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Formáli 

Hugmyndin að viðfangsefni þessarar ritgerðar kviknaði eftir vettvangsnám í grunnskóla. Í 

kennaranáminu hef ég lesið ritgerðir og greinar eftir íslenska fræðimenn á sviði kennslubóka 

og náttúrufræðikennslu sem vöktu áhuga minn. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Kristínu 

Norðdahl fyrir uppbyggilega gagnrýni og fyrir að vera alltaf tilbúin að aðstoða þegar ég leitaði 

til hennar. Jafnframt vil ég þakka meðleiðbeinanda mínum Hauki Arasyni fyrir góðar 

ábendingar. 

Sérstaklega vil ég þakka foreldrum mínum, bróður og samnemendum. Fjölskylda mín 

veitti mér ómetanlegan stuðning, skilning og þolinmæði meðan á skrifunum stóð. Ég er 

þakklát samnemendum mínum í kennaranáminu sem ég hef hitt reglulega og skrifað með. 

Það hjálpaði mikið að geta stutt hvert annað í gegnum ferlið.  

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.  

 

Seltjarnarnesi, 25. maí 2019 

 

Halldóra Snorradóttir 
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að athuga hugmyndir og reynslu nokkurra kennara á 

miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði. Markmiðið var að auka þekkingu á því 

hvernig þessir kennarar nota kennslubækur í náttúrufræði, það er á hvaða hátt og hvers 

vegna. Kannað var hvaða kennslubækur kennararnir notuðu í kennslu sinni og hvaða kosti og 

galla þeir sáu á þeim. Eigindlegum aðferðum var beitt í rannsókninni þar sem fylgst var með 

kennslustundum í náttúrufræði hjá sex kennurum og tekin opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl 

við þá. Valdir voru kennarar sem höfðu ólíkan bakgrunn og menntun og voru líklegir til að 

nota kennslubækur með mismunandi hætti. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að kennararnir hjálpuðu nemendum að öðlast áþreifanlega reynslu af viðfangsefnum 

kennslubókanna meðal annars með verklegum athugunum. Kennararnir sögðust gjarnan 

finna tillögur að verklegum athugunum í kennslubókum, verkefnaheftum og á Netinu. Þeir 

notuðu umræður til að hjálpa nemendum að draga merkinguna út úr textanum. Kennararnir 

höfðu ólíka sýn á hlutverk kennslubókanna, hvernig þeir notuðu kennslubækurnar á 

fjölbreyttan hátt og hvernig þær studdu þá í kennslu sinni. Útgefnar kennslubækur frá 

Menntamálastofnun voru notaðar: Auðvitað bókaflokkurinn, Líf á landi, Lífríki í sjó, Líf í 

fersku vatni og Maðurinn: hugur og heilsa. Kennararnir tóku ekki ákvörðun sjálfir hvaða 

bækur ætti að kenna en völdu úr efninu og lögðu auk þess til annað kennsluefni. Kennararnir 

voru almennt ánægðir með bókaflokkinn Auðvitað. Að mati kennaranna voru bækurnar 

skemmtilegar og fjölbreyttar, textinn viðráðanlegur og efni þeirra og myndir tengdust 

daglegu lífi nemenda. Bækurnar hvöttu til umræðna og gáfu hugmyndir að verklegum 

athugunum. Flókinn orðaforði gerði sumum kennurum erfitt fyrir. Oftast voru kennararnir 

óánægðir með kennslubókina Líf á landi og sögðu textann vera langan og erfiðan. Bókin væri 

gamaldags, þurr og leiðinleg. Myndskreytingar voru nefndar sem helsti kostur bókarinnar. 

Textarnar sem unnið var með í kennslustundum voru úr kennslubókunum og af Netinu. 

Kennararnir voru sammála um að það vantaði upp á skilning nemenda á orðum og hugtökum 

í textum kennslubókanna. Þeir notuðu því ýmsar kennsluaðferðir svo sem hugtakakort, 

orðaskjóður og umræður í vinnu með textana. Ólíkur bakgrunnur og reynsla kennaranna 

virtist hafa áhrif á viðhorf þeirra til notkunar kennslubókanna. Mikilvægt er að mæta þörfum 

kennara með fjölbreyttu námsefni og með því að endurskoða og síðan endurútgefa eldri 

bækur. Aukin þekking á hugmyndum og reynslu kennara gefur höfundum námsefnis 

mikilvægar upplýsingar og stuðlar vonandi að bættri námsefnisgerð. 
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Abstract 

“It’s essential that they understand”: The experiences of middle-school teachers with 

using textbooks in teaching the natural sciences 

This thesis examines the experiences and practices of middle-school teachers with using 

textbooks to teach the natural sciences. Following qualitative methods, the research 

involved observing six teachers, purposefully sampled for their diversity in background, 

education and textbook usage, as each taught a lesson in the natural sciences. Later, in 

individual semi-structured interviews, teachers were asked about how and why they chose 

the textbooks that they use. The findings reveal that the teachers use the textbooks to help 

students to contextualise the lessons taught, often with practical examples, as well as for 

consultation, along with assignments and websites, to support their pedagogical practice. 

Although all indicated hosting discussions to help their students to understand the 

textbooks, they voiced different ideas about the role of textbooks in teaching and 

implemented them in diverse ways in their work. Regarding why they use certain 

textbooks—most were published by Iceland’s Department of Education, including from the 

Auðvitað series, Líf á landi, Lífríki í sjó, Líf í fersku vatni and Maðurinn: hugur og heilsa—the 

teachers stated being unable to choose which books they taught but permitted to choose 

which chapters to focus on and to freely use other school materials as well. The teachers 

expressed being relatively happy with books in the Auðvitað series, which they considered to 

be entertaining, diverse, accessible and applicable to their students’ daily lives. They also 

believed that the books encouraged discussions and inspired new ideas for students to apply 

in completing practical assignments. Although some teachers complained of their textbooks’ 

complicated language, they were most unhappy with the book Líf á landi, which they 

considered to be overly long and difficult, if not also old-fashioned, dry and dull, and 

remarkable for its illustrations above all else. Other texts that they used in class were taken 

from other textbooks and websites. At the same time, the teachers agreed that students lack 

a basic understanding of words and terms in school-issued textbooks, and to motivate 

students to read, they frequently employed idea bubbles, played mixed word games and 

held discussions. The diverse backgrounds and experiences of the teachers seem to affect 

how they use the textbooks. The finding stress the importance of supplying teachers with a 

range of textbooks, including republished ones, and that greater knowledge of the 

experiences of middle-school teachers with using textbooks to teach the natural sciences 

can guide textbook authors and serve to improve the quality of textbooks used in 

classrooms.  
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1 Inngangur  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru námsgögn skilgreind sem allt það efni sem er notað til 

að ná markmiðum náms og kennslu, svo sem kennslubækur, þemahefti, handbækur og 

leiðbeiningar, veggspjöld, hljóðefni, tölvuforrit, efni á Netinu, margmiðlunarefni, efni til 

verklegrar kennslu og fleira. Í samantekt Ivic, Pesikan og Antic (2013) skilgreina þeir 

kennslubók sem námstæki sem inniheldur upplýsingar um ákveðið efni og er sérstaklega 

hannað fyrir tiltekið aldursstig.  

Námsefni hér á landi er mest megnis gefið út af Menntamálastofnun sem vinnur 

samkvæmt íslenskum lögum (nr. 91/2015) en þar segir að verkefni stofnunarinnar felist 

meðal annars í því að sjá nemendum fyrir vönduðum og fjölbreyttum námsgögnum. 

Menntamálastofnun (2017) gefur út gátlista með ábendingum handa þeim sem koma að 

námsefnisgerð, það er höfundum, ritstjórum og öðrum sem þurfa að gæta þess að allt nýtt 

námsefni sé í samræmi við gildandi lög og aðalnámskrá grunnskóla, auk þess að taka mið af 

nýjustu þekkingu á sviði menntunar- og kennslufræða. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir 

að námsgögn þurfi að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efnið sé sett 

fram skýrt og skipulega og taki mið af fyrri þekkingu nemenda. Jafnframt þarf að gæta þess 

við gerð og val á námsgögnum að þau taki mið af grunnþáttum menntunar, það er læsi, 

lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og sköpun. Samkvæmt 

aðalnámskrá er það hlutverk kennara og stjórnenda skóla að velja námsefni inn í skólana 

sem uppfylla sett viðmið.  

Námsefni gegnir mikilvægu hlutverki í skólastarfi. Niðurstöður fyrri rannsókna gefa til 

kynna að kennsla í íslenskum grunnskólum sé kennara- og námsefnismiðuð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1994; Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014). Samkvæmt minni reynslu skipa kennslubækur stóran sess í kennslu 

sem bendir til þess að mikilvægt sé að vanda val þeirra og ákveða hvaða hlutverk þær hafa í 

kennslu og hvernig eigi að nota þær. Þessir þættir skipta máli svo kennslan verði árangursrík. 

Til þess að bæta megi kennslubækur er mikilvægt að kynnast viðhorfum þeirra sem kenna 

bækurnar og hafa oft sterka skoðun á þeim. Ingvar Sigurgeirsson (1994) lýsir þeirri skoðun 

sinni að kannanir á notkun námsefnis og viðhorfum kennara og nemenda eigi að vera fastur 

liður í námsefnisgerð.  

Markmið með rannsókninni er að auka þekkingu á því hvernig nokkrir kennarar á miðstigi 

grunnskóla nota kennslubækur í náttúrufræði og hver reynsla þeirra og viðhorf eru til 

bókanna. Ætlunin er að skoða á hvaða hátt bækurnar eru notaðar og hvers vegna. Kannað 

verður hvaða kennslubækur kennararnir nota í kennslu sinni og hvaða kosti og galla þeir sjá á 

þeim. Áhersla verður lögð á kennarann og hvernig hann hugsar um bækurnar í kennslunni. 
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Rannsókninni er ekki ætlað að hafa alhæfingargildi um miðstigskennara almennt heldur að 

skoða viðhorf og aðferðir nokkurra kennara og þannig gefa dæmi um viðhorf og aðferðir. 

Með rannsókninni er vonast til að hægt verði að draga lærdóm af kennsluháttum kennara 

sem kenna náttúrufræði á miðstigi grunnskóla. Rannsóknin gæti mögulega nýst starfandi 

kennurum til að meta og bæta kennslu sína og nýjum kennurum sem eru að hefja 

náttúrufræðikennslu. Niðurstöðurnar má nota til að auka fjölbreytni kennsluhátta og efla 

gæði námsgagna, einkum kennslubóka. Aukin þekking á því hvernig kennarar nota 

kennslubækur og hver viðhorf þeirra eru gagnvart þeim geta gefið höfundum og útgefendum 

námsefnis mikilvægar upplýsingar og vonandi stuðlað að bættri námsefnisgerð. Jafnframt 

mætti nýta niðurstöðurnar til að bæta menntun náttúrufræðikennara. Niðurstöðurnar gætu 

varpað ljósi á hvort fjalla þurfi meira um vísindalæsi í kennaranáminu og kenna aðferðir til að 

efla það meðal nemenda. Sömuleiðis hvort leggja þurfi meiri áherslu á fjölbreytta notkun 

námsefnis, einkum kennslubóka, í þeim tilgangi að auka áhuga og árangur nemenda.  

Mönnum hefur lengi verið kunnugt um tengsl vísindalæsis við kenningar um mikilvægi 

menningar og tungumáls. Fræðimenn um allan heim hafa rannsakað námsefni og notkun 

þess eins og lesa má um í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Í aðferðafræðikafla er 

þeim aðferðum lýst sem beitt var við þessa rannsókn. Efni niðurstaðna er skipt í tvennt. Fyrri 

hluti er lýsing á kennurum, hvað kom fram í vettvangsathugunum og viðtölum við þá. Seinni 

hluti lýsir meginrannsóknarniðurstöðum þar sem greint er frá helstu þemum sem komu 

fram. Í framhaldinu eru umræður þar sem niðurstöður eru bornar saman við fyrri rannsóknir. 

Þar á eftir koma svo lokaorð.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

upplýsingatexta og skilning nemenda á náttúrufræðilegum hugtökum sem þar koma fram, 

ásamt því að fjalla um vísindalæsi og mikilvægi tungumálsins í námi. Greint verður frá 

rannsóknum á námsefni og notkun þess. Að auki verður farið yfir hvað fyrri rannsóknir hafa 

sagt um reynslu og viðhorf kennara til kennslubóka og um mat þeirra á gæðum 

kennslubókanna. 

2.1 Kennslubækur og læsi í náttúrufræðimenntun 

Mörg fyrirbæri og viðfangsefni í náttúrufræði er hluti af daglegu lífi nemenda. Daglega taka 

þeir ákvarðanir sem snerta umhverfið, til dæmis hvort þeir flokka ruslið sitt eða ekki. 

Mikilvægt er að byrja snemma að gera börn meðvituð um umhverfi sitt og undirbúa þau fyrir 

þátttöku í samfélaginu. Ákvarðanir og gjörðir einstaklinga snerta okkur öll. Í skólanum öðlast 

börnin reynslu með því að kanna nærumhverfi sitt og með framkvæmd verklegra athuganna 

utandyra sem innan. Nám á sér stað þegar þeim tekst að tengja hugmyndir náttúrufræða við 

reynslu og daglegt líf. Í skólastarfi er hefð fyrir því að nemendur afli sér þekkingar um 

viðfangsefni náttúrufræðinnar með lestri fræðitexta en án lestursins byggja þeir ekki upp þá 

þekkingu sem nauðsynleg er til að skilja umhverfi sitt. Harlen (2006) segir að nám í 

náttúruvísindum ætti að hefjast snemma hjá börnum þar sem færni þeirra í lausnaleit, 

samskiptum, samvinnu og upplýsingatækni þroskist betur því fyrr sem byrjað er að kenna 

þeim. Náttúrufræðikennsla í skólum þarf að þjóna þeim tilgangi að mennta alla nemendur og 

veita þeim nægilega þekkingu og skilning svo þeir geti tekið skynsamlegar ákvarðanir er 

varða umhverfi okkar og snerta alla jarðarbúa. Jafnframt eru mörg störf sem krefjast náms í 

náttúruvísindum.  

Í grein sinni „Fyrir og eftir PISA 2006“ segir Meyvant Þórólfsson (2005) frá því að aukinn 

þáttur tækni og vísinda í samfélagi manna hafi leitt til meiri áherslu flestra þjóða á vísindalegt 

læsi í námskrám sínum. Vísindalæsi er eitt af lykilhugtökum náttúrufræðikaflans í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 168) en í því felst að nemendur „geti lesið texta um 

náttúruvísindi sér til gagns, notað hugtök úr náttúrugreinum í daglegu lífi og skilið náttúruleg 

og manngerð fyrirbæri“. Í námskránni stendur einnig: 

Nemendur í náttúrugreinum eiga að fá tækifæri til að byggja upp orðaforða sinn 

á hinu nýja sviði, þjálfast í notkun hans og læra að beita honum. Til að efla læsi er 

mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að afla upplýsinga og vinna með þær. 

Kennarar þurfa að gera ráð fyrir notkun margmiðlunarefnis, gagnabanka, leitar- 
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og samskiptavefja í þeim tilgangi að stuðla að vísindalæsi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 176).  

Textar eru byggðir upp á mismunandi hátt og ólíkar textategundir (e. genre) fyrirfinnast. 

Frásagnir (e. narrative) og fræðslutextar (e. informational text) eru algengar textategundir 

sem eru mikið notaðar í daglegu lífi og leika stórt hlutverk í námi og kennslu barna. Bókleg 

kennsla fer mikið til fram í gegnum frásagnir og fræðslutexta og mikilvægt er að hafa góð tök 

á þeim þegar standa á skil á því sem einstaklingurinn hefur lært (Rannveig Oddsdóttir, 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2013). Náttúrufræðitextar í kennslubókum 

eru frábrugðnir þeim textum sem nemendur hafa sem fyrirmynd við bóklestur og bendir 

Hafþór Guðjónsson (2011) á að þetta séu fræðslutextar sem séu ólíkir frásögnum á marga 

vegu. Í þeim er sjaldan atburðarás og heldur ekki sögupersónur. Frásögnin er í samfelldu máli 

meðan fræðslutextinn er oftast í brotum og þar er einnig að finna skýringarmyndir, 

ljósmyndir, gröf og töflur. Það krefst þess að nemandinn geti farið á milli ólíkra 

framsetningarhátta og geti tengt þá saman. Lestur fræðslutexta krefst því sérstakrar 

lesfærni. Í grein Duke (2000) kemur fram að mikilvægt sé að nemendur kynnist 

upplýsingatextum snemma á skólagönguna til að koma í veg fyrir að þeir eigi í erfiðleikum 

með þá síðar meir. 

Hafþór Guðjónsson (2011) segir að nemendum þyki oft erfitt að lesa texta í 

kennslubókum og að þeir séu ekki læsir á textana. Í grein sinni „Að verða læs á 

náttúrufræðitexta“ tekur hann fram að í grunnskólum sé mikil áhersla lögð á kennslubókina 

og miðlun upplýsinga sem verði gjarnan á kostnað verklegra athugana. Afleiðingin sé sú að 

nemendur öðlist ekki þá reynslu sem þarf til að lesa slíka texta og er í raun forsenda þess að 

þeir geti skilið það sem þeir lesa. Wellington og Osborne (2001) segja að fyrir marga 

nemendur sé helsta hindrunin tungumál náttúrufræðinnar sem jafnframt sé það allra 

mikilvægasta sem þeir þurfa að ná tökum á svo árangur náist í greininni. Til eru ýmsar 

kennsluaðferðir til að hjálpa þeim að komast yfir þessar hindranir.  

Hafþór Guðjónsson (2008) segir í grein sinni „PISA, læsi og náttúrufræðimenntun“ að 

PISA-rannsóknin frá árinu 2006 hafi beinst sérstaklega að færni nemenda í náttúrufræðum, 

að túlka og vinna með vísindalega texta. Íslenskir nemendur voru undir meðallagi OECD-

landanna í þessum hluta og gefur það til kynna að ekki sé lögð nægileg áhersla á texta og 

textaskilning í náttúrufræðikennslu í íslenskum grunnskólum. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

að breyta þurfi náttúrufræðikennslu í skólum á þann veg að minni áhersla verði lögð á að 

komast yfir sem mest námsefni en meiri áhersla lögð á texta og textaskilning. Kennslubækur 

gegna veigamiklu hlutverki í íslenskum grunnskólum (Ingvar Sigurgeirsson, 1992, 1994) og því 

kemur á óvart að nemendur séu óvanir lestri fræðitexta. Skýringin gæti verið sú að ytri kröfur 

og tímaleysi gera það að verkum að kennarar neyðast til að fara hratt yfir og klára efni fyrir 
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próf (Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggert Lárusson, 2007). Við þær 

kringumstæður er erfitt fyrir kennara að leggja áherslu á athuganir, umræður, textarýni eða 

aðrar aðferðir sem gætu hjálpað nemendum til skilnings á námsefninu og eflt með þeim 

vísindalæsi. Að mati Hafþórs gefur PISA-rannsóknin tilefni til að endurskoða 

náttúrufræðikennslu á þann veg að gefa tungumálinu meiri gaum og leggja áherslu á læsi. 

