
	

	

 

 

 

 

 

 

 

Aðstaða til verklegrar náttúrufræðikennslu í 
grunnskólum 

Út frá sjónarmiði nokkurra kennara 

 

Hafdís Shizuka Iura 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Deild faggreinakennslu 
 

 

 

 



	

 

Aðstaða til verklegrar náttúrufræðikennslu í grunnskólum  

Út frá sjónarmiði nokkurra kennara 

Hafdís Shizuka Iura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar og 
upplýsingatækni 

Leiðbeinandi: Haukur Arason 

 

 

Deild faggreinakennslu 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

júní 2019 



	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Aðstaða	til	verklegrar	náttúrufræðikennslu	í	grunnskólum	

Ritgerð	þessi	er	10	eininga	lokaverkefni	til	B.Ed.-prófs		

í	Grunnskólakennslu	með	áherslu	á	náttúrugreinar	og	upplýsingatækni	við	

Kennaradeild,		
Menntavísindasviði	Háskóla	Íslands	

©	Hafdís	Shizuka	Iura	2019			

Óheimilt	að	afrita	ritgerðina	á	nokkurn	hátt	nema	með	leyfi	höfundar.	



3	
	

Ágrip	

Verklegar	æfingar	eru	mikilvægur	þáttur	 í	náttúrufræðikennslu	því	náttúruvísindin	sem	slík	

eru	að	mestu	 leyti	 reynsluvísindi	og	með	ýmsum	athugunum	og	tilraunum	í	gegnum	tíðina	
höfum	við	aflað	okkur	þekkingar	á	náttúrunni.	Til	þess	að	stuðla	að	merkingarbærri	verklegri	

kennslu	 er	 mikilvægt	 að	 kennarar	 hafi	 greiðan	 aðgang	 að	 góðri	 aðstöðu	 þar	 sem	 verkleg	

kennsla	 getur	 farið	 fram.	 Þessi	 rannsókn	 fjallar	 um	 aðstöðu	 til	 verklegrar	
náttúrufræðikennslu	á	unglingastigi	í	grunnskólum	og	hugmyndir	kennara	um	hana.	Farið	var	

í	vettvangsheimsóknir	í	fjóra	skóla	á	höfuðborgarsvæðinu	til	að	kanna	aðstöðu	og	tekin	voru	

viðtöl	 við	 þá	 náttúrufræðikennara	 sem	 þar	 störfuðu.	 Aðstaðan	 til	 verklegrar	 kennslu	 var	
skoðuð,	 kannað	 hvaða	 áhrif	 hún	 hefur	 á	 umfang	 verklegrar	 kennslu	 og	 framkvæmd	 og	

kannaðar	 hugmyndir	 kennara	 um	 fyrirmyndaraðstöðu	 til	 verklegrar	 vinnu.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	gefa	til	kynna	að	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	sé	mismunandi	eftir	skólum.	
Þrír	kennarar	virtust	hafa	ásættanlega	aðstöðu	en	töldu	margt	mega	betur	fara.	Þeir	 leggja	

áherslu	á	að	hafa	eins	mikla	verklega	kennslu	og	þeir	hafa	tök	á	og	eru	almennt	ánægðir	með	
aðstöðuna.	Þá	hafði	einn	kennari	slæma	aðstöðu	og	segist	notast	lítið	við	verklegar	æfingar.	
Hann	 telur	 að	 miklar	 breytingar	 verði	 að	 eiga	 sér	 stað	 til	 að	 bæta	 aðstöðu	 sína.	 Allir	

kennararnir	voru	sammála	um	að	fyrirmyndaraðstaða	hefði	nægt	rými,	gott	úrval	áhalda	og	
tækja,	nægt	fjármagn	til	kaupa	á	búnaði,	greiðan	aðgang	að	birgjum	og	síðast	en	ekki	síst	að	

skólinn	veiti	þeim	gott	svigrúm	til	að	halda	uppi	verklegri	kennslu.	Rannsókn	þessi	á	að	geta	
nýst	 þeim	 aðilum	 og	 stofnunum	 sem	 koma	 að	 náttúrufræðikennslu	 til	 að	 vekja	 athygli	 á	
mikilvægi	aðstöðu	til	verklegrar	kennslu.	 	
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Formáli	

Þegar	kom	að	því	að	huga	að	viðfangsefni	lokaverkefnisins	kom	fátt	annað	í	huga	en	að	skrifa	

um	viðfangsefni	náttúrufræðinnar.	Náttúrufræði	hefur	átt	hug	minn	og	hjarta	síðan	ég	hóf	

skólagöngu	 mína	 og	 í	 gegnum	 tíðina	 hef	 ég	 haft	 þau	 forréttindi	 að	 vera	 undir	 leiðsögn	
frábærra	kennara	sem	hafa	stuðlað	að	merkingarbæru	náttúrufræðinámi.	 Í	huga	minn	kom	

sú	hugmynd	að	fjalla	um	verklega	náttúrufræðikennslu	sem	síðar	þróaðist	út	 í	þá	hugmynd	

að	skoða	aðstöðu	til	verklegrar	kennslu.		

Ég	vil	þakka	öllum	þeim	aðilum	sem	komu	að	þessu	verki,	samnemendum	mínum	og	

kennurum	 fyrir	 trausta	 samvinnu	og	 stuðning.	 Einnig	 vil	 ég	þakka	 fjölskyldu	og	vinum	 fyrir	

ómetanlega	hvatningu,	þolinmæði	og	skilning	sem	gerði	mér	kleift	að	 ljúka	þessu	verkefni.	

Sérstakar	 þakkir	 vil	 ég	 veita	 Hauki	 Arasyni,	 leiðbeinanda	 mínum,	 fyrir	 aðstoð	 sína	 og	
leiðbeiningar	 ásamt	 Birki	 Smára	 Guðmundssyni	 og	 Guðjóni	 Andra	 Jónssyni	 fyrir	 yfirlestur	

þessa	verkefnis.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	
Íslands	og	fylgt	þeim	samkvæmt	bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	

eða	 fyrri	 eigin	 verka,	 hvort	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	 orðalag.	 Ég	
þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	

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

	

Reykjavík,	10.	maí	2019	

	

__________________________________________________________________	
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1 Inngangur		 	

Náttúrufræði	er	viðamikil	fræðigrein	sem	fjallar	um	fyrirbæri	náttúrunnar	og	þau	lögmál	sem	

um	þau	gilda.	Hún	spannar	vítt	svið,	allt	frá	frumeindum	til	 lífvera,	vistkerfa,	 jarðarinnar	og	
alheimsins.	Í	sögulegu	samhengi	eiga	fyrstu	náttúrufræðilegu	vangavelturnar	rætur	sínar	að	

rekja	 til	 dulrænna	 skýringa	 á	 fyrirbærum	 sem	 fólki	 þótti	 erfitt	 að	 skýra.	 Í	 vestrænum	

menningarheimi	snerist	náttúrufræðin	að	mestu	leyti	um	að	ráða	fram	úr	leyndardómum	og	
skapandi	 kröftum	 af	 völdum	 Guðs	 (Ledoux,	 2002).	 Segja	 má	 að	 nútímalegar	 hugmyndir	

náttúruvísinda	 hafi	 farið	 að	 ryðja	 sér	 til	 rúma	 á	 sautjándu	 öld	 og	 frá	 þeim	 tíma	 hafa	 allir	

þættir	 í	 heimi	 náttúrunnar	 verið	 settir	 undir	 smásjá	 náttúruvísindanna.	 Þetta	 á	 við	 um	 til	
dæmis	 stjörnurnar	 og	 jörðina,	 lifandi	 verur	 og	 steingervinga,	 frumeindir	 og	 frumur,	

sjúkdóma,	meðal	annars	geðraskanir	(Toulmin,	1967).		

Margir	velta	því	 fyrir	 sér	hvers	vegna	náttúrufræði	 sé	mikilvæg	og	hvers	vegna	það	

skiptir	 máli	 að	 kenna	 hana.	 Náttúrufræði	 hefur	 að	 geyma	 helstu	 útskýringar,	 sem	 við	
mennirnir	höfum,	á	viðfangsefnum	efnisheimsins	 (Dillon	og	Osborne,	2010).	Hennar	helsta	

markmið	 er	 að	 auka	 skilning	 okkar	 á	 heimi	 náttúrunnar,	 hvernig	 hann	 er	 uppbyggður	 og	
hvernig	hann	starfar.	Það	er	því	mikilvægt	að	miðla	þeirri	þekkingu	sem	við	búum	yfir	og	sjá	

til	 þess	 að	 hún	 gangi	 á	milli	 kynslóða.	Markmið	 náttúrufræðikennslu	 er	 að	 auka	 þekkingu	

nemenda	 á	 náttúruheiminum	 og	 veita	 þeim	 aðstoð	 við	 að	 byggja	 upp	 góðan	 skilning	 á	
hugmyndum	og	flokkunum	sem	vísindamenn	hafa	þróað	til	að	gera	grein	fyrir	hegðun	hans	

(Millar,	 2010).	 Víða	 um	 allan	 heim	 hefur	 náttúrufræði	 skipað	 sér	 fastan	 sess	 í	 námskrám	

skóla.	Mikilvægi	hennar	hefur	það	mikla	þýðingu	að	öll	börn	verða	að	fá	tækifæri	til	þess	að	

fást	við	þau	viðfangsefni	sem	hún	býður	upp	á	og	öðlast	þekkingu	á	þeim	(Dillon	og	Osborne,	
2010).	

Undir	 náttúrugreinar	 í	 grunnskóla	 hérlendis	 heyra	 meðal	 annars	 eðlisvísindi,	

jarðvísindi,	 lífvísindi	 og	 umhverfismennt.	 Markmið	 námsins	 er	 að	 samþætta	 efnisþætti	
náttúrugreina	og	viðmið	sem	snúast	um	eflingu	ábyrgðar	á	umhverfinu,	vinnubrögð	og	gildi	

náttúrugreina,	 nýsköpun	 og	 hagnýtingu	 og	 getu	 til	 aðgerða.	 Leitast	 eftir	 því	 að	 nemendur	

öðlist	hæfni	í	þekkingu	og	leikni	með	þeim	hætti	að	þeir	séu	varir	um	vitneskju	sína	og	hæfni	

og	viti	á	hvaða	hátt	þeir	geta	beitt	vitneskju	sinni,	þekkingu	og	 leikni	 til	að	hafa	sem	bestu	
áhrif	á	umhverfi	sitt	ásamt	því	að	stuðla	að	umbótum	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

Í	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 er	 ekki	 að	 finna	 beinar	 áherslur	 um	 verklega	

kennslu.	 Það	 kemur	 hvergi	 fram	 hversu	 mikill	 hluti	 verkleg	 kennsla	 eigi	 að	 vera	 af	

náttúrufræðikennslu	og	að	það	mætti	í	raun	leggja	meiri	áherslu	á	mikilvægi	hennar.	Fjallað	
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er	 um	mikilvægi	 verklegrar	 færni	 og	 félagsfærni	 nemenda	og	 að	þekking	 sé	 ekki	 eingöngu	

byggð	 á	 beinum	 athugunum	 heldur	 einnig	 á	 upplifun,	 ímyndunarafli	 og	 sköpun.	 Í	 eldri	

námskrá	er	lögð	áhersla	á	verklega	og	vitsmunalega	færni	nemenda	sem	snýst	um	að	glíma	

við	 og	 leysa	 viðfangsefni,	 skipulagningu	 og	 framkvæmd	 athugana,	 skráningu	 niðurstaða,	

túlkun	 þeirra	 og	 mat	 auk	 þess	 að	 setja	 þær	 fram	 og	miðla	 til	 annarra.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	

mikilvægi	 allra	 athugana	 innan	 sem	 utan	 kennslustofunnar	 og	 kannanir	 nemenda	 á	

vettvangi.	Þeir	þurfi	að	átta	sig	á	mikilvægi	áreiðanlegra	og	nákvæmra	vinnubragða,	að	fara	

eftir	leiðbeiningum,	fylgja	reglum	og	geta	brugðist	rétt	við	þeim	aðstæðum	sem	geta	skapast	

(Menntamálaráðuneytið,	2007).	

Mismunandi	 skoðanir	 eru	 á	 notkun	 verklegrar	 kennslu	 í	 náttúrufræðinámi	 og	 eru	
margir	þættir	sem	hafa	áhrif.	Meðal	þeirra	þátta	er	aðstaða	til	verklegrar	kennslu.	Til	þess	að	

fræðast	meira	um	þessi	mál	voru	eftirfarandi	spurningar	hafðar	að	leiðarljósi:	

• Hvernig	 er	 aðstaða	 til	 verklegrar	 náttúrufræðikennslu	 á	 unglingastigi	 í	

grunnskólum?	

• Hvernig	hefur	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	áhrif	á	framkvæmd	hennar?	

• Hver	er	fyrirmyndaraðstaða	til	verklegrar	kennslu	frá	sjónarhóli	kennara?	

