagði að það væru allar líkur á að hún myndi 

gera það vegna þess að hún stefndi á nám í heilbrigðisvísindum. Aðspurð töldu þau samt 

bæði að góðar einkunnir þeirra væru tilkomnar vegna metnaðar frekar en áhuga á 

námsefninu.  

Gunnar og Sara sögðust bæði fá ágætar einkunnir í náttúrufræði og töldu að þeim gengi 

almennt vel þótt Gunnar segði að honum gengi ekki eins vel í eðlisfræði og í öðrum hlutum 
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náttúrufræðinnar. Þau sögðu bæði að það væri ekki útilokað að þau myndu sækjast eftir 

frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni en að það yrði samt ekki á sviði eðlisfræði heldur 

frekar í einhverju tengdu líffræði. Sara taldi að námsárangur hennar tengdist að mestu þeirri 

löngun að fá góðar einkunnir frekar en áhuga á námsefninu. Gunnar taldi að hans árangur 

tengdist bæði áhuga og því að fá góðar einkunnir.  

Daníel og Viktor sögðu báðir að þeim gengi vel í náttúrufræði, að þeir fengju góðar 

einkunnir og að allar líkur væru á að þeir myndu fara í frekara nám tengt náttúruvísindum. 

Þeir töldu einnig að velgengni þeirra tengdist bæði áhuga á námsgreininni og vilja til að 

standa sig vel í námi. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er farið yfir og reynt að svara hverri rannsóknarspurningu fyrir sig og fjalla um 

önnur þemu sem birtust í svörum þátttakenda. Einnig verður efnið tengt við og borið saman 

við niðurstöður fyrri rannsókna. Við samanburðinn er samt rétt að hafa í huga að í þessari 

rannsókn var rætt við ákveðna nemendur um ákveðnar aðstæður sem þeir voru að takast á 

við og upplifa meðan rannsóknin fór fram en ekki um aðstæður sem þeir höfðu upplifað áður 

í náminu. Þetta gat haft áhrif á niðurstöðurnar á þann hátt að það getur verið tilviljanakennt 

hvaða viðfangsefni eru ofarlega í huga unglinga og getur ráðist að einhverju eða miklu leyti af 

því sem þeir eru að fást við á þeim tímapunkti. 

5.1 Svör við rannsóknarspurningum 

5.1.1 Hver er tilfinningaleg upplifun nemenda á unglingastigi af náttúrufræðitímum? 

Rannsóknin bendir til að upplifun nemenda af náttúrufræðitímum sé oftast jákvæð. Það var 

margt sem kom í ljós þegar spurt var hvað viðmælendunum dytti fyrst í hug þegar þeir 

hugsuðu um náttúrufræði og það tengdist bæði ákveðnum viðfangsefnum og því hvernig 

kennarinn hagaði kennslunni eða hvað þau fengju að gera í tímum. Undirbúningur, áhugi og 

persónuleiki kennara var annað sem viðmælendur minntust á og niðurstöðurnar bentu 

meðal annars til að ef kennarinn væri góður í að útskýra, setti efnið fram á áhugaverðan hátt 

og væri skemmtilegur væri meiri vilji fyrir hendi til að læra um viðfangsefnið. Þau 

viðfangsefni sem virtust vekja mestan áhuga þeirra voru kynfræðsla, mannslíkaminn, dýra- 

og atferlisfræði, eðlis- og efnafræði og bakteríur. Það vakti athygli að enginn nefndi verklegar 

athuganir þegar spurt var hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þau hugsuðu um náttúrufræði en 

þær komu iðulega upp síðar í viðtölunum og sérstaklega í tengslum við það sem þau myndu 

vilja fá að gera meira af í náttúrufræðitímum. Það viðfangsefni sem flestir töldu upp sem 

óáhugaverðast var plöntur og það vakti áhuga að ástæðan fyrir því virtist helst tengjast 

viðfangsefninu sjálfu en ekki hvernig viðfangsefnið var nálgast eða kennslan útfærð. Annað 

sem niðurstöður þessarar rannsóknar bentu til var að sumum nemendanna þóttu ákveðin 

viðfangsefni óspennandi þegar þeir náðu ekki að tengja við þau eða sáu ekki tilgang þess að 

læra um þau. Þegar þeir töluðu um að þeim fyndist þeir ekki tengja við viðfangefnin skildi 

rannsakandi það sem svo að þeim fyndist það ekki tengjast þeirra daglega eða persónulega 

lífi á neinn hátt. Í sumum tilfellum fannst rannsakanda samt einnig að nemendurnir ættu við 

að þegar þeim fannst þeir ekki tengja við eitthvað væri það að einhverju leyti það sama og að 

þeim fyndist þeir ekki skilja viðfangsefnið en um það verður betur fjallað hér fyrir neðan. Það 

mætti því hafa í huga að reyna að komast að því hvernig megi nálgast þessi viðfangsefni 
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þannig að nemendur geti tengt við þau eða sjái tilgang með því að læra um þau og að það 

veki þannig áhuga þeirra að einhverju leyti en slíkar tillögur verða ekki reifaðar hér.  