Huga þurfi betur að því hvernig nemendur upplifi náttúrufræðikennslu í skólum og hvernig 

hægt sé að aðstoða þá við að ná betri tökum á textum sem þeim er ætlað að lesa. Kröfur um 

hraða yfirferð ýta undir kennsluhætti sem hvorki eru til þess fallnir að vekja áhuga nemenda 

né að efla vísindalæsi þeirra. 

Bennett (2003) segir að til þess að skilja viðfangsefni náttúrufræðinnar þurfi nemendur 

að búa yfir náttúrufræðilegum orðaforða. Skilningurinn snýst um að búa til merkingu með 

því að kanna hvernig orðin tengjast hver öðru og veruleikanum. Til að uppfylla þá kröfu þurfa 

kennarar og nemendur að eiga árangursrík samskipti sín á milli þar sem tungumálið leikur 

stórt hlutverk. Augljósasta vandamálið í tungutaki náttúrufræðinnar er tæknilegi orðaforðinn 

sem nemendur þurfa að þekkja svo þeir skilji það sem þeir heyra, lesa og nota við skrif í 

kennslustundum. Bennett segir nemendur í Englandi lesa lítið í kennslustundum í 

náttúrufræði. Það sé meðal annars vegna þess að í mörgum nýjum kennslubókum í 

náttúrufræði sé textinn stuttur í tímaritastíl með stuttum efnisgreinum, mörgum myndum og 

textabrotum. Deilt hefur verið á þess konar bækur fyrir að þróa ekki gagnrýna lestrarhæfni í 

tengslum við vísindalæsi.  

2.1.1 Tengsl vísindalæsis við kenningar um mikilvægi menningar og tungumáls  

Fjölmargir fræðimenn á sviði náttúrufræðimenntunar leggja áherslu á mikilvægi 

tungumálsins í náttúrufræðimenntun. Wellington og Osborne (2001) segja tungutak 

náttúrufræðinnar það mikilvægasta svo nemendur nái árangri í greininni og Bennett (2003) 

segir tungumálið leika stórt hlutverk svo nemendur öðlist skilning í náttúrufræði. Hafþór 

Guðjónsson (2008) segir að tungumálið sé lykilatriði í náttúrufræðimenntun, bæði 

móðurmálið sjálft og tungutakið sem einkennir náttúrufræðin. Á 20. öld þróaði Lev Vygotsky 

kenningu um félagslega hugsmíðahyggju þar sem hann lagði áherslu á hlutverk menningar og 

tungumáls í þroska barna. Í bók sinni Mind in society sagði Vygotsky (1978) að nám hæfist 

fyrir skólagönguna og væri mikilvægur þáttur í þroska barna. Hann taldi að nám ætti sér stað 

vegna félagslegra samskipta í umhverfinu. Hafþór Guðjónsson (2008) segir að frá þessum 

sjónarhóli megi líta á náttúrufræðigreinar í skóla sem sérstök tungumál eða orðræður. Nám í 

náttúrufræði merkir að tileinka sér tungutak greinarinnar og ná valdi á orðræðu hennar. 

Vygotsky (1978) sagði að börn leysi verkefni jafn mikið með hjálp tungumálsins og með 

augum og höndum. Bennett (2003) segir að tungumálið sé ekki eina leiðin til að miðla 

þekkingu og þróa skilning heldur sé sjónræn framsetning í gegnum myndir og tákn einnig 
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mikilvæg. Þetta á sérstaklega við í náttúrufræði þar sem gröf, töflur, formúlur og fleira eru 

mikið notaðar.  

Í bók sinni fjallar Mooney (2000) um nokkra þekkta fræðimenn á sviði menntunnar barna. 

Í samantekt hans um Vygotsky segir að heimur barna sé mótaður af fjölskyldunni, 

samfélaginu, samfélagsstöðu, menntun og menningu. Skilningur barna á umhverfi sínu 

verður að hluta til vegna gilda og skoðanna fullorðinna og jafningja. Þau þróa 

tungumálakunnáttu og læra ný hugtök með því að tala og hlusta á hvert annað. Félagsleg 

samskipti eru að mati Vygotsky (1978) grundvallaratriði í öllu námi því í samskiptum við 

kennara og jafningja eykur nemandinn þekkingu sína. Umhverfið hefur áhrif á nemandann í 

gegnum ólík verkfæri, svo sem bækur og tungumálið sem Vygotsky sagði vera mikilvægasta 

verkfærið til náms og þroska. Notkun tungumálsins lærist með félagslegum samskiptum og 

gegnir það lykilhlutverki við uppbyggingu skilnings.  

Westby og Torres-Velásquez (2000) segja að börn færist smám saman frá óformlegu námi 

á leikskólaárunum til formlegs náms með kynningu fræðilegra hugtaka í grunnskóla. 

Kennarar þurfa að vita hvar barnið er statt og hvers konar þekkingu það þarf að þróa. Þeir 

þurfa líka að þekkja kerfisbundnar aðferðir í náttúrufræðikennslu sem stuðla að því að 

nemendur tileinki sér nauðsynlegan náttúrufræði orðaforða og hugtök. Jafnframt er gerð sú 

krafa að nemendur geti tekið þátt í umræðum, verkefnum og öðrum athöfnum í kennslu. 

Þeir þurfa að fá tækifæri til að uppgötva og byggja þekkinguna í gegnum reynslu í staðinn 

fyrir að styðjast eingöngu við námsefni.  

Stuðningur eða vinnupallafyrirkomulagið (e. scaffolding) eins og það er stundum kallað er 

í anda félagslegrar hugsmíðahyggju Vygotskys og snýst um að nemandanum séu búnar réttar 

námsaðstæður svo hann þroskist sem best. Westby og Torres-Velásquez (2000) segja 

stuðninginn ýmist geta verið óvirkan (e. inactive) eða krafist virkni nemandans (e. dynamic). Í 

þeim fyrri miðlar kennarinn upplýsingum og staðreyndum til nemandans. Hefðbundin 

kennsla er dæmi um þess konar stuðning. Kennarinn les yfir nemendum og ætlast til að þeir 

hlusti og leggi á minnið. Helsti kostur óvirks stuðnings er sá að kennarinn nær að miðla miklu 

magni upplýsinga á stuttum tíma. Óvirkur stuðningur getur verið árangursríkur sé hann vel 

skipulagður, veitir nemendum tækifæri til að vinna með upplýsingar og athugar skilning 

þeirra. Í gegnum ferlið geta nemendur öðlast orðaforða og hugtakaþróun á sér stað. Til að 

dýpri skilningur náist þá þurfa nemendur að læra að byggja upp sína þekkingu úr 

upplýsingum frá kennara.  

Virkur stuðningur felur í sér meiri þátttöku nemenda. Hann getur verið undir stjórn 

kennara eða verið gagnkvæmur þegar nemendur eru ábyrgir fyrir því að aðstoða 

samnemendur. Hann byggist á samstarfi kennara og nemenda og meðal nemenda til að 

byggja upp sameiginlega þekkingu. Kennari getur notað þess konar stuðning til að hvetja 
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framúrskarandi nemendur til að aðstoða þá sem þurfa meiri hjálp. Spurnaraðferðir (e. 

questioning strategies) er hægt að nota til að leiðbeina nemendum í átt að fræðilegri hugsun 

og vísindalæsi en til að auðvelda þróun vísindalæsis þurfa kennarar að spyrja spurninga sem 

krefjast ekki ákveðins svars. Einnig ætti að þjálfa nemendur í að útskýra og rökstyðja svör. 

2.1.2 Rannsóknir á námsefni og notkun þess 

Samtökin Cambridge Assessment (2017) samanstanda af alþjóðlegum starfshópi sem hannar 

og leggur fyrir próf í yfir 170 löndum. Umfjöllunin í ritinu The Cambridge approach to 

textbooks byggir á rannsókn á hundruðum kennslubóka og öðru námsefni um allan heim og 

var unnin í samráði við útgefendur og námsefnishöfunda. Bygging og eiginleikar námsefnis 

voru kannaðir en einnig hlutverk þess að styðja við árangursríkt nám. Í kjölfar 

rannsóknarinnar voru sett fram ellefu viðmið um ferlið við að búa til námsefni og gera 

kennara færari í að nota það. Útgefendur og höfundar ættu að hafa þessi viðmið í huga 

þegar námsefni er samið.  

Fyrsta viðmiðið er að koma þarf skýrt fram hver markmiðin með námsefninu eru og hver 

tilgangurinn er með notkun þess. Sem dæmi þarf að koma fram fyrir hvaða hóp námsefnið er 

ætlað, þar er kennurum, nemendum og svo framvegis. Viðmið tvö snýst um á hvaða áhuga 

og þekkingarsviði (e. domain) námsefnið er og hvaða efni (e. construct) er tekið fyrir en þar 

er vísað til sérstakra hugtaka, meginreglna og lykilþekkingar. Þriðja viðmiðið er að hugmyndir 

um hæfni og framfarir geti haft mikil áhrif á form og innihald námsefnisins. Sem dæmi ætti 

að hafa í huga hvaða þættir í námsefninu ýta undir dýpri skilning, ígrundun á efninu og hæfni 

til að afla og nota upplýsingar. Fjórða viðmiðið snýr að nálgun á námsmati. Sem dæmi er það 

nefnt að í rannsókn Cambridge Assessment hafi komið fram að forkönnun í kennslubókum í 

Hong Kong þar sem voru settar fram vel útbúnar og nákvæmar spurningar hafi gert nemanda 

og kennara kleift að sjá hvort nemandinn væri tilbúinn til að takast á við viðfangsefni næsta 

kafla. Fimmta viðmiðið snýr að eiginleikum og gildum námsefnisins. Þar kemur fram að 

hágæðakennslubækur einkennist oft af skýrleika og markvissri uppbyggingu textans. Sjötta 

viðmiðið er þjálfun og stuðningur við kennara. Notkun hágæða kennslubóka krefst meira af 

kennurum og þeir þurfa því aukinn stuðning. Sjöunda viðmiðið snýr að verkáætlun og 

framleiðslu á námsefni. Vegna takmarka á tíma og ferli treysta útgefendur á skilning 

námsefnishöfunda til að meta þarfir nemanda og kennara og því getur samstarf við kennara, 

nemendur og aðra notendur aukið gæði námsefnisins. Áttunda viðmiðið snýr að mati og 

endurskoðun á námsefni. Mikilvægt er að hafa tilbúið ferli um það hvernig námsefnið er 

metið og endurskoðað. Níunda viðmiðið snýr að markaði og markaðssetningu á námsefni. 

Útgefendur þurfa meðal annars að hafa í huga hver markaðurinn fyrir bækurnar er, hver 

samkeppnin er og sérkenni námsefnisins. Tíunda viðmiðið snýr að fjárhagsstuðningi til 

útgefenda en lögð er áhersla á að styðja þróun á hágæðakennslubókum. Ellefta og síðasta 
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viðmiðið snýr að fylgni við reglur og hvort um hagsmunaárekstra sé að ræða. Við þróun 

námsefnis ætti að gæta að því að fara eftir reglum. Jafnframt ætti á öllum stigum ferlisins að 

meta hvort hagsmunaárekstrar geti komið upp (Cambridge Assessment, 2017). 

Samkvæmt skýrslu starfshóps á vegum samtakanna Cambridge Assessment gegnir 

vandað námsefni mikilvægu hlutverki í að bæta menntun og viðhalda gæðum í skólastarfi. 

Þar segir einnig að námsefni hafi það aðalhlutverk að hvetja til árangursríkrar öflunar 

upplýsinga og aukins skilnings á lykilhugtökum. Niðurstöður starfshópsins benda einnig á 

hlutverk kennslubóka og segja að þær eigi að; styðja við námsskrána, hjálpa til við skipulag 

náms og aðstoða kennara við að öðlast skilning á ólíkum námsgreinum. Jafnframt var bent á 

að sé vandað til verka geti kennslubækur verið skýrt, fjölbreytt og vel unnið efni sem hjálpar 

fjölmörgum nemendum að öðlast innsýn í námsgreinarnar. Sömuleiðis geta kennslubækur og 

tengt námsefni dregið úr vinnuálagi kennara og örvað dýpra nám nemenda. Rannsóknin 

sýndi fram á að kennarar geti notað námsefni sem nokkurs konar handbækur til að byggja 

upp samfellda og markvissa kennslu. Námsefni má jafnframt nota á sveigjanlegan máta, sem 

dæmi með því að sleppa verkefnum sem henta ekki nemendum, sem viðbótarefni eða að 

fara í viðfangsefnin í annarri röð (Cambridge Assessment, 2017). 

Oates (2014), hópstjóri í rannsóknum og þróun hjá samtökunum Cambridge Assessment, 

segir hlutverk kennslubóka vera að útfæra markmiðin í aðalnámskrá og styðja við 

árangursríka kennslu. Oates rannsakaði hágæða kennslubækur í nokkrum löndum og skoðaði 

hvernig þær veita kennurum stuðning. Samtals skoðaði hann yfir 200 kennslubækur, 

kennsluleiðbeiningar og vinnubækur nemenda frá Hong Kong, Singapúr, Finnlandi, 

Massachusetts, Englandi og Alberta. Áhersla rannsóknarinnar var á kennslubækur í 

stærðfræði en aðrar kennslugreinar voru landafræði, eðlisfræði, efnafræði, líffræði, saga, 

bókmenntir og tungumál á öllum skólastigum. Hann komst að þeirra niðurstöðu að aðeins 

10% kennara á Englandi nota kennslubækur í stærðfræði til grundvallar eigin kennslu 

samanborið við 70% í Singapúr og 95% í Finnlandi. Hann telur að þetta hafi áhrif á slæman 

árangur nemenda á Englandi í námsgreininni miðað við hin löndin.  

Í skýrslu Martin, Mullis, Foy og Stanco (2012) segir að Trends in international 

mathematics and science study (TIMSS) sé könnun á þekkingu og skilningi nemenda í 

stærðfræði og náttúrufræði. Könnunin hefur verið lögð fyrir grunnskólanemendur í mörgum 

löndum á fjögurra ára fresti síðan 1995. Gögnum er safnað um bakgrunn nemenda og 

fyrirkomulag kennslunnar. Könnunin gefur stjórnmálamönnum, stjórnendum, kennurum og 

rannsakendum innsýn í það hvernig menntakerfið starfar ásamt því að gefa upplýsingar um 

möguleika á umbótum í menntamálum. Notkun mismunandi námsgagna í 

náttúrufræðikennslu var könnuð og sýndu niðurstöðurnar að kennslubækur voru að 

meðaltali yfir öll löndin notaðar sem aðalkennsluefni hjá 70% nemenda í náttúrufræði í 4. 
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bekk grunnskóla. Næst á eftir kennslubókunum komu vinnubækur og blöð sem notuð voru 

hjá 41% nemenda. Búnaður og gögn fyrir verklega kennslu voru notuð hjá 36% nemenda. 

Óalgengt var að treysta á tölvubúnað eða hjá 11% nemenda. Notkun kennslu- og vinnubóka 

var mismunandi eftir löndum en notkunin var mun algengari í Singapúr og Finnlandi en í 

Englandi, en þar voru kennslubækurnar notaðar hjá um 4% nemenda og sömuleiðis 

vinnubækur. Í Finnlandi var notkun kennslubóka algengust miðað við önnur lönd sem tóku 

þátt í rannsókninni eða hjá um 94% nemenda og vinnubækur hjá 40% nemenda.   

Í skýrslu Martin, Mullis, Foy og Stanco (2012) kemur fram að rannsóknir hafi sýnt að 

námsgögn séu nauðsynleg til að bæta nám, einkum í þróunarlöndunum fremur en í 

vestrænum ríkjum þar sem nægilegt úrval námsgagna má taka sem sjálfsögðum hlut. 

Umfang og gæði námsgagna hefur áhrif á gæði kennslu. Skólar þar sem góður árangur næst 

eru líklegri til að búa yfir betri vinnuaðstöðu ásamt meira af námsefni og gögnum, meðal 

annars bókum, tölvum og fleiru.  

Oates (2014) segir hágæða kennslubækur styðja kennara meðal annars með því að 

minnka álag á þá. Bækurnar eiga það sameiginlegt að vera meðal annars byggðar á 

námskenningum, afmörkun efnis er skýr þar sem áhersla er á lykilhugtök, samfelld 

námsframvinda innan viðfangsefnis og nemendur eru örvaðir og hvattir til að ígrunda 

viðfangsefnin. Oates segir að þrátt fyrir að þróun í átt að rafrænu námsefni sé mikilvæg væri 

það óviturlegt að hundsa hvernig vandlega samdar kennslubækur hafa átt þátt í því að auka 

námsárangur hjá þeim þjóðum heims sem ná hafa hvað mestum árangri og halda áfram að 

leika mikilvægt hlutverk við að viðhalda gæðum. Mikilvægt er að vera meðvitaður um 

eiginleika og gerðir þessara kennslubóka. Þær hafa verið þróaðar til að styðja við 

árangursríka kennslu og verið vandlega endurskoðaðar. Oates segir að bækurnar megi nota á 

fjölbreyttan hátt af kennurum.  

2.2 Fyrri rannsóknir á notkun, reynslu og viðhorfum kennara til kennslubóka 

Í kaflanum verður fjallað um hvað rannsóknir hafa sagt um hlutverk og notkun kennslubóka. 

Jafnframt koma fram viðhorf og reynsla kennaranna af þeim. Að lokum verður sagt frá því 

hvaða eiginleika bókanna kennarar meta mest og hvaða gallar þeir sjá á þeim.  