Út	frá	minni	eigin	grunnskólagöngu	tel	ég	að	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	í	grunnskólum	sé	

slæm.	Ég	tel	að	mikill	skortur	sé	á	tækjum	og	áhöldum	og	að	skortur	sé	á	rými	til	kennslu.	Þá	

tel	ég	að	aðstaðan	hafi	töluverð	áhrif	á	umfang	verklegrar	kennslu.	Því	verri	sem	aðstaða	til	
verklegrar	kennslu	er	því	minna	verði	umfang	kennslunnar.	Fyrirmyndaraðstöðu	til	verklegrar	

kennslu	tel	ég	vera	aðstöðu	þar	sem	nægt	rými	er	til	kennslu	og	að	úrval,	ástand	og	aðgengi	

tækja	og	áhalda	sé	gott.	Farið	verður	í	vettvangsheimsóknir	í	nokkra	grunnskóla	til	að	skoða	

aðstöðu	til	verklegrar	kennslu	og	tekin	verða	viðtöl	við	þá	kennara	sem	þar	starfa.	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 mismunandi	 aðstöðu	 til	 verklegrar	

náttúrufræðikennslu	á	unglingastigi	 í	 grunnskóla.	Þá	verður	athugað	hvernig	aðstaða	hefur	

áhrif	 á	 framkvæmd	 hennar	 og	 reynt	 að	 komast	 að	 hugmyndum	 kennara	 um	

fyrirmyndaraðstöðu.	Mikilvægt	er	að	skoða	aðstöðuna	vegna	þess	að	hún	hefur	líklega	mikið	

með	 það	 að	 gera	 hvernig	 verklegri	 náttúrufræðikennslu	 er	 háttað.	 Ég	 vona	 að	 rannsóknin	

muni	 varpa	 ljósi	 á	 stöðu	 grunnskóla,	 hvað	 varðar	 aðstöðu	 til	 verklegrar	 kennslu	 og	 vilja	

skólanna	 til	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 og	 óskir	 kennara.	 Einnig	 vona	 ég	 að	 mikilvægi	

verklegrar	kennslu	komi	fram.	Þá	getur	rannsókn	þessi	nýst	þeim	aðilum	og	stofnunum,	sem	
koma	að	náttúrufræðikennslu	grunnskóla,	til	að	gefa	vísbendingar	um	það	hver	staða	skóla	

er	á	höfuðborgarsvæðinu.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

2.1 Verkleg	kennsla	

Náttúrufræðikennsla	felur	í	sér	að	sýna	nemendum	ákveðin	viðfangsefni	náttúrunnar	eða	að	
setja	þá	í	aðstæður	þar	sem	þeir	geta	skoðað	viðfangsefnin	sjálf.	Það	er	hvorki	nóg	né	líklegt	

til	 árangurs	 að	 miðla	 þekkingu	 aðeins	 með	 orðum,	 heldur	 verða	 nemendur	 einnig	 að	 fá	

tækifæri	til	að	upplifa	(Millar,	2010).	Hér	á	gamalt	kínverskt	spakmæli	að	einhverju	leyti	við:	
,,Ég	heyri	og	ég	gleymi.	Ég	sé	og	ég	man.	Ég	geri	og	ég	skil’’.	

Alls	 staðar	 í	 heiminum,	 þar	 sem	 nemendur	 hafa	 þau	 tækifæri	 til	 að	 leggja	 stund	 á	

náttúrufræði,	 teljast	 verklegar	 æfingar	 með	 virkri	 þátttöku	 nemenda	 ómissandi	 í	

náttúrufræðinámi.	 Líkt	 og	mál	 og	orðræða	er	 ómissandi	 í	 tungumálanámi	 (Holman,	 2017).	

Verklegar	æfingar	eru	mikilvægur	þáttur	í	náttúrufræðikennslu	enda	eru	náttúruvísindin	sem	
slík	að	mestu	leyti	reynsluvísindi	og	sú	þekking	sem	við	búum	yfir	á	náttúrunni	í	dag	hefur	að	

miklu	 leyti	 orðið	 til	 í	 gegnum	ýmsar	 athuganir	 og	 tilraunir	 (Menntamálaráðuneytið,	 2007).	
Millar	 (2010)	 skilgreinir	 verklega	 náttúrufræðikennslu	 sem	 sérhverja	 náttúrufræðikennslu	

eða	námsþátt	þar	sem	nemendur,	hver	í	sínu	lagi	eða	í	litlum	hópum,	virða	fyrir	sér	og/eða	

handleika	 hluti	 eða	 viðfangsefni	 sem	 snúa	 að	 námi	 þeirra.	 Það	 er	 mismunandi	 hvaða	
verklegu	æfingar	henta	hverju	sinni	en	nemendur	verða	að	geta	framkvæmt	þær,	skráð	hjá	

sér	gögn	og	unnið	úr	niðurstöðum	hvort	sem	það	er	í	skólanum,	á	vettvangi	utan	skólans	eða	

heima	 hjá	 sér.	 Verklegar	 æfingar	 skal	 flétta	 saman	 við	 mismunandi	 þætti	 í	

náttúrufræðikennslu	þannig	að	heildarmyndin	stuðli	að	því	að	nemendur	auki	þekkingu	sína	
og	öðlist	betri	leikni	(Millar,	2010).		

Verklegar	æfingar	 í	 náttúrufræðikennslu	 hafa	 verið	 rannsakaðar	mikið.	Niðurstöður	

margra	rannsókna	sýna	fram	á	að	nemendur	sem	fá	tækifæri	til	að	taka	þátt	í	vísindalegum	

tilraunum	 eða	 verklegum	æfingum	 öðlist	 betri	 þekkingu	 á	 viðfangsefninu	 (Hofstein,	 2004;	

Hofstein	og	Lunetta,	2004;	Lunetta,	Hofstein	og	Clough	2005).	Judith	Bennett	(2003)	er	ein	af	

þeim	sem	hefur	rannsakað	verklega	náttúrufræðikennslu	og	í	riti	sínu	hefur	hún	tekið	saman	

helstu	niðurstöður	rannsókna	á	verklegri	kennslu	sem	eru	degnar	saman	í	töflu	1.	
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Tafla	1.	Helstu	niðurstöður	fyrri	rannsókna	um	verklega	náttúrufræðikennslu	úr	riti	Judith	
Bennett,	Teaching	and	Learning	Science.		

• Verkleg	 kennsla	 er	 mikilvægur	 hluti	 af	 náttúrufræðinámskrám	 í	 mörgum	
löndum.	

• Nemendur	hafa	almennt	ánægju	af	verklegri	kennslu,	en	ekki	er	ljóst	hvað	
það	er	við	hana	sem	þeim	þykir	skemmtilegt.	

• Verkleg	kennsla	hefur	afar	fjölbreytt	markmið	og	fjölbreyttan	tilgang.	

• Sú	 mikla	 fjölbreytni	 markmiða	 verklegrar	 kennslu	 veldur	 því	 að	 tilgangur	
margra	verklegra	æfinga	getur	orðið	óskýr.	

• Til	að	ná	mismunandi	markmiðum	þarf	að	notast	við	mismunandi	tegundir	
verklegra	æfinga.	

• Verkleg	 kennsla	 er	 mikilvæg	 til	 að	 gera	 fyrirbæri	 raunveruleg	 fyrir	
nemendum.	

• Verkleg	kennsla	getur	hjálpað	nemendum	að	öðlast	einhvern	skilning	á	því	
hvernig	vísindaleg	þekking	verður	til	og	þróast.	

• Verkleg	 kennsla	 getur	 stundum	 hindrað	 frekar	 en	 ýtt	 undir	 vísindalegan	
skilning.	

• Ekki	 er	 ljóst	 hvort	 að	 verkleg	 kennsla	 byggi	 upp	 yfirfæranlega	 færni	 (e.	
transferable	skills).	

• Frammistaða	 nemenda	 í	 verklegum	 æfingum	 er	 misjöfn	 eftir	 því	 hvaða	
vísindalegar	hugmyndir	tengjast	viðfangsefninu.	

• Nemendur	 eiga	 erfitt	með	marga	 þætti	 í	 rannsóknarvinnu	 í	 náttúrufræði,	
sérstaklega	 þegar	 þeir	 þurfa	 að	 hafa	 stjórn	 á	 nokkrum	 breytum	 og	meta	
áreiðanleika	gagna.	

• Mat	 kennara	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 réttmætu	 mati	 á	 hæfni	 nemenda	 í	
rannsóknarvinnu.	

	

2.2 Markmið	verklegrar	kennslu	

Rannsóknir	 sýna	 að	 nemendum	þykja	 verklegar	æfingar	 almennt	 skemmtilegar,	 en	 það	 er	

óljóst	hvers	vegna	(Bennett,	2003).	Þær	hafa	einnig	sýnt	að	nemendum	þykir	verkleg	kennsla	

í	mörgum	tilfellum	hvorki	árangursrík	né	ýta	undir	skilning	á	námsefni	(Millar,	2010).	Áhuginn	

er	til	staðar	en	margir	velta	því	fyrir	sér	hvers	vegna	kennarar	og	stjórnvöld	leggja	áherslu	á	
mikilvægi	 verklegrar	 kennslu	 eða	með	 öðrum	orðum,	 hver	 séu	markmið	 hennar?	 Þetta	 er	

áhugaverð	spurning	sem	virðist	hafa	mismunandi	svör.	Til	þess	að	stuðla	að	góðri	verklegri	

kennslu	þurfa	kennarar	að	vita	hvaða	árangri	þeir	vilja	að	hún	nái	og	að	skipuleggja	hana	 í	
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samræmi	við	það.	Holman	(2017)	flokkar	markmið	verklegrar	náttúrufræðikennslu	í	grófum	

dráttum	á	þennan	hátt:	

	

• Að	kenna	grundvallaratriði	vísindalegrar	þekkingar.	

• Að	 auka	 skilning	 á	 viðfangsefnum	 náttúrufræðinnar	 með	 upplifun	 af	 verklegum	

æfingum.	

• Að	kenna	nákvæma	verklega	 færni,	eins	og	mælingar,	athuganir	og	meðferð	 tækja,	

sem	geta	gagnast	nemendum	í	frekara	framhaldsnámi	eða	starfi.	

• Að	hvetja	nemendur	og	gera	þeim	kleift	að	fást	við	viðfangsefni	náttúrufræðinnar.	

• Að	þróa	færni	og	eiginleika	nemenda	í	samskiptum,	samvinnu	og	þrautseigju.	

	

Listinn	er	þó	ekki	tæmandi	og	aðrar	rannsóknir	hafa	aðrar	niðurstöður	en	í	grófum	dráttum	

virðist	 þessi	 flokkun	 ná	 yfir	 hin	 helstu	markmið	 verklegrar	 kennslu.	Woolnough	 og	 Allsop	
(1985)	hafa	einnig	rannsakað	verklega	kennslu,	en	flokkunin	þeirra	byggir	ekki	á	markmiðum	

heldur	 á	 gerð	 verklegrar	 kennslu.	 Þeir	 telja	 að	 hægt	 sé	 að	 flokka	 verklegar	 æfingar	 sem	
nemendur	framkvæma	í	þrennt:		

	

• Æfingar	sem	þróa	verklega	færni	og	verklag.	

• Upplifun	sem	gerir	nemendum	kleift	að	komast	í	snertingu	við	fyrirbæri.	

• Athugun	sem	setur	nemandann	í	hlutverk	vísindamanns.	

	

Markmið	 verklegrar	 kennslu	 spanna	 vítt	 svið	 og	ætlast	 er	 til	 að	 nemendur	 öðlist	 ýmsa	

hæfni	 og	uppfylli	mörg	 viðmið.	 Það	er	 ekki	 nóg	 að	 vita	 hver	markmiðin	 eru	heldur	 verður	

einnig	að	gera	grein	 fyrir	því	hvað	það	er	 sem	nemendur	eiga	að	 læra.	Margar	 rannsóknir	
hafa	sýnt	fram	á	að	verkleg	kennsla	hefur	í	mörgum	tilfellum	engin	áhrif	á	skilning	nemenda	

á	 vísindalegum	 hugmyndum.	 Þær	 hafa	 borið	 saman	 hóp	 nemenda	 sem	 fá	 sömu	

náttúrufræðikennslu	 með	 og	 án	 verklegra	 æfinga	 og	 sýna	 niðurstöður	 engan	 marktækan	

mun	á	þessum	hópum.	Aðrar	rannsóknir	gefa	hins	vegar	til	kynna	að	ástæður	þess	að	enginn	
marktækur	munur	finnist	geti	falist	 í	því	hvaða	aðferðir	eru	notaðar.	Þær	sýna	að	verklegar	

æfingar	sem	eru	vandlega	skipulagðar	og	styðja	við	nemendur	 í	þeim	tilgangi	að	efla	 færni	

þeirra	sýni	merki	um	aukna	þekkingu	(Millar,	2010).	

Til	 að	 stuðla	 að	 góðri	 verklegri	 kennslu	 þarf	 að	 varast	 að	 leggja	 of	 mikla	 áherslu	 á	

framkvæmd.	 Í	 kjölfar	 verklegra	æfinga	 er	mikilvægt	 að	 hafa	 umræður	 og	 eftirfylgni	 til	 að	

tengja	æfingarnar	 við	 fræðilegar	 hugmyndir	 og	 vera	 fullviss	 um	 að	markmið	æfingarinnar	
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hafi	skilað	sér.	Það	gefur	verklegri	kennslu	tilgang	og	stuðlar	að	auknum	skilningi	nemenda	á	

viðfangsefnum	náttúrufræðinnar.	Ef	ekki	eru	valdar	réttar	aðferðir	til	verklegrar	kennslu	og	

markmið	eru	óljós	getur	það	haft	öfug	áhrif.	Þá	getur	verkleg	kennsla	komið	í	veg	fyrir	aukinn	

skilning	nemenda	og	jafnvel	leitt	til	misskilnings	og	þannig	verkleg	kennsla	ætti	ekki	að	vera	

hluti	af	náttúrufræðimenntun	(Bennett,	2003).	

2.3 Aðstaða	til	verklegrar	kennslu		

Náttúrufræðikennarar	 hafa	 gefið	 til	 kynna	 að	 vönduð	 verkleg	 kennsla	 stuðli	 að	 góðri	

náttúrufræðimenntun	(Hofstein	og	Lunetta,	2004).	Aðstaða	til	verklegrar	kennslu	er	þó	ekki	

með	 besta	 móti	 í	 mörgum	 skólum	 og	 margir	 kennarar	 telja	 að	 ófullnægjandi	 aðstaða	 og	

skortur	á	áhöldum	og	tækjum	hafi	þau	áhrif	að	þeir	sinni	verklegri	kennslu	í	mun	minni	mæli	

en	þeir	myndu	kjósa	að	gera	 (Bennett,	2003).	Þegar	nemendur	eru	komnir	á	unglingastig	 í	

grunnskóla	 eiga	þeir	 að	 læra	undirstöðuatriði	 náttúrufræðinnar.	Á	þessu	 stigi	 kynnast	 þeir	

áhöldum,	 verkþáttum	 og	 varúðarráðstöfunum	 ásamt	 öryggisreglum.	 Til	 að	 halda	 úti	

merkingabærri	verklegri	kennslu	þarf	aðstaðan	því	að	vera	góð	(Tenaw,	2015).		