Þessar niðurstöður, um áhugaverð og óáhugaverð viðfangsefni eru í samræmi við 

rannsóknir Lindu Bjarkar Gunnarsdóttur (2017) og Hauks Arasonar (2008) þar sem 

niðurstöður sýndu að áhugaverðustu greinarnar innan náttúrufræði voru meðal annars efna- 

og eðlisfræði, líffræði og dýrafræði en óáhugaverðasta greinin var sú sem tengdist því að 

læra um plöntur. Í rannsóknum þeirra var stjörnufræði samt efst á lista yfir vinsælasta 

viðfangsefnið og því vakti það furðu að enginn af viðmælendum þessarar rannsóknar hafi 

minnst á það fag í neinu samhengi. Ýmsar ástæður geta legið því að baki. Til dæmis er ekki 

vitað hversu mikla kennslu í stjörnufræði þessir tilteknu nemendur hafa fengið. Ef þeir hafa 

litla sem enga kennslu fengið kemur ekki á óvart að það viðfangsefni komi ekki upp í huga 

þeirra. 

Eins og sjá má á svörum viðmælenda fannst þeim öllum að þeim gengi vel eða ágætlega í 

náttúrufræði og sögðust oftast fá góðar einkunnir. Það var hins vega nokkuð misjafnt hvort 

þeir töldu að þeir myndu sækjast eftir frekari náttúrufræðimenntun í framtíðinni. Flestir 

töldu að námsárangur þeirra stafaði af löngun til að fá góðar einkunnir frekar en áhuga á 

námsgreininni eða viðfangsefnum hennar en sumir töldu að gengi þeirra stafaði af báðum 

þáttum. Því mætti líta svo á að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til að ytri áhugahvöt 

sé meira ríkjandi meðal viðmælenda en innri áhugahvöt hvað varðar nám í náttúrufræði.  

Ekki voru næg gögn til staðar til að alhæfa um tengsl viðhorfa nemendanna og 

námsárangurs enda rannsóknin í heild ekki ætluð til að alhæfa eins og áður hefur komið 

fram. Flestir nemendanna voru jákvæðir í garð námsgreinarinnar þótt tveir þeirra segðu að 

þeim þætti hún ekki skemmtileg eða áhugaverð. Margir sögðu samt sem áður að þeir hyggðu 

ekki á áframhaldandi nám á þessu sviði. Þrátt fyrir það töldu allir nemendurnir að þeir fengju 

oftast góðar einkunnir þótt þær ættu það til að dala þegar þeir leggðu sig ekki fram. Þessar 

niðurstöður benda ekki til sérstakrar tengingar milli viðhorfa og námsárangurs og eru því í 

samræmi við það sem Simon og Osborne (2010) segja í yfirlitsgrein sinni um slíkar 

niðurstöður geti verið mismunandi þar sem sums staðar megi sjá sterk tengsl milli viðhorfs 

og námsárangurs en að annars staðar séu tengslin veik eða ekki til staðar. 

5.1.2 Hvaða námsathafnir í náttúrufræðitímum vekja áhuga nemenda á unglingastigi og 
hverjar ekki? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þær námsathafnir sem vöktu helst áhuga meðan á 

rannsókninni stóð hafi verið verklegar æfingar. Það má sjá á svörum þeirra sem fengu að 

framkvæma slíkar æfingar á tímabilinu. Þegar nemendurnir voru spurðir hvort þeir hefðu 

frekar viljað gera eitthvað annað í kennslustundunum voru flestir sem svöruðu á þá leið að 

þeir hefðu frekar viljað gera tilraunir eða verklegar æfingar eins og rannsakandi kýs að kalla 
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þær. Helstu ástæður þess að nemendurnir hefðu frekar viljað gera verklegar æfingar voru að 

þeim fannst að það hjálpaði þeim að skilja og muna námsefnið, þeim fannst gott að sjá 

hlutina með eigin augum og sögðu að þær væru skemmtilegar. Þessi svör koma ekki mjög á 

óvart þar sem margar rannsóknir hafa sýnt fram á vinsældir verklegra æfinga meðal 

nemenda í náttúrufræðitímum.  

Í rannsókn Barmby, Kind og Jones (2010) sögðu nemendur í viðtölum að náttúrufræði 

væri leiðinleg vegna þess að þeir fengu að gera lítið af verklegum æfingum og að það væru 

einmitt þær sem gerðu námið skemmtilegra. Í rannsókn Şener, Türk og Taş (2015) unnu 

nemendur verkefni sem byggðust á fimm þáttum með mismunandi kennslu, þar á meðal 

verklegum æfingum. Niðurstöður sýndu fram á að eftir kennsluna var viðhorf þeirra í garð 

náttúrufræði jákvæðari, áhugi þeirra jókst og þeir lýstu yfir því að þeim hefði þótt 

skemmtilegt að taka þátt í verkefninu. Rannsókn Kristiani, Susilo og Aloysius (2015) sýndi 

svipaðar niðurstöður voru þrjár ákveðnar kennsluaðferðir skoðaðar og fylgni þeirra við 

viðhorf og skilning. Þar á meðal var leitarnám sem felur í sér að nemendur rannsaka sjálfir og 

framkvæma athuganir. Niðurstöður sýndu fram á jákvæða fylgni milli allra aðferðanna og 

viðhorfs nemendanna sem tóku þátt. Í rannsókn Kristjáns Ketils Stefánssonar (2008) bentu 

niðurstöður til að nemendum þættu verklegar athuganir góð og skemmtileg leið til að læra 

um viðfangsefni í náttúrufræði. 