2.2.1 Hlutverk og notkun kennslubóka í náttúrufræðikennslu 

Rannsóknir hafa sýnt að kennslubækur gegni veigamiklu hlutverki í kennslu náttúrugreina 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1992, 1994; McDonald, 2016; Macdonald, 2008). Niðurstöður Ingvars 

Sigurgeirssonar (1994) sýndu að flestir íslenskir kennarar treysta á bækurnar og efni þeirra er 

undirstaða kennslunnar sem stýrir því einnig hvaða viðfangsefni eru tekin fyrir og í hvaða 

röð. Í doktorsritgerð Ingvars Sigurgeirssonar (1992) rannsakaði hann hlutverk og notkun 
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námsefnis í öllum námsgreinum á miðstigi í grunnskóla. Niðurstöður hans gefa til kynna að 

kennarar treysti á kennslubækur, jafnt varðandi kennsluaðferðir og innihald. Sumir 

kennaranna lögðu áherslu á að nemendur ættu að vinna með námsgögnin á sínum hraða og 

þetta fyrirkomulag væri mikilvægur hluti af því að gera kennslu einstaklingsmiðaða. 

Ingvar Sigurgeirsson (1994) fylgdist með 667 kennslustundum á miðstigi grunnskólans og 

reyndist útgefið námsefni í notkun 60,9% kennslutímans. Í líffræði var námsefnið sýnilegt 

62,9% kennslutímans og í eðlisfræði var hlutfallið 72,8%. Í flestum námsgreinum er útgefið 

námsefni notað 70-80% kennslutímans. Í tveimur skólum af tólf var námsefnið notað sjaldnar 

en 50% kennslutímans en í þeim tilvikum áttu skólarnir það sameiginlegt að leitast væri við 

að skipuleggja skólastarfið með sveigjanlegum hætti. Nemendur höfðu meira val um 

viðfangsefni en í hinum skólunum og fengu að ákveðnu leyti að ráða tíma sínum og vinnu. Í 

báðum tilvikum studdust kennarar mikið við heimatilbúin námsgögn sem þeir höfðu sjálfir 

samið eða fengið hjá öðrum kennurum. McDonald (2016) mat notkun kennslubóka í 

náttúrufræði hjá nemendum á aldrinum sjö til tíu ára í áströlskum grunnskólum. Gögnin 

fengust með spurningalistakönnun til kennara og svör bárust úr 486 grunnskólum. 

Niðurstöður sýna að flestir skólanna nota kennslubækur í meirihluta kennslustunda. 

Kennarar voru spurðir hversu oft þeir notuðu kennslubækur í kennslustundum. Um 55% 

kennara sögðust nota kennslubækurnar í öllum eða flestum kennslustundum, 27% sögðu 

einu sinni í viku og 8% einu sinni í mánuði eða misseri.  

Grein Ingvars Sigurgeirssonar, Amalíu Björnsdóttur, Gunnhildar Óskarsdóttur og Kristínar 

Jónsdóttur (2014) birtist í ritinu Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar og fjallar um 

rannsókn á kennsluháttum og kennsluaðferðum. Flestir kennarar í rannsókninni voru sáttir 

við kennsluaðferðir sínar og kennsluhætti. Kennara- og námsefnismiðaðar kennsluaðferðir 

voru ofarlega á lista yfir aðferðir sem notaðar voru daglega. Notkun vinnubóka var þriðja 

algengasta aðferðin, notuð daglega af 45% kennara. Sjötta algengasta aðferðin fólst í að 

námsefni væri lesið saman og jafnframt rætt við nemendur. Þá aðferð notuðu 24% kennarar 

daglega. Markmiðið með rannsóknarverkefni Macdonald (2008) var að fylgja eftir fyrri 

rannsóknum hennar frá árunum 1991-1993 og skoða ástand og breytingar í 

náttúrufræðimenntun í ljósi lagabreytinga, tilkomu Aðalnámskrár 1999, endurkomu 

samræmds prófs í náttúrufræði í 10. bekk og þátttöku Íslands í alþjóðlegum 

samanburðarrannsóknum. Í niðurstöðum segir að kennslubækur hafi mikið um það að segja 

hvernig náttúrufræði er kennd en verkefni sem nemendur eru látnir vinna koma mörg hver 

úr þeim. 

Í rannsókn Oates (2014) báðu sumir kennarar nemendur sína um að lesa og ræða í 

hópum á meðan aðrir kennarar létu nemendur lesa heima og ræða síðan efnið seinna í tíma. 

Sumir notuðu bókina aðeins við að byggja upp kennslustundirnar meðan aðrir fylgdu henni 
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nákvæmlega. Í ljós kom að kennarar sem náðu mestum árangri í kennslu notuðu 

hágæðakennslubækur. Ástæðuna sögðu þeir meðal annars vera þá að þær væru í góðu 

samræmi við námsmarkmið. 

Í rannsókn Banilower, Smith, Weiss, Malzahn, Campell og Weis (2013) var kannað hvaða 

kennslubækur bandarískir kennarar á öllum skólastigum notuðu, ásamt því hvernig þeir 

notuðu þær og hvernig þeir mátu gæði bókanna. Kennararnir voru jafnframt spurðir um 

aðgengi að bókunum og hvort notast væri við önnur námsgögn en bækurnar, svo sem tölvur 

og Netið. Niðurstöður þeirra sýna að kennslubækur á miðstigi í náttúrufræði eru notaðar í 

80% kennslustunda. Í 85% kennslustunda hafa nemendur á miðstigi aðgang að Netinu og í 

82% tilfella að smásjám.  

Fyrir 24 árum fylgdu kennarar í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) oftast 

námsefninu frá upphafi bókar til enda. Í þau fáu skipti sem verkefnum var sleppt var það ekki 

vegna þess að nemendur kynnu efnið eða það ætti af einhverjum ástæðum ekki erindi við 

þá, heldur vegna þess að það krafðist sérstakrar fyrirhafnar. Sem dæmi nýtti helmingur 

kennaranna allar eða flestar tilraunirnar í einni kennslubókinni á meðan hinn helmingurinn 

notaði nokkrar eða sleppti öllum. Niðurstöður Ingvars benda til þess að langflestir kennarar 

treysti námsefnishöfundum til að ákveða í hvaða röð viðfangsefni eru tekin á dagskrá í 

kennslustundum. Þrátt fyrir að kennurum fyndist of hratt farið úr einum námsþætti í annan 

völdu þeir samt oftast að fylgja námsefninu. Birna Hugrún Bjarnardóttir, Helen Símonardóttir 

og Rúna Björg Garðarsdóttir (2007) sem eru starfandi kennarar, rannsökuðu námsgögn og 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í grunnskólum. Sendir voru 233 spurningalistar til starfandi 

kennara í 25 grunnskólum. Um 119 listar komu til baka frá 19 skólum og því var svarhlutfallið 

aðeins 51,5%. Niðurstöður sýndu að námsefni hefur talsverð áhrif á kennslu í náttúrufræði. 

Kennslubækur eru mikið eða mjög mikið notaðar af 74% þátttakenda meðan tæp 18% 

segjast nota þær mjög lítið eða lítið í kennslu. Rúmlega 62% þátttakenda nota 

kennsluleiðbeiningar mikið eða mjög mikið á meðan tæp 13% nota þær mjög lítið eða lítið. 

Þannig virðist ekki mikið hafa breyst á þeim 13 árum sem liðin eru frá rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar.  

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1994) snýst daglegt skólastarf og heimanám að 

verulegu leyti um bækurnar og algengustu kennsluaðferðirnar byggðust á þeim. Ingvar segir 

að ekki sé hægt að fullyrða um orsakasamband milli eðlis eða uppbyggingar þess námsefnis 

sem er notað og þeirra kennsluaðferða sem kennarar kjósa að beita. En svo virðist vera að 

nemendur fái oftar að velja sér viðfangsefni í þeim kennslustundum þar sem útgefnar 

kennslubækur eru lítið eða ekkert notaðar. Jafnframt eru skapandi viðfangsefni fátíðari í 

kennslustundum þar sem útgefnar kennslubækur eru mikið notaðar. Ingvar telur að gerð og 

framsetning þess námsefnis sem notað er hljóti að hafa umtalsverð áhrif. Í rannsókn 
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Banilower og félaga (2013) kom fram að kennslubækur hafa mikil áhrif á 

náttúrufræðikennslu á öllum aldursstigum. Um 66% kennara á miðstigi sögðu kennslubókina 

leiða heildarskipulagið og stjórna því á hvað áhersla væri lögð. Um 75% sögðust nota annað 

efni þar sem bókin nægði ekki. Algengasta ástæðan var að kennarinn valdi verkefni tengt 

viðfangsefninu sem hann taldi henta betur en það sem hann sleppti í bókinni.  

Ingvar Sigurgeirsson (1994) kannaði líka hvernig kennarar notuðu ýmis kennslugögn 

önnur en bækur. Kom í ljós að notkun þeirra er ekki mikil. Líffræði og eðlisfræði voru þær 

námsgreinar þar sem myndbönd, áhöld til tilrauna og líkön voru mest notuð. Í heildina voru 

kvikmyndir sýndar í 2,1% kennslustundanna sem fylgst var með. Notkun kvikmynda var mest 

í líffræði, eða í 49,2% kennslustundanna. Líkön voru lítið notuð eða í 1% kennslustunda og í 

öllum tilvikum í líffræði. Í fjórum kennslustundum notaði kennarinn líkan af manni til að sýna 

líffæri, líkan af auga var notað í einni kennslustund og líkan af beinagrind í annarri. Í fjórum af 

þeim eðlisfræðitímunum sem fylgst var með voru notuð áhöld til tilrauna. Smásjá var notuð í 

einum líffræðitíma og stækkunargler í öðrum.  

2.2.2 Viðhorf og reynsla kennara af notkun kennslubóka í náttúrufræðikennslu 

Fáar nýlegar íslenskar rannsóknir liggja fyrir um reynslu og viðhorf kennara á miðstigi 

grunnskóla af notkun kennslubóka. Eins og áður hefur komið fram er Ingvar Sigurgeirsson 

(1994) einn þeirra íslensku fræðimanna sem skrifuðu um efnið á 9. og 10. áratugnum. Ingvar 

Sigurgeirsson (1992) kannaði viðhorf og reynslu kennara af kennslubókum og komst að þeirri 

niðurstöðu að þeir töldu sig finna fyrir þrýstingi frá samstarfsfólki, nemendum, foreldrum og 

öðrum kennurum að fylgja bókunum. Jafnframt töldu kennarar höfunda kennslubóka vera 

sérfræðinga í efninu og treystu því frekar á bækurnar. Kennurum leið best með að nota 

kennslubækur sem meginkennslutækið og fannst notkun þeirra árangursrík leið í vinnu. 

Einnig fannst þeim tímaskortur setja þeim takmarkanir, það er að ekki hafi gefist tími til að 

finna upp leiðir eða þróa eigið námsefni. Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggert 

Lárusson (2007) segja að þrátt fyrir vilja kennara til að auka fjölbreytni kennsluaðferða og 

ákveða viðfangsefni eftir nemendum með tilliti til forhugmynda virðast ytri kröfur og 

tímaleysi gera það að verkum að þeir neyðast til að fara hratt yfir og klára efni fyrir próf. Í 

rannsókn Macdonald (2008) kom í ljós að flestir kennarar sögðust vilja hafa meiri verklega 

vinnu en í mörgum tilfellum skorti þá sjálfstraust til að fylgja þess konar framkvæmd eftir. 

Í rannsókn Banilower og fleiri (2013) voru kennarar spurðir hversu vel undirbúnir þeir 

væru fyrir það að kenna náttúrufræði. Kennarar á miðstigi hafa margir ekki góðan 

undirbúning í faginu. Spurðir sögðust færri en helmingur miðstigskennara vera vel undirbúnir 

til að kenna náttúrufræði. Kennarar á elsta stigi töldu sig betur undirbúna í faginu en þeir 

sem kenndu á yngra stigi. Kennurum fannst þeir illa undirbúnir til að kanna forhugmyndir 
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nemenda fyrir kennslu og til að sjá fyrir hvað veldur þeim erfiðleikum. Auðveldara fannst 

þeim að meta hvar nemendur stæðu meðan á kennslu stóð og eftir á. Kennararnir reyndu að 

komast yfir eins mikið efni í bókunum og þeir gátu en um 46% þeirra sögðust komast yfir 75-

100% af efni bókanna. 

McDonald (2016) segir tíma- og námsefnisskort og hátt hlutfall kennara sem kenna 

náttúrufræði en hafa ekki menntað sig sérstaklega til þess valda því að treyst sé á 

kennslubækurnar í of miklum mæli. Meirihluti þátttakanda í rannsókn hennar voru ánægðir 

með kennslubækurnar. Um 72% kennara voru ánægðir með núverandi kennslubækur, 16% 

voru hlutlausir og 12% óánægðir. Þó nefndu margir að kennslubókin væri aðeins einn hluti 

af kennslunni. Hún væri til stuðnings og sumir sögðu hana aðeins notaða við heimavinnu. 

Margir þátttakenda kvörtuðu undan gæðum efnisins, flóknum spurningum og æfingum í 

kennslubókunum. Aðrir þátttakendur höfðu áhyggjur af því að bækurnar gögnuðust ekki í 

leitarnámi. Annað áhyggjuefni var að bækurnar væru of þungar og ítarlegar auk þess sem 

þær þóttu illlæsilegar. Hluti þátttakenda lagði áherslu á áhrif kennslubóka og sumir sögðu 

þær takmarka þá sjálfa vegna túlkunnar einhvers annars á námskránni. Þátttakendur lögðu 

áherslu á kosti kennslubókanna fyrir forfallakennara, byrjendur í kennslu og ófaglærða 

náttúrufræðikennara. Rannsóknin sýndi að mikil þörf væri á vönduðum kennslubókum til 

að styðja kennslu og nám í áströlskum skólum. Banilower og fleiri (2013) komust að því að 

gæði og aðgengi að námsefni væri stór þáttur í náttúrufræðikennslu í Bandaríkjunum. Flestir 

miðstigskennaranna sem kenna náttúrufræði voru ánægðir með kennslubækurnar en um 

76% telja þær góðar, mjög góðar eða framúrskarandi. 

Kennarar voru spurðir um viðhorf sín til einstaklingsmiðaðs náms í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og félaga (2014) og kom þá fram að ein hindrunin fyrir því að koma til móts 

við mismunandi nemendur væri skortur á námsefni. Aðspurðir hvort kennararnir væru sáttir 

við kennsluaðferðir sínar og kennsluhætti samsinntu því flestir. Þeir höfðu hins vegar áhuga á 

því að draga úr kennaramiðaðri kennslu þar sem kennslubókin er í brennidepli og færast í átt 

að fjölbreyttari aðferðum. Yfir 90% kennara töldu kennslu sína í heild mjög góða eða yfirleitt 

góða, en innan við 10% að hún sé í meðallagi eða að henni sé áfátt.  

Ýmsir þættir geta útskýrt hvers vegna kennslubókarkennsla er jafn útbreidd og raun ber 

vitni. Ingvar Sigurgeirsson (1994) segir kennsluskyldu vera mikla og flestir kennarar séu 

ábyrgir fyrir stórum nemendahópi. Kennslan krefjist því mikils undirbúnings. Kennslutíminn 

sé naumur fyrir hverja námsgrein og kennurum finnist að þeir þurfi að komast yfir mikið efni. 

Þeir finni fyrir þrýstingi frá samkennurum og foreldrum um að komast yfir allt efnið. Kennsla í 

grunnskólum landsins byggist mikið á því námsefni sem gefið er út. Gæði þess hljóta því að 

skipta miklu máli fyrir þá menntun sem nemendur fá í grunnskólum.   
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2.2.3 Mat kennara á gæðum kennslubóka 

Ólík viðhorf eru ríkjandi meðal kennara á því námsefni sem notað var í skólum landsins fyrir 

hartnær 24 árum. Ingvar Sigurgeirsson (1994) kannaði viðhorf kennara til þess námsefnis 

sem var notað þá og kom í ljós að kennarar voru að mestu ánægðir. Þeim fannst bækurnar 

vera aðgengilegri og auðskildari en þær bækur sem þeir höfðu notað áður. Þeim fannst 

bækurnar styðja þá í kennslu og nemendur læra af þeim. Þær vektu einnig nemendur til 

umhugsunar og höfðuðu vel til þeirra, meðal annars vegna skemmtilegs myndefnis. Einn 

kennarinn í rannsókninni sagði að líffræðibókin sem hann væri að kenna núna væri mun 

aðgengilegri en þær sem hann sjálfur las í skóla. Hún byggðist ekki eingöngu á miklum texta 

heldur væru í henni alls konar myndir, hún væri skemmtilega sett upp og auðlesanleg. 

Jafnframt fannst kennurum markmið sín í kennslu samræmast námsefninu. Nokkrir kennarar 

gagnrýndu bækurnar með þeim orðum að textinn væri ófullnægjandi. Rúmlega helmingi 

kennara þótti textinn of naumur eða efnislítill en um 62,5% voru sammála eða mjög 

sammála því að textinn í bókunum væri alltof rýr. Viðhorf kennara til útgefins námsefnis voru 

yfirleitt fremur jákvæð og raunar oft mjög jákvæð. Mikill minnihluti kennara taldi það 

námsefni sem til var á þessum tíma gallað.  

Námsefnið nýttist ekki alls staðar með sama hætti. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar 

(1994) kom fram að bækurnar sem kennurum líkaði best við áttu það sameiginlegt að val á 

viðfangsefnum var hefðbundið. Í efninu sem hlaut dræmar móttökur var tæpt á nýju 

viðfangsefni sem var lítið áberandi í námsefni grunnskólanna á þeim tíma, svo sem vistfræði 

og umhverfisfræðsla. Kennurum líkaði vel ef uppbyggingu og framsetningu efnis væri skipt í 

viðráðanlega hluta, kaflarnir væru stuttir og viðfangsefni og verkefni vel afmörkuð. Í vinsælu 

bókunum var hægt að vinna verkefnin innan skólastofunnar á meðan efni hinna bókanna 

krafðist annarra vinnubragða, til dæmis vettvangsferða, samþættingar eða hópvinnu.  