	 Í	 rannsóknarskýrslu	 John	 Holman	 (2017)	 um	 verklega	 náttúrufræðikennslu	 voru	

kannaðir	ýmsir	þættir	sem	stuðla	að	góðri	verklegri	kennslu.	Meðal	þeirra	þátta	var	aðstaða.	
Í	 skýrslunni	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 mikilvægi	 þess	 að	 kennarar	 hafi	 greiðan	 aðgang	 að	 góðri	

aðstöðu	þar	 sem	verkleg	kennsla	getur	 farið	 fram.	Aðstaðan	á	að	bjóða	nemendum	upp	á	
fullnægjandi	 búnað	 til	 að	 vinna	 í	 litlum	 hópum.	 Tafla	 2	 sýnir	 þau	 viðmið	 sem	
rannsóknarskýrslan	setur	fram	fyrir	fullnægjandi	aðstöðu	til	verklegrar	kennslu:	

Tafla	2.	Viðmið	fyrir	fullnægjandi	aðstöðu	til	verklegrar	kennslu	á	unglingastigi	í	
grunnskólum.		

• Kennarar	skulu	alltaf	hafa	greiðan	aðgang	að	aðstöðu.	Aðgengi	á	aldrei	að	
hindra	framkvæmd	verklegra	æfinga	hverju	sinni.	

• Aðstaðan	skal	vera	nógu	stór	til	að	rúma	heilan	bekk	og	nægt	rými	skal	vera	
svo	að	nemendur	hafi	möguleika	á	að	vinna	í	litlum	hópum,	pörum	eða	hver	
í	sínu	lagi.	

• Nemendur	 með	 námsörðugleika	 og	 fötlun	 skulu	 hafa	 greiðan	 aðgang	 að	
aðstöðu.	

• Áhöld	og	 tækjabúnaður	 skal	 vera	 fullnægjandi	 til	 að	gera	kennurum	kleift	
að	setja	upp	einfaldar	verklegar	æfingar.	

• Skólinn	 skal	 bjóða	 upp	 á	 aðstöðu	 sem	 gerir	 nemendum	 kleift	 að	
framkvæma	bæði	einfaldar	og	umfangsmiklar	verklegar	athuganir.	

• Geymsla	 á	 áhöldum	 og	 tækjum	 skal	 vera	 vel	 skipulögð,	 örugg	 og	 hafa	
greiðan	aðgang.	Þar	ætti	einnig	að	vera	rými	til	undirbúnings.	

• Mikilvægt	er	að	hafa	aðgang	að	útisvæði	þar	sem	hægt	er	að	framkvæma	
verklegar	æfingar.	
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Hversu	 góð	 aðstaða	 til	 verklegrar	 kennslu	 er	 fer	 þó	 einnig	 eftir	 því	 hversu	 vel	 hún	

passar	kennsluháttum,	markmiðum	kennslunnar	og	hvað	sé	lagt	upp	með	að	nemendur	læri	

af	henni.	Þegar	markmið	kennslunnar	er	að	samtvinna	fræðilegan	hluta	námsefnisins,	eins	og	
hugtakaskilning	 og	 kenningar,	 við	 verklegar	æfingar	 er	 oftast	 unnið	með	 einföld	 áhöld	 og	

tæki	sem	auðvelt	er	að	nálgast.	Ef	markmiðið	er	hins	vegar	að	nemendur	rannsaki	ákveðin	

viðfangsefni,	 læri	ákveðin	vinnubrögð	eða	taki	þátt	í	umfangsmiklum	tilraunum	þurfa	áhöld	
og	tæki	að	vera	flóknari	og	vandaðri.	Nemendur	þurfa	einnig	gott	rými	og	svigrúm	til	að	geta	

unnið,	hvort	sem	það	er	 í	hópum	eða	hver	fyrir	sig.	Verkleg	kennsla	þarf	ekki	alltaf	að	fara	

fram	í	verklegri	kennslustofu	heldur	er	einnig	hægt	að	notast	við	hefðbundnar	kennslustofur,	
aðrar	aðstöður	sem	skólinn	býður	upp	á	og	síðast	en	ekki	síst	umhverfið	 í	kringum	skólann	

(Holman,	2017).	Um	aðstöðu	til	verklegrar	náttúrufræðikennslu	má	þó	álykta	að	nauðsynlegt	

er	 að	 verklegar	 æfingar	 fari	 fram	 á	 sama	 stað	 og	 fræðileg	 kennsla.	 Ef	 gera	 á	 tilraunir	 er	
mikilvægt	 að	 þær	 fari	 fram	 í	 sömu	 stofu	 og	 fræðileg	 kennsla	 til	 þess	 að	 flétta	 saman	

umfjöllun	 fræðilegra	 hugmynda	 við	 upplifun	 á	 fyrirbærum.	 Þannig	 sjá	 nemendur	
heildarmynd	viðfangsefnisins	sem	síðan	stuðlar	að	aukinni	þekkingu	og	betri	leikni.	
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3 Rannsóknaraðferðir	 	

Verkefnið	byggir	á	niðurstöðum	úr	vettvangsheimsóknum	og	viðtölum	við	kennara	í	 fjórum	

grunnskólum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Þátttakendum	var	gert	grein	fyrir	því	að	nöfn	þeirra	og	
skólanna	 sem	 þeir	 starfa	 í	 myndu	 ekki	 koma	 fram.	 Hér	 verður	 því	 ekki	 notast	 við	 hin	

raunverulegu	nöfn	kennara	né	þeirra	grunnskóla	sem	heimsóttir	voru.	Rannsóknin	gengur	út	

á	að	skoða	aðstöðu	til	verklegrar	kennslu	í	náttúrufræði	og	reyna	að	komast	að	því	hvernig	
fyrirmyndaraðstaða	sé	og	hvaða	óskir	náttúrufræðikennarar	hafa	um	aðstöðu	til	verklegrar	

kennslu.	Vettvangsheimsóknir	og	viðtöl	við	kennara	voru	notuð	til	að	fá	vísbendingar	um	það	

hvernig	 aðstaða	 í	 grunnskólum	 til	 verklegrar	 kennslu	 í	 náttúrufræði	 lítur	út	 auk	þess	 að	 fá	
skýrari	mynd	frá	kennurum	að	fyrirmyndaraðstöðu	til	verklegrar	kennslu.		

3.1 Vettvangsheimsóknir	og	viðtöl	

Í	 vettvangsheimsóknunum	 voru	 kennslustofur	 sem	 notaðar	 voru	 til	 náttúrufræðikennslu	
skoðaðar	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 kanna	 aðstöðu	 til	 verklegrar	 kennslu.	 Notast	 var	 við	

hentugleikaúrtak	þegar	valdir	voru	þeir	fjórir	grunnskólar	sem	heimsóttir	voru.	Ástæðan	fyrir	

því	að	þessi	 leið	var	farin	er	að	auðvelt	var	að	ná	til	þátttakenda	og	hægt	að	velja	kennara	
sem	hafa	 talsverða	reynslu	af	kennslu	 í	náttúrufræði	á	unglingastigi	 í	grunnskóla.	Auk	þess	

var	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	í	skólunum	mismunandi	og	þá	vonast	eftir	að	öðlast	innsýn	
í	 fjölbreytilegar	 aðstæður.	 Í	 samráði	 við	 leiðsagnarkennara	 var	 ákveðið	 að	 heimsækja	
grunnskólana,	 skoða	og	 ljósmynda	aðstöðuna	og	 ræða	við	kennarana	um	verklega	kennslu	

með	áherslu	á	þá	aðstöðu	sem	þeir	hafa	og	þá	aðstöðu	sem	þeir	óskuðu	sér.	

	 Höfundur	hafði	með	sér	gátlista	(sjá	Viðauka	A)	yfir	þau	atriði	sem	leitast	skyldi	eftir	í	

kennslustofunum.	 Teknar	 voru	 myndir	 af	 vettvangi	 auk	 þess	 að	 skrifaðar	 voru	 niður	
vettvangsnótur	sem	innihéldu	hlutlægar	lýsingar	af	vettvangi,	athugasemdir	og	hugleiðingar.	

Því	 næst	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 náttúrufræðikennarana.	 Stuðst	 var	 við	 viðtalsramma	 (sjá	

Viðauka	B)	sem	innihélt	8	opnar	spurningar	um	viðfangsefnið	til	þess	að	gera	kennurunum	
kleift	að	stýra	viðtalinu	og	koma	sínum	skoðunum	á	framfæri.	Varast	var	þó	að	kennararnir	

færu	 út	 fyrir	 efnið.	Með	 viðtölunum	 vonaðist	 höfundur	 til	 þess	 að	 komast	 að	 því	 hvernig	

kennarar	telja	að	fyrirmyndaraðstaða	líti	út	og	hvaða	skoðanir	þeir	hafa	á	þeirri	aðstöðu	sem	
þeir	hafa	aðgengi	að	 í	 sínum	skóla.	Kennararnir	voru	einnig	spurðir	út	 í	áherslur	verklegrar	

kennslu	í	námskrá	skólans.	

	 Öll	viðtölin	voru	tekin	upp	á	upptökutæki	til	þess	að	tryggja	að	allt	sem	sagt	var	kæmi	

rétt	 fram	 og	 að	 engar	 upplýsingar	 færu	 til	 spillis.	 Í	 upphafi	 hverrar	 heimsóknar	 og	 hvers	
viðtals	 fyrir	sig	þurfti	viðmælandi	að	undirrita	samþykkisblað	(sjá	Viðauka	C)	sem	höfundur	
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hafði	með	sér,	þar	sem	skýrt	var	tekið	fram	að	hvorki	nöfn	kennara	né	nafn	viðkomandi	skóla	

kæmi	nokkurs	staðar	fram	í	rannsókninni.	Einnig	var	viðmælanda	gerð	grein	fyrir	að	upptaka	

væri	aðeins	fyrir	höfund	og	leiðbeinanda	og	að	enginn	annar	fengi	aðgang	að	henni.	Þá	var	

honum	einnig	gert	grein	fyrir	því	að	honum	væri	frjálst	að	svara	hverri	spurningu	og	mætti	

hætta	 þátttöku	 á	 hvaða	 stigi	 rannsóknarinnar	 sem	 er.	 Í	 rannsóknum	 sem	 þessum	 er	

mikilvægt	að	slíkum	trúnaði	sé	beitt	og	því	var	þátttakendum	gefin	dulnefni.	Kennararnir	fá	

því	nöfnin	Anna,	Egill,	Dagur	og	Hugrún.	
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4 Niðurstöður		 	

Hér	 verður	 fjallað	 um	niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 byrjað	 á	 að	 skoða	 niðurstöður	 sem	

tengjast	gátlista	(Viðauki	A)	sem	höfundur	hafði	með	sér	á	vettvang	til	að	kanna	úrval	áhalda	
og	tækja	skólanna.	Þá	er	farið	yfir	niðurstöður	úr	viðtölum	við	kennara	sem	höfundur	hefur	

skipt	 í	undirkafla.	Undirkaflarnir	skiptast	 í	bakgrunn	kennara,	markmið	þeirra	með	verklegri	

kennslu	og	að	lokum	verður	farið	yfir	niðurstöður	hvers	skóla	fyrir	sig.	Gátlistann	má	finna	í	
Viðauka	A	og	viðtalsrammann	í	Viðauka	B.		

4.1 Áhöld,	tæki	og	aðstaða	

Töflur	3,	4	og	5	 sýna	niðurstöður	athugunarinnar	þar	 sem	gátlisti	 (Viðauki	A)	var	 lagður	 til	
grundvallar.	 Gátlistinn	 sem	 slíkur	 hefur	 í	 raun	 ekki	 mikið	 að	 segja	 einn	 og	 sér	 en	 ef	

niðurstöðurnar	byggðar	á	honum	eru	skoðaðar	er	auðvelt	að	bera	saman	skólana	fjóra	og	þá	

aðstöðu	sem	þeir	hafa	til	verklegrar	kennslu.	Rétt	er	að	taka	fram	að	hvorki	var	skoðað	hvert	
ástand	áhalda	og	tækja	var	né	hve	mörg	eintök	voru	til	af	þeim.	Þessar	niðurstöður	einar	og	

sér	gefa	takmarkaða	mynd	af	því	hversu	góð	eða	slæm	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	er	en	

þær	eru	gagnlegar	þegar	þær	eru	hafðar	til	hliðsjónar	með	öðrum	niðurstöðum	af	vettvangi.	

Tafla	3.	Tæki	af	gátlista	sem	voru	á	vettvangi.		

		 Skóli	A	 Skóli	B	 Skóli	C	 Skóli	D	
Tæki	
Bunsen	brennarar	 x	 x	 x	 x	
Rafsjár	(electroscope)	 		 		 		 x	
Skjávarpi	 x	 x	 x	 x	
Smásjár	 x	 		 x	 x	
Straum-	og	
spennumælir	 x	 x	 		 x	
Tafla	 x	 x	 x	 x	
Tölvur	 x	 		 x	 x	
Vaskur	 x	 x	 x	 x	
Víðsjár	 x	 x	 		 x	
Vog/vigt	 x	 x	 x	 x	
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Tafla	4.	Áhöld	af	gátlista	sem	voru	á	vettvangi.		