Samvinna var líka nefnd sem áhugaverð námsathöfn eins og sjá má á svörum nokkurra 

nemenda. Þá var átt við samvinnu bæði í verklegum æfingum og þegar verið að var að vinna 

verkefni úr námsbók. Þær niðurstöður eru samhljóma við niðurstöður rannsóknar Lindu 

Bjarkar Gunnarsdóttur (2017) en þar segir að hópvinna hafi verið talin, af nemendum, meðal 

skemmtilegustu leiðanna til að læra.  

Af þeim skólum sem heimsóttir voru var unnið með spjaldtölvur í einum þeirra í þeim 

kennslustundum þar sem nemendur höfðu eyðublöðin hjá sér. Þá unnu nemendur saman að 

spurningum úr kennslubók inni á sameiginlegu rafrænu skjali. Það var talin áhugaverð og 

skemmtileg leið til að læra. Aðrar leiðir sem nefndar voru sem áhugaverðar námsathafnir 

voru að taka þátt í umræðum, fá að læra utandyra og að fá að teikna eigin skýringarmyndir.  

Umræður þóttu skemmtilegar að mati tveggja þátttakenda og sögðu þær að þá væri 

verið að spjalla í stað þess að sitja yfir námsbókum. Þeim fannst einnig gott að hafa umræður 

þar sem nemendur fengju tækifæri ti að ræða og spyrja spurninga sem brunnu á þeim 

varðandi ákveðin viðfangsefni. Öðrum þátttakanda fannst skemmtilegt þegar kennari notaði 

umræður til að fara yfir sjálfspróf í námsbók því þá þyrfti ekki að skrifa og herma eftir 

textanum í bókinni. Tveir þátttakendanna minntust á að þrátt fyrir að þeim hafi þótt 

óáhugavert að læra um plöntur hafi þeim þótt fínt að fá að fara út að skoða og læra um þær. 

Einnig kom upp meðal nokkurra þátttakenda að þeim hefði þótt gott að fá að teikna 



 

59 

skýringarmyndir. Í einu tilfelli var um að ræða skýringarmynd af mannslíkamanum og í hinu 

af uppyggingu atóms. 

Af þeim námsathöfnum sem þóttu síst áhugaverðar benda niðurstöðurnar til að efst á 

þeim lista hafi verið sú athöfn að sitja og hlusta á kennarann eða glósa í bók hvort sem hann 

var með töflukennslu eða las upphátt úr kennslubók. Samt kom fram að sumum þótti gott 

þegar kennari notaði töflukennslu til að útskýra eitthvað ákveðið efni og virtist sem það væri 

þá eitthvað sem stæði yfir í styttri tíma en í heila kennslustund. Einnig þótti flestum 

óáhugavert að sitja og lesa í kennslubók og vinna verkefni úr henni. Í þessari rannsókn voru 

aðeins tvær kennslubækur sem notaðar voru meðal þátttakenda en það voru Efnisheimurinn 

og Eðlisfræði 2. Þeir sem voru með síðarnefndu bókina virtust minna hrifnir af þessari 

námsathöfn en þeir sem voru með efnafræðibókina þótt það bæri eitthvað á því. Samt voru 

tveir þátttakendur sem sögðu að þeim fyndist fínt að vinna verkefni úr námsbókinni og að 

það væri oft einfaldara en að vinna önnur verkefni eða verklegar æfingar. Þessir tilteknu 

þátttakendur voru með bókina Efnisheimurinn. Þessar niðurstöður eru samt að mestu í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Lindu Bjarkar Gunnarsdóttur (2017) en þar töldu 

nemendur óáhugaverðast að lesa í námsbók, glósa og svara spurningum. Þegar leitað var að 

ástæðum þess að þessar athafnir væru svo óvinsælar mátti sjá á svörum sumra nemenda að 

þeim þótti þetta vera aðferð sem væri mikið notuð í skólanum, á öllum aldri, í flestum 

námsgreinum og að þeir væru komnir með leið á henni. Í rannsókn Şener, Türk og Taş (2015) 

sögðu nemendur, eftir að hafa fengið að vinna í mismunandi námsumhverfum með 

mismunandi verkefni að þeim hafi þótt skemmtilegt að fá að taka þátt og að áhugi þeirra og 

forvitni hafi aukist. 

5.1.3 Hvaða kennsluathafnir í náttúrufræðitímum vekja áhuga nemenda á unglingastigi 
og hverjar ekki? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þær kennsluathafnir sem hafi þótt vekja mestan 

áhuga hafi snúist um að vera með verklegar æfingar eða sýndartilraunir þar sem það stuðlaði 

að auknum skilningi og áþreifanleika efnisins. Slík svör mátti sjá hjá meirihluta nemendanna. 