Markmið rannsóknar Belcher og Williams (1995) var að kanna viðhorf 

náttúrufræðikennara á miðstigi grunnskóla í Missouri fylki í Bandaríkjunum á kennslubókum 

sem þeir notuðu. Könnuð voru viðhorf kennara til gæða, notagildis og samsvörunar 

kennslubókanna. Meirihluti kennaranna var ánægður með kennslubækurnar og taldi þær 

fullnægjandi með tilliti til spurningalistans. Kennararnir sögðu að í kennslubókunum væri 

viðeigandi umfjöllun um viðfangsefnið (62%), þær hentuðu vel tilteknu aldursstigi sem þær 

voru skrifaðir fyrir (66%) og að í þeim væru verkefni sem samræmdust námsgetu nemenda 

(72%). Um 30% kennaranna voru óánægðir með bækurnar þar sem þær samræmdust ekki 

markmiðum aðalnámskrár. Kennarar töldu jafnframt að í kennslubókunum væru ekki 

viðfangsefni sem hvettu nemendur til virkni og að bækurnar gæfu ekki tækifæri til verklegrar 

kennslu.  
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Þegar kennarar í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) voru spurðir um hvaða 

námsefni þeim þætti best reyndust sex atriði vera þeim ofarlega í huga við matið. Í fyrsta lagi 

fannst kennurum framsetning mikilvæg, til dæmis að bókin væri á góðu máli, skemmtilega 

skrifuð, textinn „skýr og lifandi“, góðar skýringarmyndir, góð uppsetning eða bókin „einföld 

og skipulögð“. Til að mynda taldi 41 kennari af 42 myndir og teikningar auka verulega gildi 

þessara bóka. Í öðru lagi töldu kennarar það mikinn kost að námsefni væri meðfærilegt eða 

auðvelt í notkun. Þá færi styttri tími í að setja sig inn í efnið eða það félli vel að þeim 

kennsluháttum sem áhersla væri lögð á. Í þriðja lagi þótti kennurum það skipta miklu máli að 

efnið vekti áhuga nemenda og var það eitt mikilvægasta atriðið þegar námsefni var hrósað. Í 

fjórða lagi fannst þeim að námsefnið þyrfti að hafa þýðingu fyrir nemendur. Í 

vettvangsathugunum Ingvars var þýðing námsefnis sjaldan á dagskrá og framsetning á 

námsefninu ýtti sjaldan undir slíka umræðu. Ingvar segir að námsefnishöfundar gætu hugað 

oftar að því að setja texta, spurningar eða myndir inn í bækur sem vekja nemendur til 

umhugsunar um þýðingu þeirra viðfangsefna sem tekin eru fyrir. Nemendur ættu að geta 

tengt efnið við eigin reynslu, daglegt líf og umhverfi. Í fimmta lagi nefndu kennarar að það 

þyrfti að búa yfir góðum kennslufræðilegum eiginleikum. Efnið ætti að henta til að virkja 

nemendur eða koma til móts við ólíkan áhuga og getu þeirra. Það vekti þá til umhugsunar 

eða efldi skilning þeirra, skapaði jákvæð viðhorf og hentaði til skapandi viðfangsefna. Í sjötta 

lagi var námsefnið metið eftir því hvort kennurunum sjálfum fannst námsefnið skemmtilegt. 

Víða kom fram að fjölbreytni í námsefni væri veigamikill þáttur. Í rannsókn McDonald (2016) 

í áströlskum grunnskólum kom fram að helstu áhrif á val kennara á bókum væri skipulag, 

litir og myndir. Á eftir því kom innihald, læsileiki og að framsetningin samræmist vel 

námskrá. 

Ingvar Sigurgeirsson (1994) segir mikilvægt að höfundar kennslubóka gæti þess að þær 

innihaldi krefjandi spurningar sem reyni með mismunandi hætti á hugsun nemenda. 

Sömuleiðis að í námsefninu væru fjölbreyttar hugmyndir að verkefnum á mismunandi 

þyngdarstigi. Hann sagði að vekja þyrfti lesendur til umhugsunar um tengsl námsefnisins við 

reynslu nemenda, daglegt líf og umhverfi. Slík umfjöllun hefur ekki aðeins gildi fyrir 

nemendur heldur ætti hún einnig að auðvelda kennurum að átta sig betur á 

meginmarkmiðum efnisins. Enn fremur gæti hún stuðlað að betri skilningi foreldra á þýðingu 

námsefnisins, en jákvæð viðhorf þeirra eru afar mikilvæg. 

Í rannsókn Birnu Hugrúnar Bjarnardóttur, Helenar Símonardóttur og Rúnu Bjargar 

Garðarsdóttur (2007) er farið yfir helstu ástæður þess að ákveðnar kennslubækur verða fyrir 

valinu að mati kennara. Það er að þær uppfylli markmið aðalnámskrár, henti vel eða séu 

ætlaðar ákveðnum aldurshópi og að efnið sé fyrirfram valið af skólanum eða tilgreint í 
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skólanámskrá. Þær segja mikla notkun nemendabóka geta bent til einsleitra kennsluhátta en 

hins vegar benda þær á að gott námsefni býður upp á fjölbreytt vinnubrögð. 

2.2.4 Rannsóknarspurningar 

Ekki eru til margar rannsóknir hér á landi á hugmyndum og reynslu kennara af kennslubókum 

í náttúrufræði. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að fá vísbendingar um hugmyndir og 

reynslu nokkurra kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði. 

Rannsókninni er ekki ætlað að hafa alhæfingargildi um miðstigskennara almennt heldur að 

skoða viðhorf og aðferðir nokkurra kennara og gefa þannig dæmi um slík viðhorf og aðferðir.  

Aðalrannsóknarspurningin sem unnið verður eftir er: Hverjar eru hugmyndir og reynsla 

nokkurra kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði? 

Þessi aðalspurning felur í sér tvær undirspurningar:  

1. Á hvaða hátt nota þessir kennarar kennslubækurnar í kennslu og hvers vegna?  

2. Hvaða kennslubækur nota þessir kennarar í kennslu sinni og hvaða kosti og galla sjá 

þeir á þeim?  
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3 Aðferðafræði 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókninni og fjallað um rannsóknarsnið, val á þátttakendum, 

gagnaöflun, greiningu gagna, trúverðugleika og siðferðileg álitamál.  

Í rannsókninni leitast ég við að svara spurningunni um hugmyndir og reynslu nokkurra 

kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði. Kannað var hvernig þessir 

kennarar notuðu kennslubækur í kennslu sinni og hvers vegna, hvaða kennslubækur eru í 

notkun og hvaða kosti og galla kennararnir sjá á þeim. Í þeim tilgangi að fá svör við 

spurningunni fylgdist rannsakandi með kennslustundum og tók viðtöl við sex 

umsjónarkennara á miðstigi sem kenna náttúrufræði í fimm grunnskólum. Þessi leið var valin 

þar sem rannsókninni er ekki ætlað að hafa alhæfingargildi um hugmyndir og reynslu 

kennara á miðstigi af kennslubókum í náttúrufræðikennslu heldur einungis að gefa 

vísbendingar um hverjar þessar hugmyndir og reynsla eru og fá fram ítarlega þekkingu um 

það. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Samkvæmt Braun og Clarke (2006) hentar nálgun eigindlegra rannsókna vel þegar öðlast skal 

djúpan skilning á reynslu einstaklinga og hvernig þeir túlka veruleikann. Aðferðir 

gagnaöflunar eru fjölbreyttar en einstaklingsviðtöl eru algengasta aðferðin. Leitast er eftir að 

safna lýsandi gögnum sem ná undir yfirborðið og leyfa rannsakandanum að öðlast djúpan 

skilning á viðfangsefninu. Í eigindlegum rannsóknum eru fleiri en ein leið til að skilja gögnin 

sem greind eru og þar af leiðandi ekkert eitt rétt svar. Óháð því hvernig gagna er aflað þarf 

rannsakandi alltaf að rökstyðja val sitt, hvernig hann safnaði gögnum og hvernig þau koma 

að gagni við að svara rannsóknarspurningunni. 

Aðferðir eigindlegra rannsókna nýtast vel í þessari rannsókn til að öðlast skilning á 

reynslu og viðhorfum kennaranna á kennslubókum í náttúrufræði og til að fá innsýn í 

kennsluhætti þeirra. Sigurlína Davíðsdóttir (2013) segir að það hvaða aðferð skuli beitt við 

rannsókn byggist á því hver sé ætlunin með henni.  

3.2 Þátttakendur 

Við val á skólum og þátttakendum var ákveðið að styðjast við markmiðsúrtak (e. purposive 

sample). Fjöldi þátttakenda var ekki ákveðinn fyrirfram heldur þeir valdir sem best hentuðu 

markmiði rannsóknarinnar. Reynt var að velja fjölbreytt úrtak sem gæfi góða innsýn inn í 

mismunandi hugarheim þátttakanda. Viðmælendur þurftu að vera bekkjarkennarar á 

miðstigi grunnskóla sem kenna náttúrufræði. Ákveðið var að velja kennara sem hafa ólíkan 
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bakgrunn og menntun og væru líklegir til að nota kennslubækur með mismunandi hætti. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2013) segja að í markmiðsúrtaki velji rannsakandi 

úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar. Ég byrjaði á því að hafa samband við þátttakanda sem 

ég þekkti til og vissi að væri að vinna markvisst með náttúrufræðitexta. Það reyndist erfitt að 

fá þátttakendur í rannsóknina og þess vegna nýtti ég mér eigið tengslanet ásamt því að biðja 

þátttakendur að benda á aðra kennara sem gætu haft áhuga á að taka þátt. Samtals tóku sex 

kennarar þátt í rannsókninni.  

Til að leita eftir þátttakendum var tölvupóstur sendur til tiltekinna kennara eða hringt í þá 

og óskað eftir þátttöku þeirra. Jafnframt voru fengin leyfi frá skólastjórum fyrir rannsókninni. 

Þátttakendur í rannsókninni eiga það sameinlegt að starfa sem umsjónarkennarar á miðstigi 

grunnskóla og kenna meðal annars náttúrufræði. Viðmælendur starfa allir í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu nema einn sem starfar á landsbyggðinni. Þátttakendur voru fjórar 

konur og tveir karlar á aldrinum 30–62 ára. Allir höfðu þeir kennararéttindi en bakgrunnur 

þeirra, menntun og starfsreynsla var mismunandi. Þeim voru gefin dulnefni og verða hér eftir 

kallaðir Helga, Bjarni, Rakel, Unnur og Hulda.  

Helga hefur starfað í grunnskóla í ellefu ár, lengst af á miðstigi. Helga lauk B.ed. gráðu á 

náttúrufræðikjörsviði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Bjarni hefur starfað í grunnskóla í ellefu ár á öllum skólastigum, lengst af á mið- og 

unglingastigi. Hann lauk B.ed. gráðu á samfélagsfræðikjörsviði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands.  

Rakel hefur starfað í grunnskóla í sautján ár. Rakel lauk B.ed. gráðu á 

náttúrufræðikjörsviði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands ásamt því að taka einingar í 

meistaranámi við sama háskóla.  

Unnur hefur starfað í grunnskóla í tvö ár. Hún lauk kennsluréttindum með 

samfélagsfræðikjörsvið við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Gunnar hefur starfað í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í tvö ár. Hann er 

umsjónarkennari á miðstigi. Bjarni lauk M.ed. gráðu á yngri barna kjörsviði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Hulda hefur starfað í grunnskóla í yfir þrjátíu ár, þar af á miðstigi í tuttugu ár. Hulda lauk 

B.ed. gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er með framhaldsnám á sviði 

náttúrufræðimenntunar.  
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3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram frá miðjum mars til byrjunar maímánaðar 2018. Fylgst var með 40 til 80 

mínútna kennslustundum hjá sex kennurum sem meðal annars kenna náttúrufræði á 

miðstigi í fimm grunnskólum, tveir þeirra í sama skólanum. Eftir kennslustundirnar voru tekin 

opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við kennarana. Lengd viðtalanna var 40 til 60 mínútur. Ég 

hafði með sér viðtalsramma til að styðjast við. Kennslustundirnar voru teknar upp á 

myndband og viðtölin hljóðrituð. Ástæðan fyrir því að viðtöl og vettvangsathuganir voru 

valdar sem gagnasöfnunaraðferðir er sú að ég taldi þetta bestu aðferðirnar til að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem sett var fram. Með viðtölum var mögulegt að kynnast viðhorfum 

og reynslu kennaranna af kennslubókum í náttúrufræði. Með vettvangsathugunum gafst 

tækifæri til þess að sjá hvernig kennarar nota bækurnar í kennslu sinni og jafnvel var hægt að 

fræðast um eitthvað af því sem kennarar fjalla um í viðtalinu eða að fá nánari skýringar á 

einstökum þáttum eða atvikum. Helga Jónsdóttir (2013) segir að viðtöl henti vel sem 

gagnaöflunaraðferð þegar reynsla fólks af námi og starfi er skoðuð, svo sem skynjun, viðhorf, 

þekking, væntingar og gildismat. Viðtöl eru ýmist notuð ein og sér eða samhliða öðrum 

aðferðum svo sem vettvangsathugunum.  

3.4 Greining gagna 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru fengnar með greiningu á gögnum úr viðtölum við kennara 

og vettvangsathugunum. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð nákvæmlega upp í Word 

ritvinnsluforrit. Kennslustundirnar voru teknar upp á myndband og skráð eftir þeim. Við 

afritun viðtala og skráningu vettvangsathugana var notast við dulnefni. Við greiningu var 

notast við þemagreiningu sem Braun og Clarke (2006) hafa lýst.  

Braun og Clarke (2006) segja að þemagreining sé auðnotuð og sveigjanleg aðferð til að 

greina eigindleg gögn. Þemagreining er aðferð til að leita og greina þemu eða mynstur í 

gögnum. Þær lýsa þemagreiningu í sex þrepum. Ferlið hefst þegar rannsakandi fer að taka 

eftir og leita að þemum sem vakið gætu áhuga hans í gögnunum. Þetta getur hafist meðan á 

gagnasöfnun stendur. Skrif er mikilvægur hluti af greiningunni og ætti því að hefjast á fyrsta 

þrepi. Þá eru skrifaðar niður hugmyndir og því er haldið áfram gegnum allt ferlið. Fyrsta þrep 

snýst um að kynna sér gögnin. Það er gert með því að lesa þau yfir endurtekið og leita að 

mynstrum. Ef tekin eru viðtöl þarf að afrita þau. Annað þrep felst í því að lykla gögnin. Lyklar 

eru atriði sem eru lýsandi fyrir ákveðinn hluta gagnanna og bera á kerfisbundinn hátt kennsl 

á þann hluta gagnanna sem eru áhugaverð fyrir rannsakandann. Á þriðja þrepi raðar 

rannsakandi saman lyklum í hugsanleg þemu. Á þessu þrepi er hjálplegt að nota töflur eða 

hugtakakort til að flokka lykla saman í ákveðin þemu. Rannsakandi byrjar að hugsa um 

tengslin milli lyklanna og milli þema. Fjórða þrep snýst um að skoða þemun í tengslum við 
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lyklana og öll gögnin og búa til þematengt kort af greiningunni. Á fimmta þrepi fer fram 

áframhaldandi greining til að skerpa sérstöðu hvers þema og heildarmyndarinnar sem gögnin 

gefa af sér. Myndaðar eru skýrar skilgreiningar og nöfn fyrir hvert þema. Á sjötta þrepi er 

skrifuð skýrsla um niðurstöðurnar. Skýrslan þarf að vera meira en lýsing á gögnum og þarf að 

svara rannsóknarspurningum á sannfærandi hátt.  

3.5 Trúverðugleiki og siðferðileg álitamál 

Það eykur trúverðugleika rannsóknarinnar að nota fleiri en eina gagnasöfnunaraðferð. Þess 

vegna voru bæði tekin viðtöl og farið í vettvangsathuganir. Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013) segja trúverðugleika mælikvarði á sannleiksgildi eigindlegra 

rannsóknarniðurstaðna. Aðferðir til að efla trúverðugleika snúast meðal annars um að gefa 

sér meiri tíma til að ræða við fólk, hlusta betur, fylgjast betur með, að gefa sér meiri tíma til 

að gaumgæfa rannsóknargögnin eða að velta niðurstöðum fyrir sér. Ég hélt 

rannsóknardagbók til að skrá niður hugsanir mínar. Sigríður og Sigurlína segja að í 

rannsóknardagbók séu skráðir ýmsir þættir í hinum mismunandi skrefum rannsóknarferlisins. 

Sömuleiðis sé unnt að skrá hjá sér allar hugmyndir, til dæmis að þemum eða flokkum. Gæði í 

eigindlegum rannsóknum byggja á gæðum úrtaksins. Gæta þarf þess að nægilega margir séu 

í úrtakinu og það sé í samræmi við rannsóknarspurninguna. Koma þarf í veg fyrir að úrtakið 

sé of einsleitt með því að leita meðvitað leiða til að koma í veg fyrir slíkt. Skýrt samræmi þarf 

að vera milli úrtaksins, gagnasöfnunarinnar og gagnagreiningarinnar.  

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur. Öll umfjöllun um rannsóknina og 

niðurstöður hennar var gerð ópersónugreinanleg með dulnefnum. Upplýst samþykki var 

fengið frá þátttakendum til að taka viðtöl og gera vettvangsathugun (sjá viðauka A). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en ekki þótti ástæða til að sækja um leyfi fyrir 

henni þar sem fengið var upplýst samþykki frá þátttakendum. Jafnframt voru leyfi fengin frá 

skólastjórum. Þeir kennarar sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni voru beðnir um að 

senda leyfisbréf sem ég hafði útbúið til foreldra og gefa þeim færi á að láta vita ef þeir vildu 

ekki að barn sitt væri viðstatt eða tekið upp á myndband þegar vettvangsathugunarnar færu 

fram (sjá viðauka Á). Öllum sem komu að rannsókninni var gerð grein fyrir að í verkefninu 

yrði notast við dulnefni í meðferð nafna og staðsetninga. Sigurður Kristinsson (2013) segir að 

liggja þurfi fyrir upplýst og óþvingað samþykki. Rannsakandi þarf að veita nægilega vitneskju 

um eðli rannsóknarinnar til að hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Gerð 

var grein fyrir hver stæði fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi, í hverju þátttaka fælist og á 

hvaða tíma væri áætlað að hún færi fram. Einnig hvernig farið yrði með persónugreinanlegar 

upplýsingar í rannsókninni og með hvaða hætti niðurstöður úr henni yrðu birtar. Sigurður 

(2013) segir jafnframt að þátttakandi skuli vera heimilt að draga þátttöku sína til baka 
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hvenær sem er. Mikilvægt er að sá sem talað er við fái tækifæri til að lesa afritið yfir og draga 

til baka einstaka þætti eins og honum þykir ástæða til.  

Tekið var viðtal við hvern þátttakanda eftir að hafa fylgst með kennslustund hjá honum. 