		 Skóli	A	 Skóli	B	 Skóli	C	 Skóli	D	
Áhöld	
Bikarglös	 x	 x	 x	 x	
Dreyparar	(pipette)	 x	 x	 		 x	
Dropamælar	 x	 x	 x	 x	
Efni	(sýrur	og	basar	t.d.)	 x	 x	 x	 x	
Erlenmeyer	flöskur	 x	 x	 x	 x	
Gormar	 x	 		 		 x	
Hitamælar	 x	 x	 x	 x	
Klemmur	 x	 x	 x	 x	
Kraftmælar	 x	 x	 x	 x	
Leiser	 		 x	 		 		
Sameindalíkön	 x	 x	 x	 x	
Matarlitir	 x	 x	 x	 x	
Mæliflöskur	 x	 x	 		 x	
Mæliglös	 x	 x	 x	 x	
Mælipípur	(burette)	 		 		 		 		

Mælistikur	 x	 		 		 x	
Pendúlar	 		 		 		 x	
Plexigler	 x	 x	 		 		
Rafhlöður	 x	 x	 		 x	
Seglar	 x	 		 		 		
Síupappír	 x	 x	 x	 x	
Spaðar	(spatula)	 x	 x	 x	 x	
Speglar	 x	 x	 		 		
Standar	 x	 x	 x	 x	
Stækkunargler	 		 x	 		 x	
Sýrustigsmælar	 x	 		 x	 		
Tangir	 x	 x	 x	 x	
Tilraunaglös	 x	 x	 x	 x	
Trektir	 x	 x	 x	 x	

	

Tafla	5.	Aðrir	hlutir	af	gátlista	sem	voru	á	vettvangi.		

		 Skóli	A	 Skóli	B	 Skóli	C	 Skóli	D	
Annað	
Fyrsta	hjálps	búnaður	 x	 		 		 		
Hlífðarfatnaður	 x	 		 		 x	
Hlífðargleraugu	 		 x	 		 x	
Kerra	fyrir	áhöld	 x	 		 		 x	
Klukka	 x	 x	 x	 x	
Veggspjöld		 x	 x	 		 x	
Vifta	 x	 x	 x	 x	
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4.2 Bakgrunnur	kennara	

Allir	kennararnir	eiga	það	sameiginlegt	að	kenna	náttúrufræði	á	unglingastigi	í	grunnskóla	og	

hafa	kennt	í	fjölda	ára,	nánar	tiltekið	7-13	ár.	Allir	kennararnir	hafa	einnig	unnið	í	sama	skóla	
síðan	þeir	hófu	störf	við	kennslu.	Allir	hafa	þeir	réttindi	til	kennslu	í	grunnskólum	en	hafa	þó	

töluvert	mismunandi	bakgrunn.	

	 Anna	 hefur	 starfað	 sem	 náttúrufræðikennari	 á	 unglingastigi	 í	 11	 ár.	 Hún	 kláraði	

þriggja	 ára	 kennaranám	 við	 Háskóla	 Íslands	 á	 náttúrufræðikjörsviði.	 Hún	 var	 ekki	 á	
náttúrufræðibraut	 í	 framhaldsskóla	 og	 hafði	 því	 engan	 sérstakan	 grunn	 í	 náttúrugreinum	

áður	en	hún	hóf	nám	í	háskóla.	Anna	segist	þó	hafa	lært	margt	í	kennaranáminu	sem	nýttist	

henni	vel	til	náttúrufræðikennslu.	Síðan	hún	hóf	kennslu	hefur	hún	einnig	lært	margt	fleira,	
meðal	annars	kennsluaðferðir	og	atriði	tengd	verklegri	kennslu	sem	hún	hefur	þurft	að	finna	

út	úr	sjálf.	

	 Egill	 hefur	 starfað	 sem	 náttúrufræðikennari	 á	 unglingastigi	 í	 13	 ár.	 Hann	 er	

vélvirkjameistari	 í	 grunninn	 og	 vann	 við	 skipaviðgerðir	 í	 um	 5	 ár.	 Egill	 kláraði	
raungreinadeildapróf	 á	 vegum	 Tækniskóla	 Íslands,	 sem	 nú	 er	 frumgreinanám	 í	 Háskóla	

Reykjavíkur.	Það	var	tveggja	ára	nám	með	áherslu	á	stærðfræði,	efnafræði	og	eðlisfræði.	Að	

því	 loknu	 kláraði	 hann	 í	 þriggja	 ára	 kennaranám	 í	 Háskóla	 Íslands	með	 náttúrufræði	 sem	
kjörsvið.	Hann	telur	sig	hafa	fengið	góðan	grunn	í	kennaranáminu	til	að	kenna	náttúrufræði	á	

unglingastigi,	þá	sérstaklega	þegar	kom	að	vettvangsnámi	og	æfingakennslu.	

	 Dagur	hefur	unnið	sem	náttúrufræðikennari	á	unglingastigi	samtals	 í	um	7	ár.	Hann	

byrjaði	 árið	2001	og	kenndi	þá	eingöngu	eðlisfræði	 í	 5	 ár.	Hann	 tók	 sér	 svo	10	ára	hlé	 frá	
kennslu	og	þetta	er	því	annað	árið	hans	síðan	hann	hóf	kennslustörf	á	ný	en	nú	kennir	hann	

allar	greinar	náttúrufræðinnar.	Dagur	er	ekki	með	beinan	náttúrufræðigrunn.	Hann	var	þó	á	

náttúrufræðibraut	 í	 framhaldsskóla	en	kláraði	grunnnám	í	heimspeki	við	Háskóla	Íslands	og	

lauk	síðar	kennsluréttindum.	

	 Hugrún	hefur	unnið	sem	náttúrufræðikennari	á	unglingastigi	 í	8	ár.	Hún	hefur	mjög	

góðan	grunn	 í	náttúrufræði	og	 lauk	grunnnámi	 í	 líffræði	við	Háskóla	 Íslands.	Því	næst	 lauk	

hún	framhaldsnámi	í	sameindalíffræði.	Hún	vann	í	tengslum	við	það	í	nokkur	ár	en	ákvað	svo	

að	 taka	 kennsluréttindi	 og	 hefur	 hún	 réttindi	 til	 að	 kenna	 náttúrufræði	 bæði	 í	 grunn-	 og	
framhaldsskólum.	 Samhliða	 kennslunni	 hefur	 Hugrún	 verið	 dugleg	 að	 sækja	 sér	 frekari	

menntun.	 Hún	 hefur	 til	 dæmis	 skráð	 sig	 á	 ýmis	 náttúrufræðitengd	 námskeið	 á	 vegum	

Háskóla	Íslands	og	reynir	eftir	bestu	getu	að	breyta	og	betrumbæta	kennslu	sína.	
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4.3 Markmið	verklegrar	kennslu	

Markmið	verklegrar	kennslu	geta	verið	mismunandi	eftir	kennurum	og	 í	skólanámskrá	geta	

verið	 sérstakar	 áherslur	 varðandi	 verklegra	 kennslu	 í.	 Allir	 kennararnir	 sem	 tóku	 þátt	 í	
rannsókninni	 eru	 sammála	 um	 að	 verkleg	 kennsla	 stuðli	 að	 einhverju	 leyti	 að	 auknum	

skilningi	á	fræðilegum	hluta	námsins.	Þeir	þættir	 í	námskrá	skólanna	sem	snúa	að	verklegri	

náttúrufræðikennslu	 virðast	 vefjast	 fyrir	 kennurum.	 Flestir	 þeirra	 virðast	 ekki	 ráða	 við	

umfang	 viðfangsefna	 vegna	 tímaskorts	 eða	 of	 umfangsmikilla	 hæfniviðmiða.	 Kennararnir	

vilja	 námskrá	 sem	 gefur	 þeim	 nákvæmari	 lýsingar	 á	 starfinu	 og	 betri	 leiðbeiningar	 um	

hvernig	kennslu	skuli	vera	háttað.	Lítið	samræmi	er	í	námsmati	milli	skóla	vegna	þess	að	hver	

og	 einn	 kennari	 hagar	 námsmati	 eftir	 sínu	 höfði	 og	 eftir	 því	 hvernig	 þeir	 leggja	 skilning	 á	

hvert	hæfniviðmið	fyrir	sig.	

	 Markmið	 Önnu	 með	 verklegri	 kennslu	 er	 fyrst	 og	 fremst	 að	 tengja	 reynslu	 við	

námsefni	 nemenda	og	 reyna	 að	 vekja	 áhuga	 á	því.	Hún	 tengir	 alltaf	 verklega	og	 fræðilega	
kennslu	saman.	Það	skilar	ekki	nægum	árangri	að	hafa	verklega	kennslu	eina	og	sér	heldur	

verður	einnig	að	vera	fyrir	hendi	einhvers	konar	úrvinnsla	á	fræðilegum	hluta	námsefnisins.	

Einnig	telur	hún	verklega	kennslu	vera	uppbrot	á	hefðbundinni	kennslu	og	er	markmiðið	að	
hafa	 öðruvísi	 kennslustundir,	 að	 setja	 bækurnar	 stundum	 til	 hliðar	 og	 læra	 á	 annan	 hátt.	

Anna	segir	náttúrufræðinámskrá	skólans	vera	 flókna.	Hún	hefur	verið	 í	gildi	 í	8	ár	en	erfitt	
hefur	verið	að	innleiða	hana	og	hátta	kennslu	eftir	henni.	Hún	hefur	í	raun	ekki	farið	að	vinna	
eftir	 henni	 fyrr	 en	 fyrir	 fáeinum	 árum.	 Viðmið	 námskránnar	 eru	 mörg	 og	 reyna	 mikið	 á	

sjálfstæði	nemenda	ásamt	getu	þeirra	til	að	hanna	og	framkvæma	tilraunir	sjálfir.	Anna	telur	
að	margir	nemendur	séu	ekki	komnir	á	þann	stað	að	geta	uppfyllt	þau	viðmið	sem	námskráin	
setur.	Að	þeir	séu	ekki	enn	með	nægan	skilning	á	náttúrugreinum.	Hún	 fer	því	ekki	djúpt	 í	

námskrána	heldur	meira	 inn	 í	 viðfangsefni	hennar	og	 reynir	að	bæta	við	eftir	því	 sem	hún	

getur.	

	 Egill	telur	að	markmið	sín	með	verklegri	kennslu	séu	fyrst	og	fremst	að	kveikja	áhuga	

og	 auka	 skilning	 á	 námsefninu.	 Hann	 leggur	 áherslu	 á	 að	 ígrunda	 efnið	 samhliða	 verklegu	

æfingunum	með	 því	 að	 gefa	 tíma	 í	 umræður	 og	 kanna	 forhugmyndir	 nemenda.	 Hann	 vill	

forðast	það	að	nemendur	framkvæmi	verklega	æfingu	og	fari	eftir	nákvæmum	leiðbeiningum	
án	þess	að	skilja	við	hvað	þeir	eru	að	fást	við.	Hann	vekur	athygli	á	mikilvægi	þess	að	vinna	

með	 forhugmyndir	nemenda	og	byggja	umræður	á	því.	 Í	 náttúrufræðinámskrá	 skólans	eru	

mörg	hæfniviðmið.	Hæfniviðmið	verklegra	athugana	eru	meðal	annars	að	nemendur	öðlist	
sjálfstæði	í	vinnubrögðum,	þekki	skýrsluform,	séu	læs	á	vísindalegan	texta.		Lögð	er	áhersla	á	

að	efla	hæfni	nemenda	til	að	leysa	viðfangsefni	út	frá	sjálfum	sér	og	hugtökum	námsefnisins.	

Egill	segist	reyna	að	fara	eftir	námskránni	eftir	bestu	getu	og	að	hann	vinni	 fyrst	og	fremst	

með	vísindalæsi,	hugtakaskilning	og	sjálfstæði	 í	vinnubrögðum.	Hann	telur	að	námskráin	sé	



20	
	

sett	 fram	með	mörgum	 góðum	hugmyndum	en	 það	 sem	 vanti	 í	 raun	 er	 það	 sem	 snýr	 að	

námsmati.	Náttúrufræðikennararnir	í	skólanum	fá	engar	leiðbeiningar	um	námsmat	og	Egill	

telur	það	vera	galla	 að	hver	og	einn	 skóli	 á	 landinu	hafi	ólíka	nálgun	á	hverju	 viðfangsefni	

fyrir	sig.	

	 Dagur	segir	markmið	sín	með	verklegri	kennslu	vera	að	kenna	ákveðin	vinnubrögð.	

Að	kenna	nemendum	nákvæmni	við	skráningu	á	öllum	þeim	athöfnum	sem	þeir	framkvæma,	

gera	kröfu	um	að	skráningu	sé	háttað	á	þann	veg	að	aðili	sem	að	les	skýrslu	eða	niðurstöður	
geti	 áttað	 sig	 á	 því	 hvað	 nemandinn	 hefur	 gert,	 endurtekið	 æfinguna	 og	 fengið	 sömu	

niðurstöðu.	Mikilvægt	er	að	nemendur	fái	tilfinningu	fyrir	því	hvernig	vísindamaður	starfar.	

Auk	þess	er	markmiðið	að	kynna	hugtök	náttúrufræðinnar	og	að	tengja	verklega	kennslu	við	
fræðilegan	 hluta	 námsefnisins.	 Í	 námskrá	 skólans	 eru	 áherslur	 varðandi	 verklegra	

náttúrufræðikennslu	 ekki	miklar	 og	 segir	Dagur	 aðstæðurnar	 vera	mjög	 frumstæðar.	Hann	

telur	að	skólinn	þurfi	að	leggja	meiri	metnað	í	náttúrufræðikennslu	almennt	sem	og	verklega	
kennslu.	 Skólinn	 þarf	 að	 koma	 til	móts	 við	 kennara	 varðandi	 skipulagningu	 og	 aðstöðu	 til	

verklegrar	kennslu.	Staðan	er	þó	ekki	þannig	og	Dagur	 telur	sig	ekki	hafa	 tíma,	 svigrúm	né	
aðstöðu	til	að	hafa	eins	mikla	verklega	kennslu	og	hann	myndi	vilja.	