Einnig mátti sjá á svörum þeirra að mikilvægt þótti að kennarinn útskýrði efnið vel og að 

skilningur á námsefninu væri stór þáttur í tengslum við áhuga. Annað sem kom í ljós var að 

nemendum þótti skipta máli að kennarinn væri með fjölbreytta kennslu, væri skemmtilegur 

og notaði tækni í kennslunni. Umræður þóttu vinsæl kennsluathöfn auk þess að setja fram 

áhugaverðar staðreyndir og spyrja opinna spurninga.  

Mjög svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn Michael Reiss (2000) en þar kom fram að 

meirihluta nemenda hafi líkað við kennara sem meðal annars notuðu verklegar athuganir í 

kennslu sinni, útskýrðu efnið vel og hefðu kímnigáfu. Í niðurstöðum rannsóknar Hauks 

Arasonar (2008) kom fram að kennarinn og skýr framsetning hans á námsefni skipti miklu 
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fyrir varðandi viðhorf unglinga til námsins. Þar kom einnig fram að ýmis smáatriði bæði í 

tengslum við kennsluna og viðfangsefnið gátu átt þátt í að vekja áhuga unglinga á námsefni í 

náttúrufræði. Í rannsókn Lindu Bjarkar Gunnarsdóttur (2017) má einnig sjá svipaðar 

niðurstöður en niðurstöður hennar sýndu að kennsluhættir skiptu miklu varðandi áhuga 

nemenda og þar hafi meðal annars verkleg kennsla og umræður verið með skemmtilegustu 

kennsluaðferðunum. 

Af svörum nemendanna að dæma þykir ljóst að þær kennsluathafnir sem þóttu 

óáhugaverðastar voru töflukennsla, þegar kennarinn skrifar glósur á töfluna og talar á meðan 

og þegar kennarinn las upphátt úr námsbókinni. Einn nemendanna sagði þó að honum þætti 

gagnlegt þegar kennarinn útskýrði ákveðna hluti á töflu en töflukennsla sem tók lengri tíma 

eða jafnvel heila kennslustund var óáhugaverðari. Þegar slík kennsla átti sér stað sagði hluti 

nemendanna að þeim hafi þótt erfitt að halda einbeitingu og við þessar aðstæður virtist í 

sumum tilfellum sem skilningi á efninu væri ábótavant sem varð til þess að áhugi á efninu var 

enn minni.  

Þessar niðurstöður haldast í hendur við það sem nemendur sögðu um námsathafnir sem 

þeim þóttu óáhugaverðastar. Þessar niðurstöður virðast þó ekki einskorðast við náttúrufræði 

heldur mætti telja að þessar athafnir þættu óvinsælar í flestum námsgreinum. Einn 

nemendanna sem lét í ljós óánægju sína með þessa kennsluaðferð vildi meina að til að auka 

áhuga væri hægt að minnka þann tíma sem þessi kennsluaðferð er notuð og blanda henni 

meira saman við verklega vinnu eða stöðvavinnu í kennslustund til að brjóta hana aðeins upp 

og gera hana fjölbreyttari. 

5.1.4 Á hvaða hátt hefur kennsluefni í náttúrufræðitímum áhrif á áhuga nemenda á 
unglingastigi? 

Áhrif kennsluefnis á áhuga er það þema sem minnstar upplýsingar fengust um í þessari 

rannsókn. Nemendur höfðu ekki mikið að segja um eða setja út á kennslubækur sínar eða 

annað kennsluefni sem þeir notuðu. Samkvæmt rannsókninni virtist sem svo að það sem 

flestum nemendanna þótti áhugavert við kennslubækur sínar var að þar væri að finna 

lýsingar á verklegum æfingum sem hægt væri að gera, bæði í kennslustundum og heima. 

Þessar niðurstöður ýta enn frekar undir aðrar niðurstöður þessarar rannsóknar sem lýsa 

áhuga nemenda á að fá að gera eitthvað áþreifanlegt. 

Það sem nemendunum þótt einna helst óáhugavert við kennsluefni sitt var þegar efni 

hennar, allt eða að hluta til var illskiljanlegt eða flókið. Þessar niðurstöður ýta einnig undir 

aðrar niðurstöður rannsóknarinnar um tengingu skilnings á námsefninu og áhuga. Einn 

nemendanna taldi að það að svara spurningum úr námsbókum væri leiðinlegt auk þess sem 

hann sagði að hann lærði ekki mikið af því þar sem hann væri aðeins að skrifa orðrétt svör úr 

texta bókanna án þess að hugsa mikið um hvað hann væri að skrifa. Einn nemendanna var á 
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öðru máli og fannst gott og gagnlegt að vinna sjálfur í bókinni við að svara spurningum og 

sagði að það hjálpaði honum að skilja efnið.  

Í rannsókn Lindu Bjarkar Gunnarsdóttur (2017) kom í ljós að námsbækur væru eitt af því 

sem skipti miklu varðandi áhuga nemenda á námsefninu. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

styðja því við niðurstöður rannsóknar Lindu því samkvæmt þeim fannst meirihluta 

nemendanna leiðinlegt að vinna verkefni úr námsbókum en sumum fannst það gagnlegt. 