Þannig vissi þátttakandi ekki fyllilega hvað spurt yrði um í viðtalinu og höfðu þá 

spurningarnar ekki áhrif á atferli hans í kennslustundinni. Sigurður Kristinsson (2013) segir að 

vettvangsathuganir kunni að skila betri árangri ef athugandinn gefur sem minnst upp um 

markmið rannsóknarinnar, þar sem slík vitneskja gæti haft áhrif á það atferli sem athugunin 

beinist að. Sigurður segir jafnframt að erfitt geti verið að gera eigindleg gögn 

ópersónugreinanleg. Að fjarlæga nafn og kennitölu er ekki nóg ef gögnin sjálf lýsa 

einstaklingsbundinni reynslu, því auðvelt kann að vera að geta sér til um hver þátttakandinn 

er. Meðferð viðtala reynir því sérstaklega á þagmælsku, trúnað og varkárni rannsakandans. 

Gæta þarf þess hver áhrif rannsakandans eru. Rannsakandi verður að gæta hlutleysis og 

leggja skoðanir sínar til hliðar. Sigríður Halldórsdóttir (2013) telur mikilvægt að 

rannsakandinn sé meðvitaður um viðhorf sín og fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið 

sem rannsaka á. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Markmiðið með rannsókninni var að auka þekkingu á því hvernig nokkrir kennarar á miðstigi 

grunnskóla notuðu kennslubækur í náttúrufræði og hver reynsla þeirra og viðhorf væru til 

bókanna. Hér verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim rannsóknarspurningum 

sem ég setti fram. Aðalrannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hverjar eru 

hugmyndir og reynsla nokkurra kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í 

náttúrufræði?  

Aðalrannsóknarspurningin fól í sér tvær undirspurningar: 

1. Á hvaða hátt nota þessir kennarar kennslubækurnar í kennslu og hvers vegna?  

2. Hvaða kennslubækur nota þessir kennarar í kennslu sinni og hvaða kosti og galla sjá 

þeir á þeim?  

Niðurstöðukaflinn skiptast í fyrri og seinni hluta. Í fyrri hluta er fjallað um einkenni 

kennaranna í þeim tilgangi að koma með dæmi um hvernig kennararnir nota kennslubækur í 

kennslu sinni og í seinni hluta er greint frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrri hluti 

skiptist niður í sex aðalkafla þar sem hver kennari fær eigin kafla, hann er kynntur og sagt frá 

hvað kom fram í vettvangsathugun og viðtali við hann. Viðtalsramma má sjá í viðauka B. 

Fjallað er um samræmi milli þeirra hugmynda sem kennarinn setur fram og þess sem hann 

framkvæmir í kennslunni. Tilgangurinn með því að lýsa hverjum kennara fyrir sig er að sýna 

kennslu hvers og eins á heildstæðan hátt. Í seinni hluta verða meginniðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman og skipt niður í fimm undirkafla eftir þemum sem komu 

fram. Kaflarnir fimm eru: að tengja reynslu nemenda við viðfangsefni kennslubóka, mikilvægi 

umræðu um viðfangsefni kennslubóka, hlutverk kennslubóka í náttúrufræði kennslu, 

kennarar velja ekki kennslubækur – kostir og gallar þeirra og leiðir til að hjálpa nemendum 

að skilja kennslubókina.  

4.1 Kennararnir 

4.1.1 Helga 

Helga er umsjónarkennari og hefur starfað í ellefu ár í grunnskóla, aðallega á miðstigi. Hún er 

kennaramenntuð og var á náttúrufræðikjörsviði í náminu. Helga kennir sautján nemendum í 

6. bekk.  

4.1.1.1 Vettvangsathugun 

Á vettvangi var Helga að byrja á nýju viðfangsefni um hafið. Í tímanum notaði hún 

umræðuaðferðina einn, fleiri, allir sem fólst í því að hver nemandi skrifaði niður öll orð sem 

honum datt í hug um hafið. Í næsta skrefi hvatti Helga nemendur til að ræða um 
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viðfangsefnið saman í hópum og sameina listana sína. Hún gekk á milli nemenda og spurði 

hvort einhver þeirra væri kominn með tíu orð á listann sinn. Helga stöðvaði vinnuna og bað 

hvern nemanda að segja frá einu atriði á sínum lista og finna mismunandi orð um hafið. 

Nemendur nefndu mörg mismunandi orð sem tengdust hafinu á ýmsan hátt. Flest voru orðin 

sem nemendur völdu almenn og ekki flókin. Dæmi um orð sem þeir tengdu við haf voru: 

Svampur Sveinsson, hákarl, fiskar, hvalir, saltvatn, sjávarréttir, líf, olía, dauðir fiskar og 

veiðistöng. Á þennan hátt kannaði Helga hvað nemendur þekktu í tengslum við hafið.  

Eftir umræður skiptust nemendur á að lesa texta upphátt úr kennslubókinni Auðvitað: 

jörð í alheimi. Að því loknu áttu nemendur að svara sjö spurningum sem Helga hafði útbúið 

og tengdust efni textans í bókinni. Til þess að leita að svörum var texti í kennslubókinni 

notaður og svörin skrifuð niður í stílabækur. Ekki var einungis um að ræða 

staðreyndaspurningar heldur reyndu þær jafnframt á hæfni nemenda til að túlka textann. 

Helga varpaði fram spurningunum, hvatti til umræðna um þær og hjálpaði þannig 

nemendum að finna rétt svör. Tvær fyrstu spurningarnir fólust í því að útskýra merkingu 

orðanna „forsenda“ og „uppruni“ sem komu fyrir í textanum: „Vatn er forsenda lífs á 

jörðinni. Hvað þýðir það?“ og „Lífið á uppruna sinn í hafinu. Hvað þýðir það?“ Margir 

nemendur virtust ekki skilja þessi orð. Nemendur hjálpuðust að með spurningarnar og Helga 

gekk á milli þeirra til aðstoðar. Helga skrifaði sum svörin upp á töfluna. Í lok kennslustundar 

sýndi Helga nemendum myndband um mann sem gat kafað og gengið niðri á hafsbotni með 

heimagerð sundgleraugu og án súrefniskúts og veitt þannig fiska með spjóti. 

4.1.1.2 Viðtal 

Í vettvangsathuguninni fylgdist ég með Helgu byrja á nýju viðfangsefni. Að hennar mati 

fannst henni gott að láta nemendur fara inn á við og leita sjálfir að því sem þeir vissu nú 

þegar um efnið. Þess vegna notaði hún umræðuaðferðina einn, fleiri, allir í kennslustundinni 

sem hún sagðist grípa reglulega til í þeim tilgangi að fá nemendur til að kveikja á huganum og 

hugsa um viðfangsefnið.   

Eftir umræður og lestur í kennslubókinni sagðist Helga oft taka fyrir orð og hugtök í þeim 

tilgangi að hjálpa nemendum að skilja lesefnið. Dæmi um þess konar kennslu mátti sjá í 

kennslustundinni þegar Helga bað nemendur að svara spurningum sem snérust um að skilja 

merkingu orða í lesefninu, eins og „forsenda“ og „uppruni“. Aðspurð hvers vegna hún valdi 

að hafa spurningar þar sem spurt væri út í þýðingu orða sagði Helga að hana hafi grunað að 

nemendur myndu margir lesa textann án þess að skilja hann nægilega vel. Hún vildi fá þá til 

að hugsa um merkinguna. Hún sagði: „Þetta er eitthvað sem ég vil að þau viti. Uppruni ... 

þetta er orð sem ég því miður held að margir krakkar bara skilji ekki.“ Svo virðist vera að 

Helga hafi haft rétt fyrir sér, meðan hún gekk á milli nemenda í kennslustundinni til að 
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aðstoða þá báðu einverjir þeirra um nánari útskýringar á orðunum. Aðspurð um 

kennslustundina sem fylgst var með sagðist Helga ekki alltaf láta nemendur skrifa niður, oft 

væri textinn lesinn eftir orðaspjall og svo spyrði hún þá út úr. Hún bæði nemendur oft að 

svara munnlega því það væri góð upprifjun. Þeir hlustuðu betur ef þeir vissu að hún ætti eftir 

að spyrja þá út úr innihaldi textans eftir lesturinn sem rifjast upp og verður skýrari.  

Helga sagðist nota ýmsar aðferðir í vinnu með textana, svo sem orðaskjóður, krossglímu 

og hugtakakort. Hún tók sem dæmi að hún hefði getað gert orðaskjóðu um hafið þar sem 

nemendur skrifuðu inn í orðaskjóðurnar sín orð sem tengdust hafinu. Að auki hefði verið 

hægt að vinna með samsett orð eins og hafstraumur úr orðunum „haf“ og „straumur“ og 

finna fleiri orð sem að innihéldu þau. Sagðist hún taka orðaspjall með nemendum og vinna 

mikið með Orð af orði sem var innleitt í skólanum og hefur séð fyrir mörgum verkfærum inn í 

kennsluna sem hafa nýst vel. Svo væri byrjendalæsi líka í skólanum sem rímaði mjög vel við. 

Henni fannst þetta gagnast nemendum að því leyti að þetta auki lesskilning þannig að þeir 

geti lesið sér til skilnings á öllum sviðum. Það sem reyndist nemendum erfiðast að hennar 

mati væru flóknu og faglegu orðin sem tengdust náttúrufræðinni. 

Hún sagðist hafa unnið með Líkan Freyers sem tilheyrir Orð af orði. Þá skilgreindu 

nemendur hugtak, kæmu með dæmi tengt því, teiknuðu mynd þar sem orðið væri og þar 

sem orðið væri ekki. Orðavinnan fólst í því að taka orð úr textanum, ræða þau og skrifa 

niður. Orðin þyrftu að vera sýnileg í kennslustofunni og nemendur ættu að nota þau til 

dæmis með því að skrifa setningar þar sem orðin kæmu fyrir. Einnig sagðist hún nota 

orðhlutavinnu þar sem nemendur byggju til orð úr orðunum, semdu spurningar eða færu í 

heimildavinnu þar sem þeir ættu að nýta sér textann, umorða eða endursegja hann. Textinn 

sem nemendur ynnu með væri í kennslubókunum, af Netinu og bókasafninu. Hún sagðist 

velja texta sem hentaði þessum aldri, væri til þess fallinn að auka skilning og orðaforða og 

væri aðgengilegur. Hún sagðist nota orðavinnu og orðaspjall í þeim tilgangi að hjálpa 

nemendum að skilja textann og hugtökin í bókunum svo þeir lærðu að draga merkinguna út 

úr textanum. Því oftar sem nemendur nota orðin, þeim mun betur skilja þeir merkingu 

þeirra. Hún sagði það ekki vera víst að orðin festust í minni en það væri ekki endilega 

markmiðið heldur að þeir öðlist skilning á því sem þeir væru að læra um hverju sinni. 

Að sögn Helgu hafa kennslubækurnar það hlutverk að vera heimildir sem kennari og 

nemendur lesa saman. Hún sagðist hugsa kennsluna út frá kennslubókunum og velji því 

hæfniviðmið sem við eiga hverju sinni. Hún sagðist nota kennslubækurnar þannig að þær 

væru lesnar, ræddar og hún spyrði út í textann. Að auki búi hún til verkefni úr 

kennslubókunum, eins og sjá mátti í kennslustundinni sem fylgst var með. Í náttúrufræðinni 

sagðist Helga nota útgefnar kennslubækur ætlaðar miðstigi frá Menntamálastofnun. Það 

væru aðallega Auðvitað bókaflokkurinn, en einnig líffræðibækurnar Líf á landi, Lífríkið í 
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fersku vatni og Maðurinn: hugur og heilsa. Aðspurð hvers vegna hún veldi þessar bækur 

sagðist hún hafa fengið fyrirmæli þegar hún byrjaði í kennslu um hvað ætti að kenna fyrir 

þennan tiltekna aldur. Hún væri ánægð með Maðurinn: hugur og heilsa vegna þess að 

vinnubókin væri áhugaverð, þægileg, hentaði vel í kennsluna og nemendur hefðu áhuga á 

efninu. Verst fannst henni að nota Auðvitað bækurnar vegna flókins orðaforða. Hún sagðist  

samt vera búin að kenna bókina oft svo hún væri orðin henni ágætlega töm. Henni þætti 

orðið skemmtilegt að fara í þá áskorun. Í kennslustundinni notaði hún Auðvitað: jörð í 

alheimi og vann með orðin sem hún taldi flókin í textanum.  

Helga undirbjó umrædda kennslustund með því að lesa kaflann úr bókinni og leita í því 

efni sem hún átti fyrir. Spurningarnar sem hún notaði í kennslunni bjó hún sjálf til eftir að 

hafa skoðað fyrstu blaðsíðuna í kennslubókinni. Þar kom fram að vatn væri forsenda lífs á 

jörðinni og lífið ætti uppruna sinn í hafinu. Helga sagðist nota ýmis önnur námsgögn þegar 

hún undirbyggi sig fyrir kennslustundir, svo sem kennsluleiðbeiningar, eigið efni sem hún 

hefur sankað að sér og svo væri verkefnabanki í skólanum sem hægt væri að finna efni í. Best 

fyndist henni ganga ef hún væri meira undirbúin en minna en oft gæfist ekki tími til þess. 

Hún sagði: „ ... og svo er náttúrulega skemmtilegast þegar maður fer og leitar að einhverju 

nýju sem manni finnst spennandi. Það náttúrulega tekur tíma. Maður þarf náttúrulega að 

hafa tíma til þess“.  

Aðspurð hvort hún notaði verklega kennslu sagðist Helga hafa farið með nemendur í 

plöntu- og fuglaskoðun í nærumhverfi skólans. Kosturinn við verklega kennslu væri sá að 

nemendur lærðu af því að framkvæma sjálfir og uppgötva. Nálægt skólanum væri gróið 

svæði sem hentugt væri til þess að tengja kennsluna við þeirra umhverfi. Jafnframt notaði 

hún fréttir til að tengja náttúrufræðina við daglegt líf. Stundum vekti hún athygli nemenda á 

einhverju í fréttunum eða að þau finni fréttir sjálf til að lesa til dæmis tengt veðrinu eða 

náttúruhamförum þegar eitthvað slíkt væri í gangi. Ef vel tækist til kveikti þessi aðferð áhuga 

nemenda. Hún sagði að um leið og nemendur fái áhugann á efninu verði þeir opnari fyrir því 

að læra. Þetta mátti sjá í sjálfri kennslustundinni þegar Helga sýndi nemendum myndband í 

þeim tilgangi að vekja áhuga þeirra.  

4.1.1.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Það sem Helga lýsti í viðtalinu má oftast sjá í sjálfri kennslunni sem fylgst var með. Helga 

notaði umræðuraðferð í kennslustundinni sem hún sagðist nota reglulega í þeim tilgangi að 

fá nemendur til að virkja hugann. Helga virtist meðvituð um mikilvægi þess að vinna með 

læsi í náttúrufræðikennslu og valdi að nota orðavinnu og orðaspjall með nemendum í 

kennslustundinni sem fylgst var með. Hún taldi að nemendur ættu margir í erfiðleikum með 

að skilja orð og hugtök í náttúrufræðitextum og þess vegna bað hún nemendur að lesa 
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textann í kennslubókinni og svara spurningum þar sem þeir þurftu meðal annars að velta 

fyrir sér merkingu orða til að ná samhengi textans. Hún sagðist hafa kynnst aðferðinni Orð af 

orði sem hún nýtti sér í náttúrufræðikennslunni ásamt ýmsum kennsluaðferðum, svo sem 

krossglímu, orðaskjóður og hugtakakort. Auðvitað bækurnar þótti henni verst að nota vegna 

flókins orðaforða en nýtti þær samt sem áður í kennslunni og sagði það vera áskorun.  

4.1.2 Bjarni 

Bjarni hefur starfað í grunnskóla í ellefu ár á öllum skólastigum, lengst af á mið- og 

unglingastigi. Hann er kennaramenntaður og tók samfélagsfræðikjörsvið í náminu. Fylgst var 

með verklegri kennslustund hjá Bjarna þar sem hann kenndi tólf nemendum í 5. bekk.  

4.1.2.1 Vettvangsathugun 

Viðfangsefni kennslustundar Bjarna var að smíða rafrásir, teikna upp og skrifa æfingaskýrslu. 

Hann notaði ekki ákveðna kennslubók í kennslustundinni. Bjarni hóf kennslustundina á því að 

spyrja nemendur hvort þeir vissu hvað orðin rofi og rafrás þýddu. Hann var með innlögn þar 

sem hann vitnaði í hvað nemendur lærðu í síðasta tíma um viðfangsefnið og tengdi við 

daglegt líf nemenda með því að taka dæmi um rafrás í kennslustofunni. Hann ýtti á 

ljósrofann í stofunni og slökkti ljósið. Hann sagði:  

Þegar ég geri svona þá er ég að slökkva eða ég er að fikta í rafrásinni, er það ekki? 

Það liggja vírar inni í veggjunum og í ljósin og það þarf að vera svona ákveðin 

hringrás og munið þið við vorum að tala um rafeindirnar í gær. Þær sækja í 

plúsana, þannig að þegar þær fara eftir rafmagnslínunum þá þarf að vera svona 

ákveðin hringrás það þarf að fara í hring svo það verði svona flæði. Af því að 

þegar við erum til dæmis að keyra bíla eins og á Xbrautinni ef að Xbrautin myndi 

bara vera svona (teiknar beina bílabraut), þá væru bara allir stopp, þetta þarf að 

fara í svona hring til þess að bílarnir geti haldið áfram að hreyfast og sama gildir 

um rafmagnið.    

Bjarni kenndi nemendum eðlisfræði eða nánar tiltekið um tákn fyrir ljós, rafhlöðu og rofa 

og sýndi þeim hvernig tengimynd ætti að líta út með því að teikna hana upp á töfluna og gefa 

dæmi um hvernig hún ætti ekki að líta út. Hann bauð nemendum að koma upp á töflu og 

teikna hvernig þeir héldu að táknið fyrir peru ætti að líta út. Nemendur spurðu mikið og 

komu með eigin dæmi af þeirra reynslu tengt rafmagni, til dæmis að ljósið kviknaði seint á 

karlaklósettinu eða um straum af rafmagnsgirðingu með strái. Þannig fékk Bjarni að heyra 

hver skilningur þeirra væri á viðfangsefninu og leiðrétti ranghugmyndir ef þær voru til staðar.   

Bjarni sýndi þeim hlutina sem átti að nota í tilraunina, rafmagnsvír, rafhlöðu og 

perustæði. Hann teiknaði upp peru og benti á þráð inni í perunni og sagði að málmurinn héti 
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volfram og útskýrði af hverju hann væri mikilvægur. Hann bað nemendur að nudda 

höndunum saman og spurði hvort hendurnar þeirra hitnuðu ekki. Hann sagði hita myndast 

og það kallaðist viðnám. Sama gerðist í perunni og þess vegna kæmi ljós. Hann sagði varma 

líka koma frá nemendum en þeir sæju ekki það ljós með berum augum. Hann vitnaði í 

bíómyndir þar sem hermenn eru með hitamyndavélar og snáka sem geta veitt í myrkri. 