	 Markmið	Hugrúnar	með	verklegri	kennslu	er	að	efla	áhuga	nemenda	á	vísindum	og	

auka	 skilning	 á	 hugtökum	 náttúrufræðinnar.	 Hún	 leggur	 áherslu	 á	 að	 nemendur	 læri	

vísindaleg	vinnubrögð	og	vill	að	þeir	temji	sér	góðar	venjur	í	umgengni	og	meðferð	áhalda	og	
tækja.	 Þá	 vill	 hún	 einnig	 að	 nemendur	 hafi	 náð	 góðum	 tökum	 á	 skýrslugerð	 að	 lokinni	

skólagöngu.	 Áherslur	 námskrár	 skólans	 til	 verklegrar	 kennslu	 eru	 að	 efla	 vísindalæsi	

nemenda,	 að	 þeir	 geti	 framkvæmt	 tilraunir	 úti	 og	 inni,	 geti	 rökstutt	 niðurstöður	 sínar	 og	

dregið	ályktanir	af	þeim.	Mikil	áhersla	er	lögð	á	að	þróa	gagnrýna	hugsun	nemenda.	Skólinn	
virðist	þó	ekki	endilega	vera	að	ýta	á	eftir	eins	mikilli	verklegri	kennslu	og	Hugrún	er	með	en	

það	er	í	raun	allt	undir	henni	komið	hversu	mikla	verklega	kennslu	nemendur	fá.	Skólinn	er	
þó	áhugasamur	og	stjórnendur	eru	duglegir	að	fylgjast	með	því	sem	hún	gerir.	

4.4 Heimsókn	í	skóla	A	

Fylgst	var	með	verklegri	kennslustund	í	eðlisfræði	hjá	nemendum	í	9.	bekk.	Anna	byrjaði	á	að	
skipta	nemendunum	í	tvo	hópa.	Annar	hópurinn	tók	þátt	í	verklegum	æfingum	á	meðan	hinn	
hópurinn	vann	verkefni	 í	annarri	stofu.	Verklega	æfingin	fólst	 í	því	að	skoða	hugtökin	kraft,	
massa,	þyngdarkraft	og	vinnu.	Nemendurnir	notuðust	við	kraftmæla,	vogir	og	ýmsa	hluti	eins	
og	kubba,	 litla	bíla	og	leikfangakalla.	Anna	hafði	búið	til	stöðvar	með	mismunandi	æfingum	
og	nemendur	áttu	að	klára	hverja	stöð	fyrir	sig.	Verkefnin	sem	hinn	hópurinn	vann	í	tengdust	
viðfangsefnum	sem	nemendur	voru	að	vinna	með	og	stuðluðu	að	auknum	skilningi	á	þeim.	
Nemendurnir	 unnu	 verkefnin	 í	 spjaldtölvum	 en	 Anna	 segist	 nýlega	 hafa	 fengið	 aðgang	 að	
spjaldtölvum	fyrir	nemendur	sem	hjálpa	mikið	 í	verklegri	kennslu.	Hún	getur	því	verið	með	
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hálfan	bekk	í	verklegu	og	lagt	verkefni	fyrir	í	spjaldtölvum	fyrir	hina	nemendurna.	Hún	getur	
fylgst	með	 virkni	 nemendanna	með	 sérstöku	 forriti	 á	 sínum	 aðgangi.	Möguleikinn	 á	 að	 fá	
fartölvur	og	spjaldtölvur	lánaðar	frá	skólanum	er	vel	nýttur.	

Ég	þarf	 ekki	 að	 standa	 yfir	 þeim	 [nemendunum].	 Ég	 get	 séð	 í	 tölvunni	 hjá	mér	

hvort	 þau	 hafa	 unnið	 eða	 ekki	 og	 þannig	 get	 ég	 leyft	 þeim	 að	 vera	 svolítið	

eftirlitslaus	þarna	hinum	megin.	Ég	kíki	svona	alltaf	af	og	til.	Þá	sé	ég	að	þau	eru	
að	 vinna,	 þetta	 eru	 svona	 verkefni	 sem	þeim	 finnst	 oft	 áhugaverð.	 Það	munar	

rosa	miklu	að	geta	skipt	hópnum.	Ef	ég	er	með	25	nemendur	í	verklegri	kennslu	

þá	næ	ég	aldrei	að	sinna	öllum	almennilega.	

	 Anna	 telur	 sig	 hafa	 ágæta	 aðstöðu	 til	 verklegrar	 kennslu	 og	 virðist	 nokkuð	 sátt.	
Kennarinn	 sem	starfaði	 í	 skólanum	á	undan	henni	virðist	hafa	haft	nokkuð	 frjálst	 val	 til	 að	
byggja	 upp	 stofuna	og	því	 er	mikið	 af	 alls	 kyns	 búnaði	 frá	 honum	 sem	hún	nýtur	 góðs	 af.	
Kennslustofan	er	gömul	og	það	væri	vissulega	gott	að	fara	yfir	einstök	áhöld	og	tæki	til	þess	
að	athuga	hvort	að	virkni	þeirra	sé	enn	 í	góðu	 lagi.	Hún	er	þó	rúmgóð	og	rýmið	nýtist	vel.	
Nóg	 pláss	 er	 á	 milli	 borða	 þannig	 að	 hægt	 er	 að	 ganga	 auðveldlega	 á	 milli	 staða.	 Bæði	
nemendur	og	kennarar	eru	þó	sammála	um	það	að	borð	og	stólar	 í	kennslustofunni	henta	
illa.	Það	virðist	óþægilegt	að	sitja	í	stólunum	og	borðin	eru	of	há.	Anna	segist	vilja	prófa	að	
breyta	frá	hinu	hefðbundna	skipulagi	kennslustofa	og	innrétta	stofuna	með	óhefðbundnum	
aðferðum,	 til	 dæmis	 hafa	 öðruvísi	 borð	 og	mismunandi	 tegundir	 stóla.	 Einnig	 þykir	 henni	
skrifborðið	sitt	of	stórt	og	að	það	taki	of	mikið	pláss.	Töfluna,	sem	er	fyrir	aftan	skrifborðið,	
notar	hún	 lítið	 sökum	þess	að	 fjarlægðin	 frá	nemendum	er	of	mikil	þegar	hún	 stendur	við	
hana.	Það	eru	því	ákveðin	skipulagsatriði	innan	stofunnar	sem	hún	vill	breyta.	

	 Öll	áhöld	og	tæki	eru	geymd	í	skúffum	eða	læstum	skápum	og	hefur	Anna	einungis	
aðgang	að	þeim.	Hún	þarf	því	að	taka	fram	það	sem	notað	skal	í	hverri	kennslustund	og	segir	
að	það	geti	oft	tekið	of	langan	tíma.	Fyrirkomulagið	með	skápana	vekur	ekki	mikla	lukku.	Hún	
hefur	 verið	 að	 safna	 saman	 áhöldum	 í	 kassa	 og	 hefur	 þannig	 tilbúinn	 áhaldapakka	 fyrir	
tilteknar	 verklegar	æfingar	 sem	 hún	 getur	 gripið	 í.	 Það	 einfaldar	 undirbúning	 til	 muna	 og	
vonast	hún	til	að	geta	komið	upp	þessu	fyrirkomulagi.		

	 Til	þess	að	bæta	aðstöðuna	telur	Anna	að	bæta	þurfi	aðgengi	að	áhöldum	og	tækjum	
hérlendis.	 Áður	 fyrr	 gat	 hún	 nálgast	 efni	 í	 efnafræðikennslu	 í	 versluninni	 A4,	 en	 þau	 hafa	
hætt	sölu	á	efnum.	A4	og	Íhlutir	bjóða	þó	upp	á	mikið	úrval	áhalda	og	tækja	en	hana	virðist	
oft	vanta	betri	lýsingu	á	notkun	þeirra.	Hægt	er	að	leita	til	annarra	fyrirtækja	og	birgja	en	það	
getur	oft	verið	dýrt	að	versla	við	þau	og	einnig	er	oft	skortur	á	 leiðbeiningum.	Einnig	hefur	
Anna	pantað	erlendis	af	netinu	en	það	getur	verið	tímafrekt.	Hún	vill	að	byggð	verði	miðstöð	
á	 höfuðborgarsvæðinu	 þar	 sem	 náttúrufræðikennarar	 geti	 sótt	 búnað	 í	 og	 fengið	
ráðleggingar	og	aðstoð	varðandi	notkun	á	þeim.	



22	
	

4.5 Heimsókn	í	skóla	B	

Fylgst	 var	 með	 verklegri	 kennslustund	 í	 efnafræði	 hjá	 8.	 bekk.	 Nemendurnir	 unnu	 með	
sætisfélögum	sínum,	ýmist	 tveir	 til	 fjórir	saman,	eftir	því	hvar	þeir	sátu.	Þeir	voru	að	vinna	
með	 hugtökin	 efnajafna,	 efnaformúla,	 efnablanda	 og	 efnahvarf	 og	 unnu	 með	 ýmis	 efni,	
meðal	 annars	 edik,	 matarsóda,	 Bromothymol	 blue	 (BTB)	 og	 Phenolphthalein	 auk	 þess	 að	
skoða	bruna	kertis.	Nemendurnir	virtust	vera	spenntir	fyrir	því	að	kynnast	nýjum	efnum	og	fá	
að	vinna	með	þau.	Fyrr	í	vikunni	var	Egill	með	sýnitilraun	á	efnahvörfum	þar	sem	hann	notaði	
ýmis	áhöld	 til	að	sýna	uppgufun	vatns	og	anna	 forhugmyndir	nemenda	um	efnahvörf.	Allir	
tóku	þátt	og	átti	hver	og	einn	að	skrá	hjá	sér	athugasemdir	 í	 stílabók	sem	unnar	voru	eftir	
ákveðnu	skýrsluformi.	Egill	hefur	aðgang	að	 tölvuveri	og	 spjaldtölvum	 í	 skólanum	en	 tekur	
ákvörðun	um	að	nýta	sér	ekki	valkostinn	þegar	kemur	að	skýrslugerð	og	tilraunum.	Þá	leggur	
hann	áherslu	á	að	nemendur	kynnist	skýrsluformi	á	þennan	hátt.	

Ég	hef	lagt	svolitla	áherslu	á	.	.	.	að	þau	séu	að	upplifa,	fá	áhuga,	skilja	hugtökin	
og	kynnast	skýrsluforminu.	Að	það	sé	einhver	tilgangur	með	því	sem	við	erum	að	

gera	 og	 að	 þau	 geti	 talið	 upp	 áhöldin	 sem	 við	 notum	 og	 efni,	 lýst	 með	 eigin	

orðum	hvað	er	verið	að	gera	og	sett	skýringarmyndir.	Dregið	svo	kannski	einfalda	
mynd	 af	 því	 í	 lokin,	 stutta	 niðurstöðu.	 En	 að	 fara	 að	 vinna	 með	 tölvutengdar	
tilraunir.	Það	er	nú	talað	um	það	í	námskránni,	það	að	þekkja	tölvumælingar	og	

svona	.	.	.	mér	finnst	það	bara	ótímabært	á	grunnskólaskeiði.	

	 Aðstöðu	 til	 verklegrar	 kennslu	 telur	 Egill	 vera	 fína.	Hvert	 rými	 í	 kennslustofunni	 er	
nýtt	og	sitja	nemendur	þétt	saman	en	þó	er	nóg	pláss	og	svigrúm	til	að	hreyfa	sig	og	ganga	á	
milli	staða.	Um	leið	og	stigið	er	inn	í	stofuna	er	augljóst	að	þetta	sé	náttúrufræðistofa.	Áhöld	
og	tæki	sem	notuð	eru	 í	verklega	kennslu	eru	geymd	í	opnum,	gegnsæjum	skápum	aftast	 í	
stofunni	 auk	 þess	 sem	 einstaka	 ílát	 og	 glös	 eru	 að	 finna	meðfram	 vöskunum	 sem	 eru	 við	
hægri	 hlið	 kennslustofunnar.	 Í	 neðri	 skápunum,	 sem	 eru	 læstir,	 er	 aukaefni	 sem	 unnið	 er	
minna	með.	Þannig	er	allt	sem	snýr	að	nemendatilraunum	aðgengilegt	nemendum	og	hægt	
er	að	benda	þeim	á	hvar	sé	hægt	að	finna	tiltekið	áhald	eða	tæki.	Þá	er	búið	að	flokka	allt	
eftir	 skráningarkerfi	 sem	 fyrrum	náttúrufræðikennari	 setti	 upp	og	 hefur	 Egill	 haldið	 því	 að	
miklu	 leyti.	 Það	er	herbergi	 fyrir	 aftan	 skrifborðið	hans	 Egils	 sem	geymir	hluti	 sem	 skólinn	
hefur	 keypt	 í	 gegnum	 tíðina	 ásamt	 persónulegu	 safni	 sem	 hann	 notar	 meðal	 annars	 í	
sýnitilraunir,	en	hann	vinnur	einnig	svolítið	með	þær.		

	 Egill	og	samstarfskennari	hans	hafa	skipt	kennslunni	á	þann	hátt	að	Egill	sér	aðallega	
um	eðlis-	og	efnafræðihluta	námsefnisins	og	samstarfskennari	hans	um	líffræðihlutann.	Egill	
segist	 reyna	 að	 vinna	 mikið	 með	 verklega	 vinnu	 samhliða	 fræðilegum	 hluta	
náttúrufræðinnar.	 Hann	 telur	 þó	 að	 ef	 hann	 hefði	 ekki	 þessa	 aðstöðu	 væri	 hann	 með	
töluvert	minna	af	verklegri	vinnu	í	náttúrufræðitímum.	Auðvelt	er	að	ganga	í	áhöld	og	efni	og	
það	 fer	 ekki	 auka	 tími	 í	 að	 safna	 saman	 hlutum	 fyrir	 kennsluna.	 Langflest	 er	 að	 finna	 í	
kennslustofunni.	Til	þess	að	gera	bæta	aðstöðuna	nefnir	Egill	tvö	atriði.	Hann	myndi	annars	
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vegar	vilja	hafa	stofuna	sína	á	sama	svæði	og	stofu	samstarfskennara	síns,	en	stofurnar	eru	í	
sitthvorum	enda	 skólans.	 Þetta	 hafa	 þau	beðið	 um	 í	 nokkur	 ár,	 en	 því	miður	 hefur	 ekkert	
orðið	af	því.	Hins	vegar	 segir	hann	að	kostnaður	við	að	kaupa	ný	áhöld,	 tæki	eða	 forrit	 sé	
mjög	 mikill.	 Fjármagn	 sem	 þau	 fá	 til	 að	 kaupa	 ný	 áhöld	 og	 tæki	 dugir	 mjög	 skammt,	
mögulega	í	eitt	eða	tvö	tæki.	Margt	af	því	sem	notað	er	í	verklegri	náttúrufræðikennslu	hefur	
hækkað	 til	 muna	 í	 verði	 og	 því	 hægt	 að	 fá	 minna	 fyrir	 peninginn.	 Það	 þykir	 miður	 að	
framkvæmd	sumra	verklegra	æfinga	sé	ekki	möguleg	vegna	þess	að	kostnaðurinn	er	of	mikill	
fyrir	skólana.	Skólinn	hefur	þó	sýnt	skilning	ef	kennararnir	vilja	kaupa	búnað	og	geta	rökstutt	
notkunina	og	segir	Egill	sig	geta	haft	það	mun	verra.	