5.2 Önnur þemu 

5.2.1 Tenging eða skilningur 

Sumir nemendanna töluðu um að þeim þættu ákveðin viðfangsefni óáhugaverðari ef þau 

næðu ekki tengingu við þau og að mati rannsakanda var þá átt við að þeim fyndist þeir ekki 

sjá tengsl milli efnisins og síns daglega eða persónulega lífs. Síðan kom fram að sömu 

nemendur töluðu einnig um skilning á efni sem áhrifaþátt í hvort þeim fyndist það áhugavert 

eða ekki. Það virtist stundum sem nemendurnir settu þessi tvö hugtök „tenging“ og 

„skilningur“ undir saman hatt og það virtist sem þeim fyndist að skilningur á efni væri að 

einhverju leyti það sama og að tengja við það. Þetta má helst sjá í viðtölum við Írisi og Siggu.  

Í rannsókn Hauks Arasonar (2008) bentu niðurstöður til þess að sumir unglinganna sem 

tóku þátt hefðu áhuga á að fræðast um náttúrufræðileg viðfangsefni án þess að það tengdist 

þeim sjálfum eða daglegu lífi þeirra. Þær niðurstöður ýta undir þá skoðun rannsakanda að 

þessi tvö hugtök „tenging“ og „skilningur“ hafi blandast svolítið saman hvað varðar merkingu 

þeirra. Hins vegar mátti sjá mörg dæmi þess að nemendum þætti skilningur á námsefni hafa 

mikið að segja um áhuga þeirra á því. Það hefði verið áhugavert að kanna þetta nánar og 

gæti jafnvel verið efni í frekari rannsóknir. Rannsakandi telur einnig að þarna hefði verið gott 

að spyrja nánar um hvað nemendurnir meintu nákvæmlega þegar þeir töluðu um tengingu 

og telur þetta dæmi um hve mikilvægt er að gæta að orðalagi í viðtölum sem þessum og 

spyrja nánar um slík atriði. 

5.2.2 Tilgangur 

Í viðtölunum mátti skynja að sumum nemendanna fyndist eins og þau sæju ekki alltaf tilgang 

með því að læra ákveðna hluti. Aðeins einn nemandi sagði það samt berum orðum og átti þá 

við að hann sæi ekki tilgang með því að fræðast um vatn í efnafræði. Önnur dæmi um þetta 

mátti helst sjá hjá þeim nemendum sem fannst óáhugavert að læra um plöntur þar sem einn 

sagði að það ætti ekki við sig og annar sagði að honum fyndist það vera óþarfi.  

Bennett (2003) segir að eitt helsta markmið náttúrufræðimenntunar sé að hjálpa ungu 

fólki að skilja vísindi og hvernig þau geti haft áhrif á samfélagið. Þetta hljómar vissulega eins 

og góður tilgangur til að læra um náttúrufræðileg viðfangsefni en spurningin er hvernig er 
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hægt að fá nemendur til að sjá þennan tilgang. Barmby, Kind og Jones (2010) segja að það sé 

ákveðið vandamál hvernig nemendur upplifi náttúrufræði sem námsgrein. Ef hluti þeirra 

upplifir það að þeir sjái ekki tilgang með því að læra náttúrufræði eða skilja hana þá er það 

eitthvað sem þarf að rýna betur í að mati rannsakanda. Reiss (2000) segir að náttúrufræði 

skili aðeins árangri ef nemendum finnist að hún hafi persónulegan tilgang eða gildi fyrir þá 

sjálfa. Með því á hann við að margir nemendur sjái náttúrufræði sem hluta af því að afla sér 

frekari menntunar frekar en að þeir nýti sér vísindin til að leita merkinga og skilja hver staða 

þeirra er í heiminum. Hann segir einnig að það síðarnefnda sé það sem náttúrufræðikennsla 

ætti að ýta undir.  

Það að sumir nemendur sjái ekki tilgang með því að læra ákveðin viðfangsefni innan 

náttúrufræði er ekki eitthvað sem rannsakandi hafði í huga þegar viðtölin voru tekin og ekki 

var sérstaklega reynt að fiska eftir því hvort þessi sýn væri til staðar eða ekki. Rannsakandi 

kom reyndar ekki auga á þetta þema fyrr en að gagnaöflun lokinni og sá eftir því að hafa ekki 

séð það fyrr og fylgt því eftir. Það má telja að þetta sé eitthvað sem mætti skoða betur, það 

er hversu mikið tilgangur geti skipt fyrir áhuga og upplifun nemenda af náttúrufræði. Einnig 

væri tilefni til að leita leiða til að fá nemendur til að sjá tilgang í að læra um viðfangsefni 

námsgreinarinnar. 

Það má líka huga að því nemendur sjái frekar tilgang í að læra um sum viðfangsefni en 

önnur. Í þessari rannsókn var ekki sérstaklega sóst eftir því að viðfangsefni allra 

kennslustundanna yrði efnafræði eða eðlisfræði heldur var það algjör tilviljun. Því má taka 

með í reikninginn að nemendurnir hafi hugsanlega séð minni tilgang í að læra um ákveðna 

hluti innan þessara viðfangsefna frekar en annarra sem tilheyra námsgreininni eins og til 

dæmis líffræði, dýrafræði eða stjörnufræði sem samkvæmt fyrri rannsóknum voru talin með 

vinsælli viðfangsefnum náttúrufræðinnar (Haukur Arason, 2008; Linda Björk Gunnarsdóttir, 

2017). 
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6 Lokaorð  

Hægt er að nefna margar ástæður fyrir því hversu mikilvægt það er að hafa þekkingu á 

viðhorfi og áhuga grunnskólanemenda á náttúrufræði. Þar má nefna aukna tæknivæðingu í 

heiminum, þörf á þekkingu á umhverfismálum og hættum sem steðja þar að, getunni til að 

nota tækni og vísindi til að skilja heiminn sem við búum í og hvert hlutverk okkar í honum er. 