Nemendur voru spenntir og virkir þátttakendur.       

Bjarni fór yfir helstu atriði skýrslugerðar og bað nemendur að skrifa þau upp í stílabækur. 

Hann las verkefnalýsinguna upphátt fyrir nemendur. Markmiðið með tilrauninni var að 

komast að því hvað var bilað í rafrásinni. Tveir til þrír nemendur áttu að vinna saman og 

mynda rétta hringrás. Eitt áhaldið var bilað, það er perustæðið, rafhlaðan eða vírarnir. 

Nemendur áttu að komast að því hvaða áhald það væri og teikna upp tengimynd með réttum 

táknum. Nemendur prófuðu mismunandi möguleika og ræddu sín á milli. Bjarni kom sér fyrir 

á borði fyrir utan stofuna. Einn hópur fór fram í einu þegar þeir töldu sig hafa fundið bilaða 

hlutinn. Flestir nemendur töldu að rofinn væri bilaður. Bjarni kannaði það með þeim en sendi 

þá til baka ef lausnin var ekki rétt. Þannig gekk þetta þangað til nemendur leystu gátuna, 

peran var sprungin. Bjarni slökkti síðan ljósin í stofunni og nemendur horfðu á ljósið frá 

perunum sínum. Í lokin hjálpaði Bjarni nemendum við að ljúka skýrslugerðinni, þeir skrifuðu 

um framkvæmd, niðurstöður og drógu ákveðna ályktun af tilrauninni. 

4.1.2.2 Viðtal 

Bjarni lýsti fyrir mér að hann kenndi hálfum 5. bekk í lotum yfir nokkurra vikna tímabil. Hann 

sagðist vinna með nemendum verklegar athuganir og kenna þeim á ýmis áhöld. Nemendur 

lærðu að vinna skipulega á vísindalegan hátt og skrá allt niður. Í kennslustundinni sem fylgst 

var með unnu nemendur einmitt verklega athugun með áhöld. Bjarni sagði það koma með 

reynslunni hvað þyrfti að leggja áherslu á og hvernig tengja ætti við daglegt líf nemenda. Í 

kennslustundinni kom hann með mörg dæmi úr daglegu lífi, svo sem um rafrás í stofunni. 

Hann sagði:  

Svo kemur það bara náttúrulega þegar maður er búinn að kenna í tíu ár (hlær). 

Maður veit svona nokkurn veginn hvað maður vill að þau viti og muni og kannski 

frá því að ég kenndi áður þá vissi ég eins og með rafhlöðuna, ég var að segja þeim 

að hún sé ekkert hættuleg því ég hef lent í því með þessa yngri krakka að þau 

þori ekki að fikta í þessu því þau eru svo hrædd um að fá rafstuð. Maður lærir 

bara með því að rúlla í gegnum þetta, hvað þarf að leggja áherslu á. 

Í náttúrufræðikennslunni sagðist Bjarni nota Auðvitað bækurnar, Lífríkið í fersku vatni, 

Lífríkið í sjó og Maðurinn: hugur og heilsa. Oft fylgi aukaverkefnahefti með bókunum og þá 
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nýti hann eitthvað í þeim og flétti það saman við það sem hann hefur gert áður. Í hvaða röð 

hann kennir bækurnar á miðstiginu segir hann ráðast af bókunum en svo væru 

hæfniviðmiðin í aðalnámskrá grunnskóla. Hann sagðist skoða viðmiðin í aðalnámskrá og bera 

þau saman við bækurnar sem væru til. Spurður um hlutverk námsefnisins í kennslunni sagði 

Bjarni að það væri ákveðinn grunnur að kennslunni.  

Spurður hvernig bækurnar væru valdar sagði Bjarni: „þær eru bara í hillunni“. Þegar hann 

hafi byrjað að kenna hafi honum verið bent á þessar bækur. Í framhaldinu hafi hann skoðað 

hvar hann fyndi annað efni, svo sem á nams.is sem er vefur Menntamálastofnunar. Hann 

sagðist vera óánægður með kennslubókina Líf á landi. Hann sagðist taka eitthvað úr bókinni 

en yfirleitt væri henni sleppt. Bjarna þótti kennslubókin Maðurinn: hugur og heilsa ágæt og 

Auðvitað bækurnar skemmtilegar eftir að þær voru uppfærðar. Spurningarnar, verkefnin og 

verklegu æfingarnar í þeim bókum væru ágætar.  

Bjarni sagði kennsluna mikið fara eftir námsefninu. Í kennslustundum væri venjulega farið 

í gegnum efni bókanna, spurningum úr þeim svarað og í framhaldinu oftast farið í verklegar 

ferðir. Þegar kennslubókin Líf í fersku vatni var tekin fyrir var til að mynda farið í mýri í 

nærumhverfinu, tekin sýni og reynt að skoða þau í smásjá. Þegar hann kennir Auðvitað 

bækurnar sagðist hann svo stundum framkvæma tilraunir í stofunni þar sem nemendur ættu 

að nota einfaldar vélar. Markmiðin með verklegri kennslu væru að nemendur lærðu 

vísindalegar vinnuaðferðir sem nýttust í áframhaldandi námi, vektu áhuga þeirra og léti þá 

þreifa, prófa og uppgötva sjálfa.  

Spurður um hvaða texta nemendur ynnu með og hver markmiðin væru með þeirri vinnu 

sagði Bjarni að textann í bókunum væri aðallega til að fá upplýsingar. Hann sagði nemendur 

eiga erfitt með að finna aðalatriðin í textunum og því reyndi hann að nota textann til að 

þjálfa þá í að finna hvað væri verið að spyrja um og hvað skipti máli. Í framhaldi af því þyrftu 

nemendur að skilja og þá þjálfaðist lesskilningurinn. Hann sagðist ekki nota sérstakar 

kennsluaðferðir í vinnu með textana heldur væri þetta í raun að láta þá lesa. Þess vegna 

þætti honum mikilvægt að fara saman í gegnum námsefnið, bækurnar og textann, með 

nemendum því þá kæmi betur í ljós hvað þeir skildu ekki. Það væri ekki nóg að láta þá lesa 

eitthvað því mörg þeirra næðu ekki efninu. Það erfiðasta við textana sagði hann vera 

orðaforðann og almennan lesskilning. Spurður um hvernig hann hjálpaði nemendum að 

draga merkinguna út úr textanum sagðist hann reyna að vísa í það sem tengdist þeirra 

hugarheimi og aðstæðum. Í kennslustundinni vitnaði Bjarni í þeim tilgangi í kvikmyndir sem 

nemendur þekktu.  
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4.1.2.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Kennslustund Bjarna einkenndist af umræðum milli nemenda og kennara. Það sem Bjarni 

lýsti í viðtalinu mátti oftast sjá í sjálfri kennslunni sem fylgst var með. Í kennslunni vitnaði 

Bjarni í það sem nemendur höfðu lært áður um rafmagn og útskýrði viðfangsefnið með 

ýmsum dæmum úr þeirra daglega lífi. Í viðtalinu sagði hann frá því að í þeim tilgangi að vekja 

áhuga þeirra bendi hann nemendum á eitthvað í þeirra umhverfi. Bjarni virtist mjög fær í því. 

Hann sagði að með reynslunni yrði auðveldara að tengja viðfangsefnin við daglegt líf.  

Sjá mátti í kennslustundinni að nemendur höfðu gaman af því að segja frá eigin reynslu 

tengt rafmagni. Bjarni kannaði hvað þeir vissu um efnið áður en hann sýndi þeim upp á töflu.  

Með því að fara í gegnum námsefnið saman komst hann að því hvað nemendur skildu og 

skildu ekki.  

Eins og hann lýsti sjálfur í viðtalinu bað hann nemendur að prófa sig áfram í verklegu 

kennslunni og gaf ekki of mikið upp. Eftir að hafa lært um eðlisfræðileg viðfangsefni lét hann 

þá gera verklega æfingu sem tengingu við bóklega hlutann. Það mátti sjá skýrt í 

kennslustundinni.  

4.1.3 Rakel 

Rakel hefur starfað í grunnskólum í sautján ár og mestmegnis með nemendum á miðstigi. 

Hún er með kennsluréttindi og sérhæfingu í náttúrufræði. Rakel kennir 25 nemendum í 5. 

bekk. 

4.1.3.1 Vettvangsathugun 

Rakel var að byrja á nýju verkefni þar sem markmiðið var að nemendur gætu lýst veðri og 

kunnað helstu hugtök veðurfræðinnar. Þeir átti að vinna með fagorð og nota ýmis 

námsgögn. Í lok þessarar vinnu áttu nemendur að kynna verkefni sín fyrir samnemendum.     

Tilgangur þessarar kennslustundar var að gera veðurlýsingu fyrir einn dag og nota til þess 

fagorð úr veðurfræði. Nemendur áttu að geta tileinkað sér orðaforða veðurfréttamanns með 

því að horfa á og lesa veðurfréttir. Rakel fór yfir verkefnalýsinguna. Nemendur áttu að 

minnsta kosti að nota tíu veðurorð í lýsinguna og máttu þeir nota orð úr les- og 

vinnubókunum Flökkuskinna: bókmenntir fyrir miðstig og Málið til komið: verkefnabók. 

Nemendur unnu í hópavinnu og fengu frá Rakel möppu með verkefnalýsingu og 

verkefnablöðum. Þeir áttu að glósa eða teikna upp hugtakakort í þessari kennslustund. Upp 

úr því áttu þeir að hreinskrifa veðurlýsinguna. Nemendur fengu spjaldtölvur í þeim tilgangi 

að geta skoðað veðurlýsingar og horft á veðurfréttir á vedur.is og á ruv.is.  

Í hópunum ræddu nemendur sín á milli hvaða landshluta þeir ættu að velja. Rakel spurði 

þá hvort þeir væru búnir að velja sér landshluta og gaf þeim hugmyndir: „Hvaða árstíð er, 



 

37 

sumar, vetur, vor eða haust?“. Hún sýndi nemendum hvar þeir gátu leitað sér upplýsinga í 

kennslubókinni og fundið orð sem pössuðu við verkefnið. Hún benti þeim á orð eins og 

„súld“ og „alskýjað“. Ég sá hópana hjálpast að og nemendur ræddu saman um verkefnið.  

4.1.3.2 Viðtal 

Rakel sagðist áður hafa lagt samskonar verkefni fyrir annan nemendahóp. Verkefnið væri 

skemmtilegt en aðallega mikilvægt svo þeir næðu þessum orðaforða, kynnu og skildu 

veðurorð á borð við norðanátt, logn og hálfskýjað. Þeir þyrftu að geta lesið og hlustað sér til 

gagns. Aðspurð hvernig hún undirbjó kennslustundina sagðist Rakel vera orðin vön. Hún 

hefði áður lagt það fyrir og væri búin að þróa það síðan. Hún sagðist hafa undirbúið 

nemendur fyrir verkefnið með því að biðja þá að hlusta á veðurfréttir heima, búa til ljóð með 

orðum yfir vind og gera hugtakakort. Hún hafi notað Auðvitað bókina við undirbúning en 

þaðan væri verkefnið sprottið. Nemendur væru að læra um veðrið í Auðvitað bókinni. Í 

kennslustundinni sem fylgst var með voru kennslubækurnar notaðar sem nokkurs konar 

handbækur sem nemendur gátu flett upp í.  

Spurð hvernig hún undirbýr kennslustundir í náttúrufræði sagði hún það misjafnt. Hún 

væri alltaf að breyta til og gera eitthvað öðruvísi. Hún læsi efnið í kennslubókunum og 

kennsluleiðbeiningunum til að undirbúa sig og notaði eitthvað úr þeim en ekki alltaf. Hún 

sagðist vita hvað væri ætlast til af henni í bókunum. Með árunum hefði hún öðlast reynslu og 

væri með þetta eins og væri gert ráð fyrir í aðalnámskrá.  

Spurð hvert hún teldi að hlutverk námsefnisins væri í kennslunni sagði hún námsefnið 

vera til að hjálpa henni að miðla efni til nemenda. Hún gæti svo valið hvað henni fyndist 

skipta máli. Það sem hún veldi að gera væri ekki endilega það sem einhver annar kennari 

myndi taka. Hún sagði reynsluna sem hún hafi öðlast í námi sínu nýtast henni. Hún sagðist 

velja úr námsefninu og styðjist ekki endilega við kennslubækurnar beint heldur taki hún efni 

sem hún sjálf á og reyni bara að einfalda þannig að það passi og höfði til þeirra. Það mátti sjá 

í sjálfri kennslustundinni þar sem hún notaði veðurverkefni sem hún hafði útbúið.  

Spurð hvaða námsefni væri notað í náttúrufræðinni sagðist hún nota það sem væri í boði 

frá Menntamálastofnun en fjölbreytnin væri lítil og vantaði að uppfæra bækurnar. Hún hefði 

val um það að ná í auka bækur og að það væru líka til ýmsar litlar og skemmtilegar 

þemabækur. Hún notaði Líf á landi og Auðvitað en sagðist ekki taka bækurnar í ákveðinni 

röð. Spurð hvaða bækur henni fyndist best að nota og af hverju sagði hún Auðvitað 

bækurnar góðar vegna þess að þær væru kaflaskiptar, lítið lesmál í einu og þá hægt að ræða 

það. Líf á landi væri með miklum texta og nemendur yrðu þreyttir á að lesa þann texta. 

Spurð hvaða eiginleika bókanna hún meti mest sagði hún það vera fjölbreytnina í bókunum.  
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Rakel sagði að henni þætti gott að nota umræður og að hún gerði mikið af því. Hún spyrði 

nemendur hvort þeir könnuðust við eitthvað og höfðaði til þeirra þannig að þeir vissu um 

hvað  verið væri að ræða. Svo kæmi fyrir að hún legði bækurnar fyrir og læsi blaðsíðurnar og 

svo væri farið að vinna. Hún sagði beina kennslu vera óhjákvæmilega. Nemendur færu mikið 

í hugtakakort, skapandi verkefni eða uppgötvunarnám. Í kennslustundinni bað hún 

nemendur einmitt að gera hugtakakort. Hún sagði að þegar gerðar væru verklegar athuganir 

reyndi hún að nota það sem til væri af gögnum en það væri ekki mikið. Rakel sagðist finnast 

gaman að fara út með nemendum en því miður væri umhverfið kringum skólann þannig að 

það gæti á köflum verið hættulegt vegna stórra umferðagatna. Hún sagðist ekki hafa treyst 

sér á grenndarsvæðið þeirra nema að fá aðstoð með hópinn en hana væri ekki alltaf að fá. 

Spurð hvernig hún tengdi námið við daglegt líf nemenda sagðist hún gera það þannig að þeir 

tengdu bóklega námið við eitthvað úr þeirra umhverfi.  

Spurð hvernig texta nemendur ynnu með og hvers vegna sagðist Rakel nota alls konar 

texta í náttúrufræði. Hún sagði það misjafnt hvort textinn yrði að samfelldum texta eða hvort 

notuð væru hugtakakort. Hún bæði nemendur stundum að skrifa texta út frá hugtakakortinu. 

Dæmi um það mátti sjá í kennslustundinni sem fylgst var með. Nemendur gerðu hugtakakort 

og hreinskrifuðu síðan veðurlýsingu út frá kortinu. Spurð hvernig hún hjálpaði nemendum að 

skilja textana og hugtökin í bókunum svo þeir dragi merkinguna út úr textanum sagðist hún 

gera það með þessum umræðum. Nemendur skráðu líka niður í vinnubækur og gerðu 

orðskýringar eða teiknuðu þær. Hún notaði orðaskjóður þar sem nemendur skrifuðu sjálfir 

orð og settu inn í skjóðurnar.  

4.1.3.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Rakel virtist leggja áherslu á fjölbreytni í kennslunni. Hún mat fjölbreytni mest í þeim bókum 

sem hún kenndi og kallaði á meiri úrval í kennslubókum. Rakel lýsti í viðtalinu hvernig hún 

efldi orðaforðann með því að ræða um orðin. Hún vildi að nemendur þekktu orðin og gætu 

notað í daglegu lífi. Það mátti sjá í verkefninu þar sem hún bað nemendur að horfa á 

veðurfréttir og eitt markmiðið var að nemendur myndu tileinka sér þann orðaforða sem þar 

væri notaður. Í kennslustundinni mátti sjá vinnu með orð þar sem nemendur ræddu saman 

um orðin, hlustuðu á þau og skrifuðu niður. Í viðtalinu sagðist Rakel nota hugtakakort og það 

mátti sjá í kennslunni. Í viðtalinu sagði hún námsefnið vera til að hjálpa henni að miðla efni til 

nemenda. Í kennslustundinni mátti sjá það þegar kennslubækurnar voru ekki notaðar beint 

en verkefnið sprottið úr þeim.  

4.1.4 Unnur  

Unnur kennir nítján nemendum í 6. bekk. Þetta er annað árið hennar í kennslu. Hún er með 

kennsluréttindi og tók samfélagsfræðikjörsvið í náminu.  
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4.1.4.1 Vettvangsathugun 

Ég fékk að fylgjast með tveimur 40 mínútna kennslustundum með sitthvorum hópnum þar 

sem Unnur fór yfir sama efnið. Notuð var kennslubókin Auðvitað: jörð í alheimi. Nemendur 

voru að útbúa bæklinga þar sem þeir skrifuðu og teiknuðu myndir um hverja reikistjörnu. 

Markmiðið með verkefninu var að nemendur þekki pláneturnar, geti unnið sjálfstætt og 

notað heimildir rétt. Unnur gaf nemendum fyrirfram hugmynd um hvaða upplýsingar skiptu 

máli og gætu komið fyrir í bæklingnum. Nemendur réðu sjálfir hvað þeir skrifuðu um 

pláneturnar en það þurfti að vera eitthvað sem þeim þótti merkilegt og vakti áhuga þeirra. 

Þetta var í fyrsta skipti sem Unnur lagði þetta verkefni fyrir. Í þessu verkefni þurftu 

nemendur að nota kennslubækurnar til að leita sér upplýsinga um reikistjörnurnar og skoða 

myndir til að teikna eigin myndir. 