	 Í	kennslustofunni	er	góður	 lager	sem	Egill	og	fyrirrennari	hans	hafa	safnað	 í.	Meðal	
annars	er	úrval	efna	gott	og	hefur	nýst	Agli	til	margra	ára.	Hann	sækir	áhöld	og	tæki	í	A4	og	
verslaði	 einnig	 við	 Vísindabúðina	 þegar	 hún	 var	 til	 starfa,	 en	 það	 var	 fyrrum	
náttúrufræðikennari	 sem	 rak	 hana.	 Hann	 verslar	 reglulega	 á	 netinu	 og	 hefur	 einnig	 stöku	
sinnum	verslað	smávegis	þegar	farið	er	í	ferðir	á	vegum	skólans	en	svo	segist	Egill	einnig	leita	
til	annarra	birgja.	

[Það	eru]	fullt	af	birgjum	sem	eru	ekkert	endilega	eyrnamerktir	fyrir	grunnskóla	
bara	 eins	 og	 Íhlutir,	 BYKO,	 Bauhaus	 [og]	 lyfjafyrirtæki.	Maður	 getur	 fengið	 alls	

konar	efni	fyrir	náttúrufræðikennslu	.	.	.	bara	ef	maður	leitar	svolítið	og	flestir	eru	

velviljaðir	grunnskólunum.	

4.6 Heimsókn	í	skóla	C	

Fylgst	 var	 með	 verklegri	 kennslustund	 í	 eðlisfræði	 hjá	 9.	 bekk.	 Nemendurnir	 unnu	 með	
sætisfélögum	 sínum	 en	 hóparnir	 voru	 frekar	 stórir,	 ýmist	 fjórir	 til	 sex	 saman.	 Þeir	 höfðu	
kynnst	hugtakinu	eðlismassi	og	unnu	verklega	æfingu	þar	sem	notast	var	við	vog,	mælikönnu	
og	vatn	til	að	komast	að	því	hver	eðlismassi	mismunandi	hluta	er.	Nemendur	voru	duglegir	
að	prófa	ýmsa	hluti	sem	voru	misstórir	og	höfðu	mismunandi	massa.	Þessi	verklega	æfing	var	
einföld	í	framkvæmd	og	krafðist	ekki	flókinna	áhalda.	Dagur	gat	nýtt	sér	ýmsa	hluti	sem	voru	
í	stofunni	eða	sem	nemendur	höfðu	í	skólatöskunni.	Flestir	hóparnir	unnu	vel	saman	og	tóku	
þátt	 að	 einhverju	 leyti	 en	 í	 fáeinum	 hópum	 voru	 nemendur	 sem	 tóku	 ekki	 virkan	 þátt	 og	
skráðu	einungis	niður	hjá	 sér	niðurstöður	annarra.	Niðurstöður	átti	að	skrá	á	verkefnablað	
sem	nemendur	fengu	afhent	í	upphafi	tímans	og	gildir	það	til	vinnubókareinkunnar.	

	 Dagur	 telur	 aðstöðu	 sína	 til	 verklegrar	 kennslu	 ekki	 góða.	 Kennslustofan	 er	 fremur	
lítil	miðað	 við	 nemendafjölda.	 Lítið	 pláss	 er	 á	milli	 borða	 og	 nemendur	 eiga	 erfitt	með	 að	
athafna	 sig.	 Einnig	 virðist	 erfitt	 fyrir	 kennara	að	ganga	á	milli	 til	 að	 aðstoða	og	 yfirsýn	 yfir	
stofuna	er	ekki	nógu	góð.	Aftast	í	stofunni	eru	vinnuborð	og	vaskar.	Undir	borðinu	eru	hillur	
sem	 notaðar	 eru	 undir	 kennslubækur	 en	 að	 öðru	 leyti	 virðist	 það	 ekki	 vera	 notað	 í	 neitt	
annað.	 Veggir	 kennslustofunnar	 eru	 auðir	 en	 möguleiki	 væri	 að	 nýta	 þá	 til	 geymslu	 á	
einhvern	hátt	auk	þess	að	hafa	veggspjöld	eða	fræðsluefni	á	þeim.	Áhöld	og	tæki	sem	notuð	
eru	til	verklegrar	kennslu	eru	geymd	í	litlu	lokuðu	herbergi	fyrir	aftan	skrifborð	Dags.	Hann	er	
sá	eini	 sem	hefur	 aðgang	að	þeim	og	eru	þau	ekki	 sýnileg	nemendum.	Skipulag	áhalda	og	
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tækja	er	ekki	mikið	en	það	er	þó	búið	að	 safna	 saman	áhöldum	 í	 fáeina	áhaldapakka	 fyrir	
einfaldar	verklegar	æfingar.	Annars	er	margt	víða	á	dreif	um	herbergið	og	sum	áhöld	og	tæki	
hafa	ekki	verið	notuð	í	mörg	ár.	Úrvalið	er	ekki	gott	en	Dagur	hefur	þó	reynt	eftir	bestu	getu	
að	 nýta	 það	 sem	 er	 fyrir	 hendi.	 Við	 skrifborðið	 er	 lokaður	 glerskápur	 með	 ýmsum	
uppstoppuðum	 dýrum.	 Skápurinn	 er	 það	 eina	 sem	 einkennir	 náttúrufræðistofu	 og	 skilur	
hana	að	öðrum	hefðbundnum	kennslustofum.	

	 Til	þess	að	gera	aðstöðuna	betri	telur	Dagur	að	hann	þurfi	betri	búnað	til	verklegrar	
kennslu.	Til	þess	að	geta	sinnt	góðri	verklegri	kennslu	þurfi	að	fjárfesta	í	nýjum	áhöldum	og	
tækjum.	Hann	segir	að	ekki	sé	gert	ráð	fyrir	verklegri	kennslu	af	ýmsu	tagi	og	að	hann	hafi	
stundum	þurft	að	fara	óhefðbundnar	leiðir	til	að	útvega	áhöld	til	kennslu.	Þá	vill	Dagur	skipta	
bekkjunum	í	tvennt	þegar	kemur	að	verklegri	kennslu.	Bekkirnir	eru	fjölmennir	og	ákveðinn	
hluti	nemendahópsins	verður	alltaf	útundan.	Erfitt	getur	reynst	að	fylgjast	með	öllum	á	sama	
tíma	og	veita	þá	hjálp	sem	nemendur	þurfa	þegar	fjöldinn	er	mikill.		

Hún	 hefur	 þau	 áhrif,	 þessi	 ekki	 góða	 aðstaða,	 að	 það	 eru	 alltaf	 einhverjir	 sem	

verða	alltaf	útundan.	Hóparnir,	þeir	verða	stórir	 í	svona	heilum	bekkjum	og	það	
er	miklu	líklegra	að	einhverjir	verða	bara	eftir,	verða	áheyrendur.	Láta	hinum	eftir	
að	mæla,	vigta	og	gera.	Það	er	ekki	sama	tilfinningin	og	það	að	gera	þetta	sjálfur	

og	það	gerist	þegar	maður	er	með	svona	lélega	aðstöðu.	

Ósk	hans	er	því	að	skipta	bekkjunum	í	tvennt	og	að	stundataflan	gerði	ráð	fyrir	því.	Þá	væru	
tvær	 fræðilegar	 kennslustundir	 ásamt	 einni	 verklegri	 kennslustund	 í	 viku,	 þar	 sem	 annar	
hópurinn	 tæki	 þátt	 í	 verklegri	 kennslustund	 í	 stofu	með	 fullbúnum	 tækjum	 á	meðan	 hinn	
ynni	í	verkefnum	sem	Dagur	þyrfti	ekki	að	fylgjast	með.	Skólinn	kæmi	á	einhvern	hátt	til	móts	
við	 hann	 varðandi	 það	 fyrirkomulag.	 Þá	 segir	 hann	 að	 skólinn	 stefni	 á	 að	 taka	 upp	
teymiskennslu	á	næstu	árum	og	þá	sé	möguleiki	á	að	svigrúm	aukist	til	verklegrar	kennslu.	Þá	
geta	 fleiri	en	einn	kennari	verið	með	bekkjarhóp	eða	að	 teymið	geti	 skipt	hópnum	upp,	 til	
dæmis	eftir	áhugasviði.	Sumir	myndi	vera	í	fræðilegum	hluta	á	meðan	aðrir	væru	í	verklegum	
hluta.	 Hann	 segir	 að	 það	 henti	 ekki	 öllum	 að	 vera	 í	 fræðilegum	 eða	 verklegum	 hluta.	 Í	
bekkjarkerfi	 með	 núverandi	 fyrirkomulagi	 séu	 stundum	 nemendur	 inni	 í	 kennslustundum	
sem	hafa	engar	forsendur	til	þess	eða	átta	sig	ekki	á	því	hvað	er	að	gerast.	Það	henti	þeim	því	
betur	 að	 vera	með	viðfangsefnið	 fyrir	 framan	 sig,	 fá	 að	þreifa	 á	því	 og	 virða	það	 fyrir	 sér.	
Þessi	stefna	er	þó	enn	í	mótun	og	segir	Dagur	vera	fróðlegt	að	sjá	hvernig	hún	þróast.	

	 Áður	 fyrr	 var	 öflug	 náttúrufræðistofa	 í	 skólanum	 þar	 sem	 meðal	 annars	 voru	
gasleiðslur	undir	hverju	borði.	Skólinn	hafði	þá	 fengið	úthlutað	 fjármagn	til	þess	að	stunda	
náttúrufræðikennslu	 að	metnaði	 og	 keypt	 voru	 alls	 kyns	 tæki.	 Stofan	 var	 þó	 orðin	 gömul,	
farin	 að	 grotna	 niður	 og	 var	 mjög	 ótraust.	 Hún	 var	 því	 rifin	 niður	 ásamt	 því	 að	 flest	 allt	
innbúið	var	tekið	og	ekkert	sett	í	staðinn.	Áhöldin	og	tækin	sem	Dagur	hefur	aðgang	að	eru	
því	 það	 sem	 eftir	 var	 af	 stofunni.	 Tækin	 eru	 mjög	 gömul	 og	 alls	 ekki	 nútímaleg.	
Náttúrufræðikennararnir	 hafa	 ekki	 sótt	 mikið	 af	 fjármunum	 til	 skólans	 en	 hafa	 þó	 fengið	
smávægilegt	fjármagn	til	þess	að	kaupa	einstaka	áhöld.	Þá	segir	Dagur	það	ekki	endilega	vera	
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vegna	þess	að	skólinn	vill	ekki	koma	til	móts	við	kennarana	heldur	frekar	að	kennararnir	séu	
tregir	til	þess.	

Við	erum	líka	einhvern	veginn	ennþá	í	svona	kreppuhugsunarhætti.	Þá	var	maður	

bara	þakklátur	að	hafa	vinnu.	Þá	var	bara	allt	skorið	niður,	alveg	niður	að	kviku	og	
þá	var	maður	ekkert	að	pæla	í	því	hvort	maður	gæti	fengið	þetta	eða	hitt	til	þess	

að	kenna.	Það	var	bara	þannig	en	það	er	kannski	.	.	.	að	breytast.	

4.7 Heimsókn	í	skóla	D	

Fylgst	 var	 með	 verklegri	 kennslustund	 í	 eðlisfræði	 hjá	 8.	 bekk.	 Bekkurinn	 var	 fremur	
fámennur	 og	 nemendur	 unnu	 saman	 í	 litlum	 hópum,	 ýmist	 þrír	 til	 fjórir	 saman.	 Verklega	
æfingin	 snerist	 um	 núning	 þar	 sem	 nemendur	 létu	 leikfangabíla	 renna	 niður	 brekku	með	
mismunandi	 flöt.	Markmiðið	 var	 að	 komast	 að	því	 hvaða	 flötur	 vann	mest	 gegn	hreyfingu	
bílsins	 og	 hvers	 vegna.	 Áður	 en	 verklega	æfingin	 hófst	 hafði	 Hugrún	 ákveðna	 innlögn	 um	
viðfangsefnið	 þar	 sem	 hún	 fór	 yfir	 það	 hvert	 markmið	 æfingarinnar	 var	 og	 útskýrði	
framkvæmd	hennar.	Hóparnir	unnu	vel	saman	og	allir	innan	hópsins	tók	þátt.	Nemendurnir	
virtust	hafa	gaman	af	æfingunni.	Hver	og	einn	átti	að	skrá	hjá	sér	niðurstöður	á	vinnublað	
sem	 innihélt	 allar	 upplýsingar	 varðandi	 verklegu	æfinguna.	 Blaðið	 áttu	 þeir	 svo	 að	 setja	 í	
vinnubókina	sína	sem	mun	síðar	á	önninni	gilda	til	lokaeinkunnar.	