Rannsóknir sem þessar verða alltaf þarfar og nauðsynlegt er að viðalda þekkingunni á slíkum 

viðfangsefnum í takt við breytta tíma.  

Þótt ekki hafi verið ætlunin að nota niðurstöður þessarar rannsóknar til að alhæfa um 

nokkuð var samt margt gagnlegt sem kom hér fram og gefur ástæðu til víðtækari rannsókna 

af þessu tagi. Ekki voru allar niðurstöður eða gögn sem snertu upphaflegar 

rannsóknarspurningar beint en margt áhugavert kom í ljós sem gaf góða innsýn í 

heildarupplifun nemendanna af náttúrufræðitímum, sem var einnig tilgangur þessarar 

rannsóknar. Kennararnir sem rannsakandi fékk að kynnast og fylgjast með beittu mjög 

ólíkum aðferðum í kennslu sem má telja að sé mikill kostur fyrir rannsóknina og skilaði 

fjölbreyttum og áhugaverðum niðurstöðum. Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru 

með mismunandi skoðanir og mismunandi bakgrunn eins og við var að búast. Það var 

ómetanlegt að fá að fylgjast með þeim og heyra hvað þeim fannst um náttúrufræði og 

náttúrufræðikennslu til að fá hugmyndir um hvað nemendur á þessu skólastigi eru að hugsa 

og hvað gæti orðið til að auka áhuga þeirra á námsgreininni.  

Hvað varðar fyrirfram gefnar hugmyndir rannsakanda um viðfangsefni þessarar 

rannsóknar þá snerust þær helst um þann grun að flestir nemendur á unglingastigi myndu 

vilja fá að gera meira af verklegum æfingum sem reyndist rétt í mörgum tilfellum. 

Rannsakandi var samt sannfærður um að áhugi og viðhorf nemenda snerist um mun meira 

en verklegar æfingar og telur að þessar eigin hugmyndir hafi ekki haft áhrif á gagnasöfnun 

eða niðurstöður að neinu leyti. Farið var inn í þessa rannsókn með opnum huga og miklum 

áhuga á að heyra hvað nemendur hefðu að segja. 

Ásamt því að gefa innsýn í upplifun unglinga af náttúrufræðikennslu og um fjölbreytni í 

vali á efni, kennsluháttum og námsaðstæðum vöktu niðurstöður rannsóknarinnar einnig 

ýmsar spurningar um þætti sem gætu verið tilefni til frekari rannsókna. Þar má til dæmis 

nefna forsendur kennara til að kenna fagið og hvaða menntun þeir hafa að baki, hvaða áhrif 

það hafi á áhuga nemenda að þeir sjái tilgang með því að læra ákveðin viðfangsefni og hvaða 

samband sé milli þess að nemendur finni tengingu eða skilning við námsefni og hvaða áhrif 

það hafi á áhuga þeirra. 

Varðandi náttúrufræðikennslu telur rannsakandi að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi 

bent honum í ákveðnar áttir og gefið honum innsýn í hvað er mikilvægt að hafa í huga þegar 
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kenna skal unglingum um hin ýmsu viðfangsefni sem tilheyra námsgreininni. Rannsakandi 

telur að fjölbreytni sé þar afar mikilvæg, ekki bara fjölbreytni milli kennslustunda heldur í 

kennslustundinni sjálfri, sérstaklega ef hún er löng. Einnig skiptir máli að efni sé útskýrt vel 

og ekki þýði að halda uppi kennslu um viðfangsefni ef skilningur er ekki fyrir hendi. Annað 

sem rannsakandi telur að sé mikilvægt er að kennari reyni að fá nemendur til að sjá einhvers 

konar tengingu milli viðfangsefnisins og þess lífs eða aðstæðna sem þeir þekkja. Þótt hægt sé 

að finnast efni áhugavert án þessa að finna fyrir tengslum við það telur rannsakandi að það 

muni hjálpa nemendum að sjá tilgang í að læra og fræðast um það. Það sem ýtir undir þessa 

skoðun tengist fyrri umfjöllun um innri og ytri áhugahvöt og talið er að ef nemendur sjá 

tilgang þess að læra um ákveðna hluti sé það að minnsta kosti skref í rétta átt til að höfða til 

innri áhugahvatar þeirra. Að lokum telur rannsakandi að sem kennari sé nauðsynlegt að 

hlusta á nemendur sína og taka mark á skoðunum þeirra. Þeir hafa skoðanir á hlutunum eins 

og fram kom í þessari rannsókn og það kom stundum á óvart hve sterkar þær voru og hve 