Unnur byrjaði á innlögn þar sem hún gekk um stofuna og sagði stuttlega frá hverri 

plánetu fyrir sig í samræmi við efni kaflans svo nemendur væru með orðaforðann áður en 

haldið væri áfram með bæklinginn. Nemendur höfðu áður lesið hluta af efninu sjálfir. Unnur 

las upphátt úr kennslubókinni og talaði svo nánar um efnið. Hún tengdi við nemendur með 

því að líkja þeim við geimverur á annarri plánetu. Hún lét þá taka þátt í umræðunni með því 

að spyrja þá út úr því sem þeir höfðu áður lært og tengdi efnið við það sem nemendur 

þekktu og vissu. Hún talaði um hversu einstök jörðin væri miðað við hinar reikistjörnurnar og 

spurði nemendur hvað við þyrftum til að lifa. Nemendur tóku þátt og hún hlustaði á tillögur 

þeirra. Hún vakti áhuga nemenda með því að tala um hugsanlegt líf á Mars og geimferðir. 

Hún sagði: „Menn eru að reyna einhvern tímann í framtíðinni að komast til Mars. Kannski 

verðið þið fólkið sem finnur einhverja leið svo að það sé hægt að ferðast þessa ógurlegu 

vegalengd og koma samt til baka“. Hún talaði um að það þyrfti að hafa margt í huga varðandi 

ferðir til Mars, til dæmis hvað ætti að taka með sér þangað. Hún kom nemendum til að hugsa 

um efnið og velta fyrir sér möguleikum.  

Unnur útskýrði jafnframt merkingu orða eins og jarðarár, möndulhalli og brennisteinssýra 

og tók dæmi. Unnur útskýrði möndulhalla með því að sýna hreyfingar reikistjarnanna með 

höndunum. Hún bað þá um að ímynda sér prjón inni í hverri og einni reikistjörnu, hún sýndi 

þeim með því að halda á ósýnilegum bolta með fingrunum. Hún hafði smitandi áhuga á 

efninu sem skilaði sér til nemenda. Þeir tóku virkan þátt í umræðunni. Unni gekk vel að ná 

athygli nemenda og þeir voru áhugasamir meðan á umræðum stóð og spurðu margra 

spurninga um efnið. Því næst fóru nemendur í sjálfstæða vinnu þar sem þeir héldu áfram að 

vinna í bæklingnum sínum. Nemendur unnu meðan Unnur gekk á milli borða og aðstoðaði 

þá.  
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4.1.4.2 Viðtal 

Spurð af hverju hún valdi að hafa kennslustundina á þennan hátt sagði Unnur að hún hefði 

notað umræður vegna þess að það væri henni auðvelt, nemendur væru tilbúnir að hlusta og 

væru áhugasamir. Unnur var ánægð með að nemendur virtust kveikja. Hún sagði: „Þetta er 

efni þar sem er mjög auðvelt að kveikja ... spennandi, þau kannast við þetta, vita eitthvað ...“ 

Með þessum umræðum öðlist nemendur skilning á efninu. Hún sagði: „Ég sá að þau voru að 

tengja, það voru einhverjar upplýsingar sem þau gátu nýtt og tengt við eitthvað annað.  

Við undirbúning kennslustundarinnar sagðist Unnur ekki hafa lesið kennslubókina, þar 

sem hún hefði verið búin að því áður. Venjulega undirbyggi hún kennslustundirnar með því 

að skoða bækurnar en ekki lesa þær spjaldanna á milli. Hún skoðaði verkefnin og hverjar 

áherslurnar væru í bókunum. Spurð af hverju hún veldi að fara í gegnum textann í bókinni í 

kennslustundinni og til dæmis útskýra ákveðin orð sagði Unnur að henni þætti textann í 

bókinni vera þungur og efnið erfitt. Hún sagði: „Þetta er ekki efni sem ... ég er einhver 

sérfræðingur í eða kemur auðveldlega til mín þannig að fara í gegnum bókina er svolítið 

svona hækja fyrir mig“. Hún bætti við að það væru tölur og upplýsingar í kennslubókinni sem 

væri mikilvægt að þau færu í gegnum. Þegar nemendur færu að vinna gæti hún gengið á milli 

og vitnað í það sem þeir hefðu lært í kennslustundinni.  

Unnur sagðist ekki velja sjálf námsefnið. Það væri búið að ákveða hvaða bækur væru 

teknar í hverjum árgangi. Hún skoðaði hvað bækurnar byðu upp á, skoðaði hæfniviðmiðin í 

aðalnámskrá grunnskóla og hvað væri ætlast til af henni. Hún paraði saman og gæti þess að 

hafa samræmi. Unnur sagði bækurnar sem hún notaði vera góðar en erfiðar og teldi að það 

væri hennar þekking sem vantaði upp á. Hún sagði Líf á landi og tengdar bækur vera 

gamaldags vegna þess að þær væru byggðar upp þannig að textinn væri lesinn og svo unnið í 

vinnubók. Þær væru ekki skapandi. Hún sagði að sér þætti þrátt fyrir það gott að nota þær 

þar sem hún hefði áhuga á líffræði. Unnur sagði Auðvitað bækurnar gefa meira frelsi en á 

móti væru þær meira krefjandi fyrir hana sem kennara. Þær krefðust þess að hún aflaði sér 

upplýsinga og þekkti efnið. Henni fannst þetta vera galli en á móti væru þar alls konar 

hugmyndir sem hægt væri að nota til að brjóta upp kennslustundina. Hún gæti farið djúpt í 

sumt og sleppt öðru og það breytti engu. Með Auðvitað bókunum sagðist hún nota verklega 

kennslu mikið. Hún fylgdi þá efninu og veldi tilraunirnar. Hún sagði: “... þetta eru líka sko 

erfið hugtök sem er verið að vinna með í náttúrufræðinni og það þarf að gefa sér tíma til að 

prófa ... svo förum við í þessa umræðu“. Markmið hennar með verklegri kennslu sagði hún 

vera að fá nemendur til að upplifa og fá tilfinningu fyrir viðfangsefninu.  

Hlutverk kennslubókanna sagði hún vera leiðarvísi, að vera til upplýsinga og gefa 

hugmyndir. Í þeim væru upplýsingarnar og hugmyndir að nálgunum og svo væri það hennar 

sem kennara að velja úr því með nemendum. Nemendur ynnu fyrst og fremst með textann í 



 

41 

kennslubókinni ásamt því að vinna með heimildir á Netinu. Unnur sagði textann 

upplýsingagjafa og að nemendur þyrftu að velja og greina hvað textinn væri að segja og hvað 

skipti máli. Það væri erfitt með flókinn texta. Nemendur væru að ná í þekkingu og færni og 

að vinna með ólíka texta. Hún færi oft þá leið að lesa fyrir þá því þeir væru mismunandi á veg 

komnir í lestri, þeir þyrftu að hafa ákveðnar upplýsingar og það væri lykill að áframhaldandi 

verkefnum. Í kennslustundinni talaði Unnur í kringum efnið í köflum kennslubókarinnar og 

las að hluta úr henni. Unnur vildi að nemendur hefðu upplýsingar um hverja reikistjörnu fyrir 

sig áður en þeir ynnu bæklinginn sinn.  

Unnur sagðist hjálpa nemendum að skilja hugtökin og draga merkinguna út úr textanum 

með umræðum, hún spyrði þá út úr og umorðaði setningar. Sum af orðunum í textanum 

væru verulega flókin og í lagi að skilja þau ekki. Aðalatriðið væri að nemendur skildu 

samhengi textans. Erfiðast fannst henni fyrir nemendur að ná heildarsamhenginu í 

textunum. Að þeir læsu ekki bara og skrifuðu heldur að það sitji eitthvað eftir og að þeir 

skilji. Þegar nemendur voru spurðir og áttu að ræða saman kom í ljós að þeir höfðu ekki 

orðaforðann til þess. Þeir gátu ekki beitt orðunum þar sem þau væru þeim ekki töm og þeir 

áttu erfitt með að miðla. Hún hafði það sem reglu að það væri bannað að skrifa beint upp úr 

bókinni því að þá þyrftu þeir að vinna sig í gegnum textann. Í kennslustundinni bað hún 

nemendur að skrifa ekki allan texta bókarinnar heldur að velja úr áhugaverðum staðreyndum 

um reikistjörnurnar.  

4.1.4.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Af kennslustundinni sem fylgst var með að dæma og því sem Unnur sagði í viðtalinu virðast 

umræður áberandi í hennar kennslu og hún styðjast mikið við kennslubókina. Í viðtalinu 

sagðist hún nota umræður vegna þess að henni fyndist það auðvelt og áhugi nemenda 

kviknaði þannig á efninu. Í kennslustundinni mátti sjá að Unnur hafði smitandi áhuga á 

efninu og nemendur tjáðu sig mikið. Í kennslustundinni las hún upp úr bókinni og sagði svo 

sjálf í viðtalinu að það væri ákveðinn stuðningur fyrir hana að fara í gegnum efni bókarinnar.  

4.1.5 Gunnar 

Gunnar hefur starfað í grunnskóla í tvö ár og er umsjónarkennari á miðstigi. Gunnar er með 

kennsluréttindi og sérhæfingu á yngri barna kjörsviði. Hann kennir tuttugu og sjö nemendum 

í 6. bekk.  

6.1.5.1 Vettvangsathugun 

Viðfangsefni kennslustundar Gunnars var loftslag jarðar. Gunnar byrjaði á því að biðja 

námsfélaga, sem sitja hlið við hlið, að tala saman í tvær mínútur á mann og ræða 

spurninguna „Í hvernig loftslagi mynduð þið helst vilja búa?“ Gunnar spurði síðan nemendur 
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um hvað hafi verið rætt. Nemendur brugðust við og Gunnar bað þá um að segja nánar frá. 

Gunnar dró niður landakort til að sýna nemendum og kveikti á skjávarpanum þar sem sjá 

mátti texta og myndir tengt efninu sem kom úr kennslubókinni Auðvitað: jörð í alheimi. Hann 

spurði þá ýmissa spurninga, sem dæmi: „Í hvaða hitabelti er Spánn? Myndi einhver ykkar 

vilja búa í kuldabelti? Í hvernig belti búum við?“ Hann sagði sögu af sjálfum sér þegar hann 

var í útlöndum þegar veðrið breyttist hratt. Nemendur vildu þá segja frá upplifunum sínum 

af veðri í útlöndum. Hann sagði við nemendur: „Veðrið getur breyst en loftslagið er alltaf það 

sama“. Hann sagði að þau ætluðu að skoða mismunandi loftslag á jörðinni og í lok tímans 

ættu nemendur að geta útskýrt með eigin orðum loftslag jarðar.  

Því næst áttu námsfélagar að ræða aftur saman. Þeir áttu að velta fyrir sér hvað myndi 

gerast ef hægt væri að spá fyrir um veður með 100% nákvæmni. Í kjölfarið spurði Gunnar 

hvaða atvinnugreinar væru háðar veðri? Hann sýndi þeim heimasíðuna vedur.is og 

veðurspánna fyrir daginn. Hann útskýrði fyrir þeim hugtak eins og sunnanátt. Hann talaði um 

hversu mismunandi veður væri búið að vera þennan daginn og spurði hvort þeir hefðu klætt 

sig eftir veðri í dag. Hann talaði um hvað það myndi breyta miklu fyrir okkur ef hægt væri að 

spá nákvæmlega til um veðrið. Hann vitnaði í svör nemenda þegar þeir voru spurðir í hvaða 

belti þeir myndu vilja búa og nemendur brugðust við spurningunum og sögðu frá eigin 

reynslu.  

Gunnar sýndi nemendum myndband á ensku sem fjallaði um loftslag. Hann stoppaði 

reglulega og útskýrði. Hann útskýrði orðið breiddargráða sem kom fyrir á myndbandinu. 

Hann notaði líkan af jörðinni til að útskýra frekar. Gunnar gaf nemendum fyrirmæli en þeir 

áttu að búa til eigin útgáfu af mynd eða texta til að útskýra mismunandi loftslag jarðar. Sem 

dæmi gátu nemendur búið til hugtakakort. Þeir höfðu kennslubókina hjá sér og gátu notað 

hana til að hjálpa sér. Einhverjir teiknuðu upp skýringarmynd úr lesbókinni á meðan aðrir 

gerðu hugtakakort. Hann minnti nemendur á markmið tímans, að læra um loftslag jarðar og 

geta útskýrt það. Í lokin tók hann saman efni tímans og spurði nemendur hvort þeir hefðu 

náð markmiðinu sem var sett í upphafi.  

4.1.5.2 Viðtal 

Spurður af hverju hann valdi að fara þessi leið í kennslustundinni sagði Gunnar að sem hluti 

af leiðsagnarmati byrjaði hann á opnum umræðum til að kanna hvað nemendur vita fyrir um 

efnið. Hann lýsti kennslustundinni: „eins og ég spurði þau hvar þau myndu vilja búa. Þá fæ ég 

upplýsingar og sé strax muninn á hvort þau skilji hvað ég meina með loftslagi, hvar þau eru 

stödd og reyni að halda kennslunni áfram þaðan“. Hann sagði áherslu þessarar 

kennslustundar hafa verið hugtakið loftslag. Síðar lærðu nemendur önnur hugtök, svo sem 

breiddargráða, og gætu þá hugsað um tengsl þessara tveggja hugtaka. Hann sagði: „maður 
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þarf alltaf að byggja stiga, þetta eru svona litlar tröppur, sem byggja á fyrri reynslu og hvað 

þeir kunna“.  

Spurður um kennslustundina sem fylgst var með sagðist hann sýna texta upp á smarttöflu 

því hann vildi hafa þetta sýnilegt fyrir nemendur og einnig geta átt þetta til að kenna það 

aftur. Hann sagði að sér þættu umræður skipta miklu máli. Hann notaði þær vegna þess að 

hann hefði áhuga á spurnar- og umræðuaðferðum og að með því að tala saman um efnið 

lærðu nemendur. Það væri aðferð sem fengi nemendur til að hugsa og velta vöngum. Hluti af 

leiðsagnarmatinu væri að biðja nemendur að vinna saman sem námsfélaga þannig að þá 

væri stoppað nokkrum sinnum í kennslustundinni og þeir ræddu sín á milli. Með þessu móti 

fengju allir að tjá sig og enginn væri aðgerðarlaus. Þetta mátti sjá í sjálfri kennslunni sem 

fylgst var með.  

Spurður um hvort hann notaði verklega kennslu sagði hann að sér þætti það erfitt í 

náttúrufræðikennslustundum af því hann skorti reynslu til að finna efni sem hann gæti notað 

í kennslunni. Hann vildi nýta meira útikennslu og er með það að markmiði að fara oftar út 

með nemendum, meðal annars vegna þess að þannig nær hann að tengja við það sem 

nemendur hafa lært í kennslubókunum. Tímaleysi geri það að verkum að hann nái því ekki.   

Gunnar sagðist nánast aldrei lesa upp úr kennslubókinni. Hann hefði gert það talsvert 

áður en þá hefði hann ekki verið búinn að þróa sína kennsluhætti. Honum þætti það 

tilgangslaust að lesa texta upp úr bókinni, það tæki aðeins tíma. Frekar vildi hann hafa 

umræður, að hann talaði og nemendur töluðu saman. Í kennslustundinni birti Gunnar upp á 

skjá einfaldaðan texta kennslubókarinnar sem hann notaði til að fræða nemendur um 

viðfangsefnið. Hann sagði um kennsluna sem fylgst var með:  

En ég vil frekar fara yfir þetta, hafa glósurnar uppi og tala um hlutina þannig að 

ég var með mynd upp úr bókinni og ég fór yfir, textann var í raun og veru textinn 

úr bókinni sem ég var búin að breyta aðeins og einfalda, þau eru að taka 

námsefni upp úr bókinni en eru samt ekki að lesa og svara spurningunum, 

stundum svara ég spurningunum sem eru aftast í þessari bók en alls ekki oft, það 

er ekki stór partur í kennslunni, að lesa bókina og svara spurningum. Það er hins 

vegar, það er alveg lærdómur í því að svara spurningum og leita að rétta svarinu, 

það að læra það að finna svör í texta og lesa texta hratt það er eitthvað sem æfir 

þig undir menntaskóla og háskóla svo það er allt í lagi að hafa það stökum 

sinnum en ef maður gerir það alltaf þá verður einfaldalega of þurrir og leiðinlegir 

tímar.  

Spurður um hvernig kennslubækurnar væru valdar sagði Gunnar að þegar hann hefði 

byrjað sem kennari hefði hann fengið bunka af bókum og fyrirmæli um að þetta væri 
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kennsluefnið. Hann hefði hægt og rólega áttað sig á að það sem nemendur ættu að læra væri 

í aðalnámskrá. Hann sagðist nota bækurnar til viðmiðunar og til að hjálpa sér en ekki byggja 

upp kennslustundina. Hann færi svo eigin leiðir. Hann skoðaði hvað nemendur ættu að læra, 

hver væru viðmiðin fyrir tímann og hvert væri markmiðið í bókinni. Hann fylgdi kaflanum í 

bókinni þar sem honum þætti það þægilegt. Í kennslustundinni sem fylgst var með var 

kennslubókin ekki sýnileg en efni hennar einfaldað og sett upp á skjá.  

Spurður um hvaða kennslubækur honum fyndist best að nota og hvers vegna sagðist 

hann aðallega nota Auðvitað bækurnar, hann hefði ekki mikla reynslu af mismunandi 

kennslubókum í náttúrufræði. Honum þóttu Auðvitað bækurnar miserfiðar. Hann sagðist 

vera ánægður með skemmtileg umræðuverkefni í bókunum sem hann hefði val um að nota. 

Þetta vantaði oftast í aðrar bækur. Það væru spurningar eða vangaveltur á hverri opnu sem 

væru hugmyndir sem honum fyndist gott að fá. Hann sagði bókina Líf á landi hins vegar vera 

þunga og þurra. Þar væru aðallega upplýsingar, verkefni inn á milli og spurningar. Hins vegar 

væri hún með fullt af myndum sem væri gaman. Spurður hvort honum fyndist skorta efni 

sagði hann ekki skorta kennslubækur heldur hugmyndabanka, svo sem vefsíður fyrir 

náttúrufræðikennslu þar sem kennarar gætu rætt saman og skipst á verkefnum meðal 

annars fyrir verklega kennslu. Verkefnin væru svo alltaf aðlöguð að eigin hóp, kennsluháttum 

og aðferðum kennarans. 

Spurður hvaða texta nemendur ynnu með í tímum sagði Gunnar það mikið vera 

einfaldaðan texta upp úr bókinni. Nemendur hefðu bókina hjá sér og sumir vildu lesa og búa 

til eigin glósur. Hann sagðist ekki leggja mikla áherslu á að lestur bókarinnar heldur væri 

meira talað saman. Nemendur gætu alltaf flett upp í bókinni. Gunnar sagðist ekki vinna með 

annan texta en þann sem væri í bókunum. Spurður um markmiðin með textavinnunni sagði 

hann að með því fengju nemendur tækifæri til að lesa fræðilegan texta og læra hugtökin. Það 

væri alltaf verið að leitast við að bæta orðaforðann.  