	 Hugrún	 telur	 aðstöðu	 sína	 til	 verklegrar	 kennslu	 mjög	 góða.	 Aðstaða	 hennar	 til	
náttúrufræðikennslu	 skiptist	 í	 tvær	 samliggjandi	 stofur	með	 geymslurými	 og	 vinnusvæði	 á	
milli.	 Önnur	 stofan	 er	 notuð	 í	 hefðbundna,	 fræðilega	 náttúrukennslu.	 Hún	 er	 þó	 ekki	
hefðbundin	því	borðin	þar	eru	frekar	hentugri	 í	verklega	kennslu	en	í	fræðilega.	Borðin	eru	
hærri	en	skrifborð	Hugrúnar	og	því	getur	orðið	erfitt	að	sjá	alla	nemendurna	þegar	hún	situr	
við	eða	bakvið	 skrifborðið.	Borðin	eru	 föst	við	gólfið	og	því	ekki	hægt	að	 færa	þau	 til	 eftir	
hentugleika.	Á	borðunum	eru	vaskar	sem	eru	þó	ekki	tengdir.	Það	virðist	frekar	tilgangslaust	
að	vera	með	slík	borð	ef	þau	eru	ekki	notuð	á	þann	hátt	sem	þau	eru	byggð	til.	Í	raun	er	eini	
kosturinn	 við	 þessi	 borð	 í	 bóklegri	 kennslu	 að	 á	 þeim	 eru	 nokkrar	 innstungur.	 Aftast	 í	
stofunni	 eru	 læstir	 skápar	með	glerhurðum.	 Í	 þeim	eru	nokkur	 tæki	 og	 áhöld	 sem	Hugrún	
segist	 ekki	 nota	mikið.	 Þar	 eru	 einnig	 ýmsar	 bækur	 og	 geymslupláss	 fyrir	 skýrslur,	 próf	 og	
slíkt.	Hún	er	að	safna	alls	kyns	bergtegundum	og	þurrkuðum	skeldýrum	í	skápana	til	að	gera	
nemendum	kleift	að	þreifa	á	og	skoða.	Rýmið	í	stofunni	nýtist	mjög	vel.	Það	er	nóg	pláss	fyrir	
alla	og	auðvelt	er	að	ganga	á	milli	borða.	

	 Í	verklegu	stofunni	eru	stór	og	 löng	borð	með	vöskum,	 innstungum	og	gasleiðslum.	
Þegar	 gengið	 er	 inn	 í	 hana	er	 augljóst	 að	hún	 sé	ætluð	 til	 verklegrar	 náttúrufræðikennslu.	
Ólíkt	borðunum	í	bóklegu	stofunni	virka	vaskarnir	vel	á	borðunum	í	verklegu	stofunni.	Aftast	
í	 stofunni	 eru	einnig	 læstir	 skápar	með	glerhurðum	þar	 sem	ýmis	 áhöld	er	 að	 finna.	Úrval	
áhalda	er	gott	og	langflest	þeirra	eru	nýtt	og	í	góðu	ástandi.	Rýmið	nýtist	sæmilega,	það	er	
vissulega	 nóg	 pláss	 fyrir	 nemendur	 til	 að	 framkvæma	 en	 það	 væri	 hægt	 að	 nýta	 svæðið	
betur.	 Hugrún	 segist	 vilja	 fá	 hillur	 á	 veggina	 og	 fjarlægja	 sumt	 sem	 þarf	 ekki	 að	 vera	 í	
stofunni.	Á	milli	stofanna	tveggja	er	vinnusvæði	með	vaski,	 innstungum	og	skápaplássi.	Þar	
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að	auki	er	ísskápur	en	Hugrún	segist	einnig	vilja	fá	stóra	frystikistu.	Hún	hefur	stundum	sett	
púða	eða	 teppi	á	gólfið	og	 leyft	nemendum	að	vinna	verkefni	þar.	Auk	vinnusvæðisins	eru	
tvö	herbergi	sem	eru	notuð	til	geymslu	á	enn	fleiri	áhöldum	og	tækjum.	Í	öðru	herberginu	er	
mikið	úrval	af	efnum	og	stærri	og	dýrari	 tækjum	en	 í	hinu	herberginu	er	meira	af	gömlum	
kennslubókum,	verkefnum	auk	áhalda	sem	eru	minna	notuð.	

	 Hugrún	 er	 ánægð	 með	 aðstöðuna	 sem	 hún	 hefur	 en	 telur	 hana	 geta	 verið	 betri.	
Skólinn	er	 tiltölulega	nýr	og	hefur	þurft	að	 fjárfesta	 í	mörgum	nýjum	tækjum	og	áhöldum.	
Það	 virðist	 stundum	 vanta	 hina	 og	 þessa	 hluti	 en	Hugrún	 virðist	 vera	 á	 góðri	 leið	með	 að	
safna	 í	 góðan	 lager	 af	 áhöldum	og	 tækjum.	 Það	hefur	 þó	 tekið	 tíma	 að	byggja	 upp	 góðan	
lager	og	hefur	hún	unnið	hörðum	höndum	við	að	safna	saman	áhöldum,	annaðhvort	með	því	
að	nýta	það	 sem	 fólk	ætlar	 að	henda	eða	hefur	ekki	not	 fyrir	 eða	að	nýta	það	 sem	hún	á	
heima	fyrir.	Það	sem	hefur	þó	vantað	eru	dýr	tæki	sem	er	erfitt	að	fá	skóla	eða	sveitarfélög	
til	að	fjárfesta	í.	Tæknilegar	framfarir	í	heiminum	eru	að	aukast	með	hverju	ári	og	vill	Hugrún	
fá	aðgang	að	fleiri	tæknilegum	tækjum	en	segir	að	þau	séu	dýr.	

Ég	myndi	 vilja	 fá	 skjávarpa	hérna	 [í	 verklegu	 stofuna]	og	mér	 finnst	það	 vanta.	
Ekkert	ósennilegt	að	ég	fái	hann	í	nánustu	framtíð,	ég	er	búin	að	óska	eftir	því.	Ég	
er	búin	að	óska	eftir	því	 að	ég	 fái	betri	 tæki	og	 tól,	 eins	og	microsmásjá.	Ég	er	

búin	að	leggja	fram	þá	tillögu	að	sveitarfélagið	kaupi	dýr	tæki,	eins	og	[eru	notuð]	
í	eðlisfræðinni.	Að	það	sé	einn	skóli	sem	á	þau	og	geti	lánað	á	milli.	Þetta	kostar	
200	þúsund.	

	 Heilt	 yfir	 er	 aðstaðan	 mjög	 góð	 og	 telur	 Hugrún	 það	 efla	 verklega	 kennslu.	 Auk	
kennslustofanna	 segist	 hún	 nota	 skólalóðina	 og	 umhverfið	 í	 kringum	 skólann	 mikið.	 Hún	
telur	 að	 verkleg	 kennsla	 sé	 vanmetin	 og	 væri	 til	 í	 að	 hafa	 verklegar	æfingar	 oftar	 en	 það	
virðist	oft	ekki	vera	nægur	tími,	sérstaklega	þegar	líður	á	skólaárið.	Flestir	kennarar	vilji	hafa	
meiri	verklega	kennslu	en	tímaskortur	og	skortur	á	áhöldum	og	tækjum	valdi	því	að	þeir	hafa	
ekki	tök	á	að	hafa	eins	mikla	verklega	kennslu	og	þeir	kjósa.	

Ef	ég	mætti	alveg	ráða	þá	myndi	ég	hafa	tilraun	nánast	vikulega.	En	það	er	ekki	
alveg	þannig.	Það	er	kannski	meira	á	haustin,	svona	fyrst,	en	svo	eru	öll	prófin	og	
svona.	Mér	finnst	mjög	mikilvægt	að	hafa	verklega	kennslu	og	ég	legg	líka	mjög	

mikla	áherslu	á	að	það	séu	umræður	í	kjölfarið	

	 Áhöld	og	tæki	til	verklegrar	kennslu	sækir	hún	af	ýmsum	stöðum.	Skólinn	veitir	henni	
leyfi	til	að	kaupa	flest	allt	sem	hún	þarf,	en	Hugrún	þarf	þó	að	útvega	allt	sjálf	og	mikill	tími	
og	skipulagning	fer	í	það.	Það	er	því	undir	henni	komið	hversu	mikla	aukavinnu	hún	vill	leggja	
í	verklega	kennslu.	Hún	kaupir	áhöld	og	tæki	meðal	annars	í	A4,	Medor	og	apótekum	en	alls	
kyns	hefðbundin	áhöld	í	Fjarðarkaup,	Ikea	og	Tiger.	Hana	langar	að	versla	meira	á	netinu	en	
segir	að	það	taki	stundum	of	langan	tíma.	Hana	langar	til	að	hitta	aðra	náttúrufræðikennara	
og	 senda	 út	 stóra	 pöntun,	 til	 dæmis	 á	 AliExpress.	 Það	 er	 þó	 lítil	 samstaða	 kennara	 í	
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sveitarfélaginu	og	misjafnt	eftir	skólum	hversu	mikil	áhersla	er	á	verklega	kennslu.	Það	þykir	
henni	miður	vegna	þess	að	hún	hefur	mikinn	metnað	 fyrir	 starfinu	og	vill	 sækja	sér	 frekari	
menntun	í	formi	námskeiða	og	vinna	betur	með	öðrum	náttúrufræðikennurum.	Það	eru	því	
miður	fáir	kennarar	sem	hafa	áhuga	á	að	deila	verkefnum	og	hjálpast	að.	
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5 Umræða	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

• Hvernig	 er	 aðstaða	 til	 verklegrar	 náttúrufræðikennslu	 á	 unglingastigi	 í	
grunnskólum?	

• Hvernig	hefur	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	áhrif	á	framkvæmd	hennar?	

• Hver	er	fyrirmyndaraðstaða	til	verklegrar	kennslu	frá	sjónarhóli	kennara?	

Í	þessum	kafla	mun	ég	svara	þessum	spurningum	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar	með	

þeim	fyrirvara	að	rannsóknarsniðið	gefur	ekki	tilefni	til	alhæfinga	heldur	gefa	niðurstöðurnar	

frekar	vísbendingar	um	svörin.	

	

Aðstaða	 til	 verklegrar	 náttúrufræðikennslu	 getur	 skipt	 sköpum	 þegar	 kemur	 að	 gæðum	
náttúrufræðikennslu.	Það	er	misjafnt	eftir	 löndum	og	skólum	hverjar	áherslur	til	verklegrar	

kennslu	eru	og	hversu	góða	eða	slæma	aðstöðu	er	að	finna	í	skólunum.	Rannsóknir	sýna	að	
margir	 kennarar	 telja	 að	 aðstaða	 til	 verklegrar	 kennslu	 sé	 ófullnægjandi	 og	 skortur	 á	
áhöldum	og	tækjum	hafi	þau	áhrif	að	þeir	sinni	verklegri	kennslu	í	mun	minna	mæli	en	þeir	

kysu	að	gera	(Bennett,	2003).	

Farið	var	á	vettvang	í	fjóra	skóla	á	höfuðborgarsvæðinu	til	að	kanna	aðstöðu	og	taka	

viðtöl	 við	 starfandi	 náttúrufræðikennara.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 aðstaða	 til	

verklegrar	 kennslu	 á	 unglingastigi	 er	mismunandi	 eftir	 grunnskólum.	 Anna	 í	 skóla	 A	 virtist	
mjög	sátt	með	aðstöðuna	sína	og	telur	sig	hafa	flestan	þann	búnað	sem	hún	þarf	til	að	halda	

uppi	 verklegri	 kennslu.	 Aðstaðan	 er	 rúmgóð	 og	 rýmið	 nýtist	 vel.	 Skipulagsatriði	 innan	

stofunnar	er	eitthvað	sem	mætti	laga	auk	þess	að	bæta	aðgengi	sem	og	fyrirkomulag	við	að	
nálgast	 áhöld	 og	 tæki	 til	 birgja.	 Egill	 í	 skóla	 B	 telur	 sig	 hafa	 fína	 aðstöðu.	Úrval	 áhalda	 og	

tækja	er	mjög	gott	og	rýmið	nýtist	vel.	Hann	telur	sig	að	mestu	hafa	þann	búnað	sem	þarf	til	

verklegrar	kennslu	en	þykir	miður	að	 fjármagn	sem	hann	 fær	 frá	skólanum	til	að	kaupa	ný	
áhöld	eða	tæki	dugir	skammt.	Þá	telur	hann	að	það	fari	oft	of	mikill	auka	tími	í	undirbúning	

verklegrar	 kennslu	 vegna	 skipulagsatriða	 innan	 skólans.	Dagur	 í	 skóla	 C	 telur	 aðstöðu	 sína	

vera	slæma.	Hann	hefur	ýmis	áhöld	og	tæki	en	þau	duga	þó	ekki	í	það	sem	hann	myndi	vilja	
gera	og	ástand	þeirra	er	ekki	gott.	 Í	raun	hefur	Dagur	aðeins	aðstöðu	til	að	halda	uppi	afar	

einföldum	verklegum	æfingum	sem	þarfnast	einfaldra	og	fárra	áhalda	og	tækja.	Hann	hefur	

ekki	aðstöðu	til	að	vera	með	flóknar	og	umfangsmiklar	verklegar	æfingar.	Miklar	breytingar	
þyrftu	að	eiga	 sér	 stað	 til	 að	gera	aðstöðuna	 í	 það	minnsta	ásættanlega.	Hugrún	 í	 skóla	D	
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telur	aðstöðu	sína	vera	mjög	góða.	Hún	hefur	gott	 rými,	bæði	 til	 verklegrar	og	 fræðilegrar	

kennslu	 og	 hefur	 tvær	 samliggjandi	 stofur	 fyrir	 hvort	 tveggja.	 Stærstur	 hluti	 búnaðar	 er	

nýlegur	og	 í	 góðu	 standi	 og	mikið	úrval	 er	 af	 áhöldum	og	 tækjum.	 Skólinn	hefur	 komið	 til	

móts	við	hana	þegar	kemur	að	því	að	fjárfesta	í	nýjum	búnaði	en	það	er	vissulega	erfiðara	að	

fá	dýr	tæki.	Það	vantar	stundum	áhöld	sem	hún	þarf	þá	að	útvega	sjálf	en	Hugrún	virðist	vera	

á	góðri	 leið	með	að	safna	 í	góðan	áhaldalager.	Aðstaðan	er	ekki	einungis	góð	 innan	veggja	

skólans	því	á	skólalóðinni	og	í	kringum	skólann	er	margslungin	náttúra	sem	einnig	er	hægt	að	

nýta	til	verklegrar	kennslu.	