ákveðnar hugmyndir voru til staðar um hvað þótti áhugavert og óáhugavert. Að taka 

reglulega viðtöl við nemendur eða hafa umræður með þeim um hvað þeim finnist um það 

sem þeir eru að læra, hvernig þeir eru að læra og hvað þeir telji að gæti hjálpað þeim að 

nálgast efnið betur er eitthvað sem rannsakandi myndi vilja hafa sem hluta af starfskenningu 

sinni og telur að það myndi vera til bóta fyrir bæði sig sem kennara og fyrir nemendur. Í 

heildina telur rannsakandi að vinna við rannsóknina, úrvinnslu og niðurstöður hennar hafi 

aukið þekkingu hans á náttúrufræðikennslu og styrkt hann sem fagaðila.  
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Viðauki A: Leyfisbréf til forráðamanna um upptökur í 
kennslustundum 

XX. febrúar 2018 

 

 

Vegna vinnu við M.Ed verkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Til foreldra/foreldris/forráðamanna/forráðamanns: 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Ég undirrituð er nemandi í grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
Viðfangsefni lokaverkefnis míns til M.Ed. gráðu er að kanna upplifun nemenda á unglingastigi 
af náttúrufræðitímum. 

 

Gagnaöflun felst meðal annars í því að ég verði viðstödd eina kennslustund í náttúrufræði 
sem barnið þitt/ykkar sækir og verður sú kennslustund tekin upp á myndband. Ég vil taka 
fram að athyglinni verður ekki beint að þínu/ykkar barni en það gæti verið sýnilegt í 
upptökunni. Einungis ég og leiðbeinandi minn munu hafa aðgang að upptökunni en henni 
verður eytt þegar rannsókninni er lokið. Við úrvinnslu rannsóknarinnar koma nöfn nemenda, 
kennara og skóla ekki fram. Einnig vil ég benda á að ég og leiðbeinandi minn erum bundin 
trúnaði og verður farið með allar upplýsingar og gögn sem trúnaðarmál samkvæmt reglum 
persónuverndar. 

 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða ef frekari upplýsinga er óskað eða ef þú/þið 
viljið ekki að barn ykkar verði sýnilegt í upptökunni. 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

 

Ásrún Jónsdóttir 

asj6@hi.is 

s. 863-0899 

 

mailto:asj6@hi.is
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Viðauki B: Leyfisbréf til nemenda og forráðamanna um 
gagnaöflun 

XX. febrúar 2018 

 

Vegna vinnu við M.Ed verkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Til foreldra/forráðamanna: 

Kæri viðtakandi, 

Ég undirrituð er nemandi í grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 
Viðfangsefni lokaverkefnis míns til M.Ed. gráðu er að kanna upplifun nemenda á unglingastigi 
af náttúrufræðitímum. 

Til að afla gagna tek ég og hljóðrita þrjú 20 til 30 mínútna viðtöl við nemendur um 

náttúrufræðinám, fylgist með einni kennslustund í náttúrufræði og tek hana upp á 

myndband auk þess sem nemendur munu fylla út eyðublað í þremur til fjórum 

kennslustundum varðandi atriði sem vekja hjá þeim áhuga. Einungis ég og leiðbeinandi minn 

munu hafa aðgang að gögnunum en þeim verður eytt þegar rannsókninni er lokið. 

Ég óska eftir samþykki nemenda fyrir þátttöku í rannsókninni og leyfi forráðamanns fyrir 
þeirri þátttöku. Ég vek athygli á að ég og leiðbeinandi minn erum bundin trúnaði og farið 
verður með allar upplýsingar og gögn sem trúnaðarmál samkvæmt reglum persónuverndar. 
Nöfn skóla, nemenda, foreldra og kennara munu ekki koma fram í verkefninu.  

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða ef frekari upplýsinga er óskað.  

Með fyrirfram þakklæti, 

Ásrún Jónsdóttir 

asj6@hi.is 

s. 863-0899 

 

Nafn nemanda: _____________________________________________________ 

 

Bekkur: ______________  Skóli:____________________________________ 

 

________________________________________________ 

Undirskrift nemanda og dags. 

 

________________________________________________ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns og dags. 

mailto:asj6@hi.is
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Viðauki C: Viðtalsrammi nemenda fyrir kennslustundir 

Viðtalsrammi nemenda fyrir kennslustundir 

 

A. Undirbúningur 

1. Samþykkisblað undirritað  

2. Útskýrt að upptaka sé aðeins fyrir rannsakendur (höfund og leiðbeinanda) og að 

enginn annar fái að heyra hana 

3. Útskýrt um hvað viðtalið muni fjalla í grófum dráttum og ítrekað að engin svör 

séu „röng“ eða „rétt“ 

4. Tekið fram að frjálst sé að svara hverri spurningu og að hætta megi þátttöku á 

hvaða stigi rannsóknar sem er 

5. Upptaka sett í gang 

 

B. Spurningar 

Viðhorf til náttúrufræðináms 

1. Hvað dettur þér fyrst í hug þegar þú hugsar um náttúrufræðitíma í skólanum? 

2. Hvað finnst þér um náttúrufræði í skólanum? 

3. Hvenær hefur þér þótt hún áhugaverð? Hvað varstu að gera þá? Geturðu sagt 

mér frá dæmum? 

a. Af hverju fannst þér hún áhugaverð? (Tengdist það 

námsathöfnum/kennsluathöfnum eða námsefni?) 