Allir	kennararnir	virtust	vera	sammála	um	það	að	aðstaða	til	verklegrar	kennslu	hafi	áhrif	

á	umfang	hennar.	Niðurstöður	benda	til	þess	að	kennarar	sem	hafa	aðgang	að	góðri	aðstöðu	

virðast	 leggja	meiri	 áherslu	 á	 verklega	 kennslu	 en	 þeir	 sem	hafa	 hana	 ekki.	 Anna,	 Egill	 og	
Hugrún	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	góða,	en	þó	mismunandi	góða,	aðstöðu	til	verklegrar	

kennslu.	Þau	virtust	öll	reyna	að	hafa	eins	mikla	verklega	kennslu	og	þau	komast	yfir	á	hverri	
önn.	Dagur	hefur	hins	vegar	slæma	aðstöðu	og	er	því	ekki	með	eins	mikla	verklega	kennslu	
og	 hann	 myndi	 kjósa	 væri	 aðstaða	 með	 betra	 móti.	 Allir	 fjórir	 kennararnir	 höfðu	 það	

markmið	 að	 auka	 skilning	 nemenda	 á	 fræðilegu	 námsefni	 með	 því	 að	 samtvinna	 það	 við	
verklegar	æfingar.	 Anna,	 Egill	 og	Hugrún	 virtust	 hafa	 aðstöðu	 til	 að	 gera	 það	 í	mun	meira	

mæli	en	Dagur.	Öll	eru	þau	sammála	um	það	að	tími	sem	fer	í	undirbúning	verklegra	æfinga	

er	mikill.	Það	virðist	ekki	vera	gert	ráð	fyrir	þeim	tíma	í	námskrá	skólanna.	Kennararnir	verða	
því	annaðhvort	að	sleppa	verklegum	æfingum	sem	eru	of	tímafrekar	eða	eyða	tíma	umfram	

vinnutíma	 sinn	 í	 að	 skipuleggja	 þær.	 Kennararnir	 eru	 sammála	 að	 meira	 svigrúm	 þurfi	 í	

stundaskrám	til	verklegrar	kennslu.	Það	er	því	mikilvægt	að	kennarar	fái	greitt	fyrir	þá	vinnu	

sem	þeir	leggja	á	sig	utan	venjulegrar	kennslu	sem	verkleg	kennsla	kallar	á.		

Hvernig	er	þá	hin	fyrirmyndaraðstaða	til	verklegrar	kennslu?	Fyrirmyndaraðstaða	fer	öll	

eftir	 því	 hvert	 markmið	 kennslunnar	 er	 og	 hvað	 nemendur	 eiga	 að	 læra	 af	 henni.	
Mismunandi	búnað	og	aðstöðu	þarf	fyrir	mismunandi	gerðir	verklegrar	kennslu.	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	 sýna	 þó	 að	 kennarar	 hafa	 ákveðna	 hugmynd	 um	 hvernig	

fyrirmyndaraðstaða	 til	 verklegrar	 kennslu	 lítur	 út.	 Hún	 kallar	 á	 nægt	 rými	 til	 að	 gera	

nemendum	kleift	að	vinna	annaðhvort	einir	og	sér	eða	saman	í	smáum	hópum.	Huga	þarf	að	
þægindum	þegar	kemur	að	borðum	og	stólum	og	sniðugt	er	að	hafa	rými	þar	sem	hægt	er	að	

innrétta	setusvæði	á	óhefðbundinn	hátt.	Kennarar	vilja	flestir	hafa	tvískipta	aðstöðu,	þar	sem	
hægt	er	að	skipta	bekkjum	í	tvennt.	Þá	vinnur	annar	hópurinn	í	verklegum	æfingum	á	meðan	

hinn	 vinnur	 í	 öðrum	 verkefnum	 í	 umsjón	 annars	 aðila.	 Áhalda-	 og	 tækjabúnaður	 skal	 vera	

fullnægjandi.	Úrval	áhalda	á	að	vera	fjölbreytt	og	magn	þeirra	nóg	til	að	halda	úti	fjölbreyttri	
verklegri	 kennslu	 fyrir	 heilan	 bekk.	 Mörg	 tæki	 eru	 dýr	 og	 því	 þarf	 að	 passa	 upp	 á	 að	

umgengni	sé	góð.	Kennarar	ættu	að	eiga	möguleika	á	að	 fá	 fjármagn	til	að	kaupa	slík	 tæki	
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eða	 geta	 haft	 aðgang	 að	 þeim	með	 öðrum	 hætti	 þegar	 hentar.	 Geymsla	 á	 búnaði	 á	 vera	

skipulögð	og	gott	væri	að	geta	gripið	 í	tilbúið	áhaldasett	fyrir	ákveðnar	æfingar.	Nægt	rými	

og	 góður	 og	 fjölbreyttur	 búnaður	 fer	 langleiðina	 að	 skapa	 fyrirmyndaraðstöðu.	 Verkleg	

kennsla	 getur	 einnig	 farið	 fram	 á	 öðrum	 stöðum	en	 í	 kennslustofunni.	 Kennarar	 vilja	 hafa	

tækifæri	til	að	nýta	skólalóðina	og	náttúruna	umhverfis	skólann.	

Ef	fullkomna	á	aðstöðu	sem	kennarar	hafa	til	verklegrar	kennslu	má	bæta	við	áherslum	

skólanna	 til	 verklegrar	 kennslu.	 Það	 fer	mikill	 tími	 í	 undirbúning	 og	 framkvæmd	 verklegra	

æfinga	og	kennarar	virðast	oft	ekki	hafa	svigrúm	til	að	skipuleggja	sig	eða	þá	að	álagið	verði	

of	mikið.	Skólayfirvöld	verða	því	að	koma	til	móts	við	kennara	og	veita	þeim	meiri	 tíma	og	

svigrúm	til	að	halda	úti	verklegri	kennslu	ásamt	því	að	hvetja	kennara	til	þess.	Það	má	álykta	

að	 fyrirmyndaraðstaða	 til	 verklegrar	 kennslu	 myndi	 hafa	 veruleg	 áhrif	 á	 umfang	 hennar.	
Hefðu	 kennarar	 aðgengi	 að	 fullnægjandi	 aðstöðu	 myndi	 það	 skila	 sér	 í	 aukinni	 verklegri	

kennslu	og	meiri	áhuga	á	að	halda	úti	mismunandi	verklegum	æfingum.	
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6 Lokaorð	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kynnast	 aðstöðu	 til	 verklegrar	 náttúrufræðikennslu	 í	

fjórum	grunnskólum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Þetta	eru	ekki	margir	skólar	og	því	ekki	hægt	að	
alhæfa	út	frá	niðurstöðunum	en	þær	gefa	þó	ákveðna	mynd	af	því	hvernig	aðstöðu	kennarar	

hafa	aðgang	að.	Gagnasöfnun	og	úrvinnsla	á	 gögnum	gekk	vel	og	það	væri	 fróðlegt	 að	 sjá	

hverjar	niðurstöður	yrðu	ef	úrtakið	væri	stærra	og	rannsóknin	umfangsmeiri.	Það	er	því	góð	
ástæða	til	frekari	rannsókna	af	þessu	tagi.	Rannsóknin	fór	frekar	brösuglega	af	stað	en	þegar	

ég	 öðlaðist	 sjálfstrausts	 og	 tileinkaði	 mér	 góða	 vinnuhætti	 fór	 boltinn	 að	 rúlla.	 Ég	 er	 því	

virkilega	ánægð	með	heildarútkomuna.	Mín	von	er	að	rannsóknin	geti	nýst	þeim	aðilum	og	
stofnunum	 sem	 koma	 að	 náttúrufræðikennslu	 til	 að	 vekja	 frekari	 athygli	 á	 verklegri	

náttúrufræðikennslu	og	mikilvægi	aðstöðu.		

Vettvangsheimsóknirnar	gáfu	mér	góða	innsýn	inn	í	heim	þátttakenda	sem	starfandi	

náttúrufræðikennarar	og	hversu	fjölbreytt	og	skemmtilegt	starfið	getur	verið.	Þeir	tóku	mér	
opnum	 örmum	 og	 virtust	 allir	 vilja	 aðstoða	 mig	 eftir	 fremsta	 megni	 með	 rannsóknina.	

Niðurstöður	 viðtalanna	 innihéldu	 öll	 þau	 gögn	 sem	 ég	 þurfti	 til	 að	 svara	
rannsóknarspurningunum	mínum	auk	 frekari	 gagna	 sem	 tengdust	 þeim	ekki	 beint.	Gögnin	

voru	 þó	 mjög	 áhugaverð	 og	 gáfu	 mér	 betri	 mynd	 af	 upplifun	 þátttakendanna	 á	

kennarastarfinu	 í	 heild	 sinni.	 Allur	 sá	 fróðleikur	 og	 sú	 reynsla	 sem	 ég	 hef	 öðlast	 í	
grunnnáminu	nýttust	mér	vel	í	rannsókninni	og	rannsóknin	sjálf	vekur	áhuga	minn	á	frekari	

námi	við	kennslufræði.	
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Viðauki	A:	Gátlisti	

Rými	
• Hvernig	nýtist	rýmið?	
• Er	nóg	pláss	fyrir	alla?		
• Hafa	nemendur	svigrúm	til	að	hreyfa	sig?	
• Getur	kennari	gengið	um	til	að	fylgjast	með?	
• Er	sérstakt	rými	fyrir	geymslu	á	áhöldum	og	tækjum?	
• Eru	áhöld	og	tæki	aðgengileg?	

	

Áhöld	
• Bikarglös	
• Dreypari	(e.	pipette)	
• Dropamælir	
• Efni	(sýrur	og	basar	t.d.)	
• Erlenmeyer	flöskur	
• Hitamælir	
• Klemmur	
• Leiser	
• Matarlitir	
• Mæliflaska	
• Mæliglös	
• Mælipípa	(e.	burette)	
• Mælistika	

• Pendúll	
• Sameindalíkön	
• Seglar	
• Síupappír	
• Spaði	(e.	spatula)	
• Speglar	
• Standur	
• Stækkunargler	
• Sýrustigsmælir	
• Tangir	
• Tilraunaglös	
• Trekt	

	
Tæki	

• Bunsen	brennari	
• Rafsjá	(e.	electroscope)	
• Skjávarpi	
• Smásjá	
• Tafla	

• Tölva	
• Vaskur	
• Víðsjá	
• Vog/vigt	

	
Annað	

• Fyrsta	hjálps	búnaður	
• Hlífðarfatnaður	(svuntur,	hanskar,	sloppur)	
• Hlífðargleraugu	
• Kerra	fyrir	áhöld	sem	nota	á	
• Klukka	
• Veggspjöld	(t.d.	lotukerfið,	leiðbeiningar,	öryggisleiðbeiningar	o.fl.)		
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Viðauki	B:	Viðtalsrammi	

A.	Undirbúningur	

• Samþykkisblað	undirritað	
• Útskýrt	að	upptaka	sé	aðeins	fyrir	höfund	(og	leiðbeinanda)	og	að	enginn	annar	fái	að	

heyra	hana	
• Útskýrt	um	hvað	viðtalið	fjallar	um	í	grófum	dráttum	og	hvert	markmið	þess	er.	Gera	

skal	þó	grein	fyrir	því	að	að	skoðanir	þátttakanda	komi	skýrt	í	fram	og	að	engin	svör	
eru	rétt	eða	röng	

• Tekið	fram	að	frjálst	sé	að	svara	hverri	spurningu	og	að	hætta	megi	þátttöku	á	hvaða	
stigi	rannsóknar	sem	er	

• Upptaka	sett	í	gang	

	

B.	Spurningar	

1.	Hve	lengi	hefur	þú	starfað	sem	náttúrufræðikennari?	

2.	Hvernig	ert	þú	undirbúinn	undir	náttúrufræðikennslu?	

• Menntun,	reynsla	

3.	Hver	eru	markmið	þín	með	verklegri	kennslu?	

4.	Getur	þú	sagt	mér	hverjar	áherslur	verklegrar	náttúrufræðikennslu	í	námskrá	skólans	eru?	

5.	Hvaða	aðstöðu	hefur	þú	til	verklegrar	kennslu?	

• Áhöld,	tæki,	rými	

6.	Hvernig	gæti	aðstaðan	verið	betri?	Hvernig	væri	hin	fullkomna	kennslustofa?	

• Hvaða	óskir	hefur	þú?	

7.	Hvernig	hefur	aðstaðan	áhrif	á	notkun	verklegrar	kennslu?	

• Geturðu	nefnt	mér	dæmi?	
	
8.	Hvaðan	sækir	þú	áhöld	og	tæki	sem	þú	notar	í	verklegri	kennslu?	

• Hverjir	eru	birgjar?	
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Viðauki	C:	Samþykkisblað	

	

Ég	 undirrituð/undirritaður	 samþykki	 þátttöku	 í	 B.Ed.-verkefni	 sem	 fjallar	 um	 aðstöðu	 til	

verklegrar	 náttúrufræðikennslu	 á	 unglingastigi	 í	 grunnskólum.	 Ábyrgðarmaður	

rannsóknarinnar	 er	 Hafdís	 Shizuka	 Iura,	 nemi	 í	 grunnskólakennarafræði	 við	

menntavísindasvið	Háskóla	 Íslands	 (sími	865-1405,	netfang:	hsi6@hi.is).	Mér	er	 ljóst	 að	ég	

geti	beint	spurningum	rannsóknarinnar	til	hennar.	

	

Ég	samþykki	þátttöku	að	því	tilskildu	að	einungis	ábyrgðarmenn	verksins	og	samstarfsmenn	

hennar	 hafi	 aðgang	 að	 upplýsingum	 sem	 safnað	 verður	 og	 að	 í	 niðurstöðum	 verkefnisins	

munu	hvorki	nöfn	eða	önnur	persónueinkenni	þátttakanda	koma	fram	né	nafn	viðkomandi	
skóla	þar	sem	þátttakandi	starfar.	

	

Mér	er	kunnugt	að	ég	geti	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	án	nokkurra	skýringa	af	minni	hálfu	

eða	eftirmála	frá	höfundar	hendi.	

	

	

	

_______________________________________________________________	

Undirskrift	þátttakanda	

	
	

	