4. Hvenær hefur þér þótt hún óáhugaverð? Hvað varstu að gera þá? Geturðu sagt 

mér frá dæmum? 

a. Af hverju fannst þér hún óáhugaverð? (Tengdist það 

námsathöfnum/kennsluathöfnum eða námsefni?) 
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Viðauki D: Viðtalsrammi nemenda eftir vettvangsathugun 

Viðtalsrammi nemenda eftir vettvangsathugun 

 

A. Undirbúningur 

1. Útskýrt að upptaka sé aðeins fyrir rannsakendur (höfund og leiðbeinanda) og að 

enginn annar fái að heyra hana 

2. Útskýrt um hvað viðtalið muni fjalla í grófum dráttum og ítrekað að engin svör séu 

„röng“ eða „rétt“ 

3. Tekið fram að frjálst sé að svara hverri spurningu og að hætta megi þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknar sem er 

4. Upptaka sett í gang 

 

B. Spurningar 

Almennt 

1. Hvernig fannst þér tíminn áðan? 

a. Hvað fannst þér áhugaverðast? 

b. Geturðu útskýrt af hverju þér fannst það áhugavert? 

c. Hvað fannst þér óáhugaverðast/leiðinlegast? 

d. Geturðu útskýrt af hverju þér fannst það óáhugavert? 

Námsathafnir 

2. Hvað fannst þér um það sem þú gerðir í tímanum? 

a. Hvað fannst þér áhugaverðast af því? 

b. Af hverju fannst þér það? 

c. Hvað fannst þér óáhugaverðast? 

d. Af hverju fannst þér það? 

e. Er eitthvað sem þú hefðir frekar viljað gera? 
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Kennsluathafnir 

3. Hvað fannst þér um það sem kennarinn gerði í tímanum? 

a. Hvað fannst þér áhugaverðast af því? 

b. Af hverju fannst þér það? 

c. Hvað fannst þér óáhugaverðast af því? 

d. Af hverju fannst þér það? 

e. Hvað finnst þér að hann hefði getað gert betur til að vekja eða viðhalda áhuga 

þínum? 

Kennsluefni 

4. Hvað finnst þér um kennsluefnið í náttúrufræði (sem þú notar núna)? 

a. Hvað finnst þér áhugaverðast við það? 

b. Af hverju finnst þér það? 

c. Hvað finnst þér óáhugaverðast við það? 

d. Af hverju finnst þér það? 

e. Hvers konar kennsluefni þætti þér betra? 

f. Hvað mætti vera betra eða öðruvísi í því kennsluefni sem þú vinnur með núna í 

náttúrufræði, að þínu mati? 
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Viðauki E: Viðtalsrammi nemenda varðandi eyðublöð 

Viðtalsrammi nemenda varðandi eyðublöð 

 

A. Undirbúningur 

1. Útskýrt að upptaka sé aðeins fyrir rannsakendur (höfund og leiðbeinanda) og að 

enginn annar fái að heyra hana 

2. Útskýrt um hvað viðtalið muni fjalla í grófum dráttum og ítrekað að engin svör séu 

„röng“ eða „rétt“ 

3. Tekið fram að frjálst sé að svara hverri spurningu og að hætta megi þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknar sem er 

4. Upptaka sett í gang 

 

B. Spurningar 

 Um atriði á eyðublaði nemenda 

1. Hvað fannst þér um náttúrufræðitímana, þar sem þú varst með eyðublöðin? 

2. Hvaða þættir/hlutar í náttúrufræðitímunum vöktu helst áhuga þinn? 

a. Hvað skrifaðir þú hjá þér? 

b. Af hverju vöktu þessi atriði áhuga þinn? 

3. Hvaða þættir/hlutar í náttúrufræðitímunum fannst þér minnst áhugaverðir? 

a. Hvað skrifaðir þú hjá þér? 

b. Af hverju fannst þessi atriði óáhugaverð? 

4. Hverju væri að þínu mati hægt að breyta í náttúrufræðitímum til að auka áhuga þinn? 

Um náttúrufræðimenntun 

1. Hverjum gagnast náttúrufræðimenntun helst að þínu mati? 

2. Hverjar finnst þér vera líkurnar á að þú munir sækjast eftir frekari 

náttúrufræðimenntun í framtíðinni?  
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3. Hvernig finnst þér sjálfum/sjálfri að þér gangi í náttúrufræði? 

a. Af hverju heldurðu að það sé? 

4. Hvernig myndirðu lýsa þínum formlega námsárangri í náttúrufræði? 

a. Af hverju heldurðu að það sé? 
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Viðauki F: Eyðublað nemenda 

Nafn__________________________(skráið gefið dulnefni), 8. bekkur         9. bekkur           10. bekkur  

 

Vinsamlegast skráðu í viðeigandi blöðrur hvaða þættir í kennslustundinni vekja áhuga þinn 

og hvaða þættir þér finnast óáhugaverðir. Skrifa má um þætti sem tengjast því hvað þú 

sjálf/ur gerir í tímanum, kennslunni sjálfri og námsefninu.      

     

                     Vekur áhuga               af hverju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af hverju?           Vekur ekki áhuga (Óáhugavert) 
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Annað sem þér dettur í hug:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