Spurður hvernig hann hjálpaði nemendum að draga merkinguna úr textanum sagðist 

hann gera það með því að einfalda hann sjálfur, setja upp og ræða hann. Í kennslustundinni 

var hann búinn að einfalda texta kennslubókarinnar og sagði nemendum frá. Hann fékk líka 

nemendur til að ræða hann með námsfélögum og segja hver öðru frá. Það sem reyndist 

nemendum erfitt í vinnu með textann væri að lesa hann. Hann sagði nemendum ganga 

misvel með fræðitexta. Hann æfði þá stundum í lestri fræðitexta með því að láta þá skoða 

fyrirsagnir og myndir, feitletruð orð og síðan væri textinn lesinn. Í framhaldinu væri textinn 

ígrundaður. Nemendur skildu textann ef það væri búið að fjalla um hugtökin í textanum 

áður. Það væri mikilvægt að nemendur kynntust lestri fræðitexta fyrir áframhaldandi nám.  

Spurður um verkefni fær hann nemendur til að gera spurningar upp úr texta. Gunnar 

sagðist nota hugtakakort reglulega og sagði aðspurður að honum þætti það gott því 
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nemendur fái þannig upprifjun á sínum forsendum en ekki upp úr bókinni. Þá sjái hann 

nákvæmlega hvað nemendur muna og hvað ekki. Í kennslustundinni sem fylgst var með gátu 

nemendur meðal annars gert hugtakakort til að útskýra mismunandi loftslag jarðar.  

4.1.5.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Sjá mátti bæði í vettvangsathuguninni og í viðtalinu að umræður einkenndu kennsluna hjá 

Gunnari. Gunnar sagðist ekki lesa upp úr bókinni í viðtalinu og það mátti sjá í sjálfri 

kennslunni. Hann sagði þau frekar tala saman um efnið. Þegar hann hefði áhuga á efninu 

smitaði það nemendur. Umræður væru áberandi og nemendur hefðu gaman af því að segja 

frá. Hann bað nemendur að gera hugtakakort í kennslustundinni og sagði í viðtalinu að 

þannig gæti hann séð hvað nemendur vita og þeir fái upprifjun á sínum forsendum en ekki úr 

bókinni.  

4.1.6 Hulda  

Hulda hefur starfað í grunnskóla í yfir þrjátíu ár, lengst af sem umsjónarkennari á miðstigi. 

Hulda er kennaramenntuð og með framhaldsnám á sviði náttúrufræðimenntunar. Hulda 

kennir tuttugu og fimm nemendum í 7. bekk. 

4.1.6.1 Vettvangsathugun 

Hulda var að byrja á nýju viðfangsefni, efnafræði þar sem hún fjallaði um eiginleika efna og 

efnabreytingar. Hún notaði kennslubókina Auðvitað: heimilið. Í upphafi kennslunnar tengdi 

Hulda við það sem nemendur höfðu lært áður í eðlisfræði. Hún spurði nemendur hvort þeir 

myndu eftir tilraununum sem þeir höfðu áður gert á miðstigi. Nemendur brugðust við og 

Hulda bætti við að það hefðu verið tilraunir í sambandi við hljóð, ljós og bylgjur.  

Hulda bað nemendur að tala saman tveir og tveir, í eina mínútu. Þeir áttu að tala um 

hvað þeir vissu fyrir um eiginleika efna. Hún sagði: „hvaða efni þekkið þið?“. Í framhaldinu 

voru umræður þar sem Hulda bað hvert par að segja bekknum hvað þeir höfðu rætt um sín á 

milli. Einn nemandi sagði að vatn gæti verið frosið og þá spurði Hulda á móti: „það getur 

verið frosið og hvernig? Hvert er venjulegt ástand vatns? Já, rétt það er fljótandi“. Nemendur 

nefndu jafnframt efnaformúlu vatns, mismunandi ástand vatns, sýru sem leysir upp, 

sameindir, súrefni og koltvíoxíð. Hulda sagði: „er það eitthvað tengt, vatn og súrefni? Hvað 

með koltvíoxíð, er það eitthvað tengt?“. Til að koma með dæmi skrifaði Hulda efnaformúlu 

vatns og koltvíoxíðs upp á töflu og spurði hvort þessar efnaformúlur ættu eitthvað 

sameiginlegt? Hún bætti við: „þið hafið núna áttað ykkur á að efni eru samsett úr 

mismunandi efnum. Þau geta verið á mismunandi formi og einhver blandast. Við erum komin 

með nokkri þætti sem við ætlum að fjalla um“.  
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Hulda las efnisyfirlit kennslubókarinnar og talaði stuttlega um viðfangsefnin sem átti að 

fjalla um á önninni til dæmis massa efna, hamskipti og leysni. Því næst bað Hulda nemendur 

um að skiptast á að lesa fyrsta kaflann upphátt. Hún hvatti þá til að spyrja ef þeir skildu ekki 

efni kaflans. Á meðan lestri stóð ræddi hún efni textans. Í textanum var fjallað um vísindaleg 

vinnubrögð við rannsóknir og Hulda talaði sérstaklega um hversu mikilvægt það væri að skrá 

skipulega. Hún tengdi efnið við daglegt líf með því að taka dæmi um vísindalegar rannsóknir 

og tók meðal annars dæmi um þróun lyfja. Hulda fór yfir það upp á töflu með nemendum 

hvað felst í rannsóknarskýrslu og bað þá að nefna helstu skref í vinnuferlinu.  

Hulda gerði sýnitilraun í þeim tilgangi að nemendur æfðust í að skrá skipulega. Tilraunin 

hét „gos“ og fólst meðal annars í því að setja krukku með spritti og rauðum matarliti ofan í 

ískalt vatn. Áður en hún gerði tilraunina spurði hún nemendur hvað þeir héldu að myndi 

gerast og bað þá um að setja fram tilgátu. Hún fékk nokkra nemendur til að aðstoða sig við 

tilraunina á meðan hinir horfðu á. Rannsóknarskýrslan var unnin í sameiningu upp á töflu þar 

sem Hulda bað nemendur um að lýsa fyrir sér hvað átti sér stað og hverjar niðurstöðurnar 

voru. Þær voru í stuttu máli að sprittið gaus og leitaði upp vegna þess að eðlismassi kalda 

vatnsins var meiri en sprittsins. Hún tengdi við daglegt líf nemenda með því að spyrja þá 

hvort þeir þekktu dæmi um önnur efni þar sem svipað ætti sér stað. Nemendur komu með 

dæmi um olíu og vatn. Hún spurði nemendur hvað gerðist þegar olíuskip stranda. Á meðan á 

þessu stóð skrifuðu þeir niður hvert skref rannsóknarinnar í bækurnar sínar og teiknuðu upp 

skýringarmynd.  

4.1.6.2 Viðtal 

Aðspurð sagði Hulda að vegna þess að hún væri að byrja á nýju viðfangsefni með nemendum 

sínum veldi hún að kanna hvað þeir vissu um eiginleika efna. Hún fengi þá til að ræða saman 

í pörum. Henni þætti það skemmtilegra en að gera hugtakakort og þá fengi hún að heyra 

hvað þeir ræddu saman um. Hún sagði tilraunina í kennslustundinni sem fylgst var með koma 

úr kennslubók með verklegum tilraunum fyrir miðstig. Hún sagði mikilvægt að kennarar 

hefðu aðgang að hugmyndum að tilraunum og gætu lesið sér til um tilgang þeirra, þar sem 

þeir væru oft á tíðum ekki mikið menntaðir í efnafræði. Með tilrauninni í kennslustundinni 

vildi hún kveikja áhuga þeirra, tengja við námsefnið og kenna þeim að skrá niður á 

vísindalegan hátt.  

Spurð af hverju hún veldi að láta nemendur lesa upp úr bókinni sagði Hulda að nemendur 

læsu ekki heima. Með lestrinum kæmust þeir inn í efnið og jafnframt væri gott að komast í 

gang með þessu hætti. Hún vonaðist til að nemendur tengi lesturinn og verklegar athuganir 

saman. Í kennslustundinni bað Hulda nemendur að skiptast á að lesa úr bókinni og í 

framhaldinu var unnin verkleg athugun. Hún sagði:  
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Maður les ansi mikið með þeim á miðstigi ennþá. Þau skilja heldur ekki hvað þau 

eru að lesa, einhverjir sko. Það er mjög misjafnt, hversu vel þau eru læs. En þau 

verða náttúrulega að lesa fyrst um það til þess að fræðast og ég ætla að reyna að 

fá þau til að lesa og reyna að útskýra. Svo hjálpa ég þeim ef eitthvað er. Ég held 

ekki fyrirlestur. 

Eftir lestur sagðist Hulda oft vinna með textann með því að láta nemendur í litlum hópum 

útskýra fyrir samnemendum efni hans. Þá læsu þeir textabútinn saman og fá 15-20 mínútur 

til þess. Þeir ættu svo að hugsa hvernig þeir gætu útskýrt þetta fyrir hinum. Þeir gerðu það 

munnlega og mættu nota hjálpartæki, svo sem kubba. Með þessum hætti rýndu þeir í það 

sem þeir lásu og reyndu að skilja það betur. Hún taldi það árangursríkari leið en að hún 

útskýrði efni textans fyrir nemendum. Svo þegar Hulda gerði tilraunir með nemendunum þá 

gætu þeir notað bækurnar til að hjálpa sér að skilja um hvað tilraunirnar væru.  

Hulda sagði að sér þætti gott að lesa með þeim, meðal annars vegna þess að þá geti hún 

meðfram því tengt við daglegt líf nemenda. Orðin og hugtökin sem hún útskýri fyrir 

nemendum samhliða lestrinum ákveði hún ekki fyrirfram heldur komi það ósjálfrátt þegar 

hún hugsi um efnið, enda hefur hún kennt lengi. Útskýringar á hugtökum sagði hún skipta 

máli til að nemendur skildu þau.  

Hulda sagðist nota gagnvirkar umræður og reyndi að hlutbinda umfjöllunarefnið. Þannig 

heyri hún vel hvort nemendur hafi skilning. Hún sagði nemendur þurfa að tala saman án þess 

að hún stýri alltaf umræðunum. Í kennslustundinni notaði Hulda umræður þar sem 

nemendur ræddu saman sín á milli og einnig þar sem Hulda stýrði umræðum. Í eðlisfræðinni 

vildi hún fyrst og fremst hafa verklega kennslu og tengja það síðan við það sem þeir voru að 

lesa og læra um. Hún sagði ekkert gagn vera af verklegri kennslu nema efnið væri tekið 

saman í lokin og fjallað um það sem verið væri að gera. Í kennslustundinni unnu nemendur 

skýrslu eftir verklegu athugunina. Hulda sagðist nota útikennslu mikið þar sem farið væri 

með nemendur um nærumhverfi skólans. Áður fyrr voru tekin sýni með úr fjörunni upp í 

skóla og rannsakað en það væri hætt. Hún sagði þau sjá mikið í þessum göngutúrum, meðal 

annars tré og fugla. Það væru teknar ljósmyndir, rannsakað og niðurstöður kynntar. 

Nemendur ynnu mikið saman í hópum og héldu kynningar á því sem þeir væru að læra. Hún 

sagðist vilja hafa kennsluna fjölbreytta með þessum hætti.  

Kennslubækurnar sem Hulda sagðist nota í náttúrufræði voru líffræðibækurnar Líf á landi 

og Lífríki í sjó. Að auki var það Maðurinn og Auðvitað bækurnar. Spurð hvernig bækurnar 

væru valdar sagði Hulda að það væri bara það sem er í boði. Hún sagðist styðjast við þessar 

grunnbækur en fari ekki í þær frá upphafi til enda. Þau væru einnig  með uppflettibækur svo 

sem jurta- og fuglabækur. Hulda sagðist vera ánægð með hvernig hún tekur á 



48 

kennslubókunum og að það væri í takt við aðalnámskrá og hvað væri ætlast til af henni. Hún 

sagðist velja úr bókunum og reyna að gera þetta á eigin hátt. Sem dæmi þegar tekin væri 

Lífríki á landi væri gaman að skipta nemendum í hópa til að kynna efnið. Lífríki á sjó væri 

meiri uppflettibók og þá væri gengið út frá náttúrustíg sem Hulda gerði og nemendur ynnu 

síðan hópverkefni um sitt svæði í fjörunni, til dæmis þarabelti. Sumir rannsökuðu sýrustigið í 

sjónum og ynnu það með því að skoða bókina. Þannig að bækurnar í því efni væru lítið 

lesnar. Í kennslubók um orku væri ekkert lesið heldur gerðu nemendur stórt 

hópvinnuverkefni með leggókubba í sambandi við orkustöðvar sem Hulda fann upp á. 

Verkefnin væru kynnt, unnið væri með hugtök og þau útskýrð í tengslum við efnið. 

Nemendur notuðu þá kennslubókina sem uppflettibók. 

Í líffærafræði sagði Hulda bókina Maðurinn: hugur og heilsa vera tekna fyrir. Hulda 

sagðist nota umræður til að ræða það sem þau væru að fást við og lesa með þeim. 

Nemendum fyndist viðfangsefnið skemmtilegt. Hulda sagði afskaplega lítið efni í les- og 

vinnubókinni og hún væri barnaleg. Hún sagði: „maður þarf bara að breyta hvernig maður 

vinnur með þetta.“ Hún væri samt ánægð með þau verkefni sem hún notaði í vinnubókinni, 

svo sem hugtakakortið og að safna sér ítarupplýsingum á Netinu. Spurð hvernig hún myndi 

hafa vinnubókina sagði Hulda að hún myndi gera þetta allt öðruvísi með því að nemendur 

væru sérfræðingar í einhverju, svo sem meltingu, eyranu eða hjartanu. Í þessu efni notaði 

hún lítið verklega kennslu.  

Spurð hvers konar texta nemendur ynnu með sagði Hulda það mikið vera 

kennslubækurnar og Netið. Hulda sagðist hjálpa nemendum að draga merkinguna út úr 

textanum með því að biðja þá um að endursegja textann með sínum orðum. Þannig takist 

nemendum að skilja. Spurð um fleiri verkefni eða kennsluaðferðir í vinnu með texta sagði 

Hulda að hún léti nemendur fá hugtök og þeir ættu að leita að þeim í textanum, útskýra eða 

teikna. Hulda gerði með nemendum orðaskjóður og sagði það nauðsynlegt þar sem það 

væru ótrúleg orð sem þeir skildu ekki. Hugtakakort væru notuð meðal annars í líffræðinni í 

vinnu með sérstök líffæri. Stundum sagðist Hulda láta þá gera hugtakakort í upphafi í staðinn 

fyrir umræðu og svo aftur í lok kennslustundar. Hún notaði leiðsagnarnám og hluti af því 

væri að nemendur væru með námsfélaga og ræddu saman um námsefnið.  

Spurð hvað henni fyndist erfiðast fyrir nemendur í vinnu með textana sagði Hulda texta 

náttúrufræðikennslubókana vera erfiða. Sem dæmi væri bókin Líf á landi krefjandi, mikill 

texti í henni og ekki hægt að lesa allt. Því væri nemendum skipt í hópa og þeir látnir vera 

sérfræðingar á ákveðnu sviði. Hún fjallaði þá til dæmis um hugtök, svo sem vistkerfi, 

gróðurhúsaáhrif og ljóstillífun með nemendum svo þeir skilji. Þessi hugtök sagðist hún taka 

mjög vel með þeim og fái þá til að útskýra þau fyrir bekknum með eigum orðum. Síðan væri 

nemendum skipt í sérfræðihópa og hver hópur tæki sem dæmi skóglendi, lífríki fjörunnar, 
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mela og móa og svo framvegis. Mikil áhersla væri á hugtökin sem þau þyrftu líka að útskýra í 

verkefninu.  

4.1.6.3 Samræmi milli hugmynda og kennslu 

Í bæði vettvangsathuguninni og viðtalinu mátti sjá áherslur Huldu á lestur, umræður og 

verklega kennslu. Hún las með nemendum í kennslustundinni og í viðtalinu sagðist hún vona 

að með því tengdu þeir lesturinn og verklegu athuganirnar saman. Hún sagði verklegu 

athuganirnar ekki bara snúast um upplifun heldur yrðu nemendur að skilja hvað verið væri 

að fást við og það væri gert með umræðum. Hún notaði umræður, bæði þar sem hún spurði 

nemendur og þeir ræddu sín á milli. Hún sagðist í viðtalinu vilja að nemendur töluðu saman 

án þess að hún stýrði umræðum. 

4.2 Meginrannsóknarniðurstöður 

Hér eru meginrannsóknarniðurstöður dregnar saman og skiptast þær í fimm kafla eftir 

þemum sem fram komu við greiningu gagnanna. Þemun eru svör við 

aðalrannsóknarspurningunni og undirspurningunum tveimur sem settar hafa verið fram hér 

að framan. Í fyrsta kafla er fjallað um það að tengja reynslu nemenda við viðfangsefni 

kennslubóka. Í öðrum kafla er fjallað um mikilvægi umræðu um viðfangsefni kennslubóka. Í 

þriðja kafla er sagt frá hlutverki kennslubóka í náttúrufræði kennslu. Fjórði kafli er um að 

kennarar velja ekki kennslubækur og um kosti og galla kennslubókanna. Í fimmta og síðasta 

kaflanum er fjallað um leiðir til að hjálpa nemendum að skilja kennslubókina en þar er fjallað 

um að skilja það sem lesið er og um erfiðleika nemenda í því sambandi.  

4.2.1 Að tengja reynslu nemenda við viðfangsefni kennslubóka  

Fyrsta þemað sagði frá tengslum áþreifanlegrar reynslu og umræðu um viðfangsefnin sem 

fjallað var um í kennslubókunum. Kennararnir hjálpuðu nemendum að öðlast áþreifanlega 

reynslu af viðfangsefnum kennslubókanna en lögðu mismikla áherslu á þennan þátt. Hulda 

og Bjarni skáru sig úr hópnum að ýmsu leyti. Kennararnir nefndu kostina sem fylgdu verklegri 

kennslu. Þeir sögðust gjarnan finna tillögur að verklegum athugunum í kennslubókum og 

verkefnaheftum. Það kom fram hjá Huldu og Unni að þeim þótti mikilvægt að nemendur 

áttuðu sig á tilgangi þess að fá þessa reynslu og hvernig það tengdist viðfangsefninu í 

kennslubókunum. Það væri gert með umræðum þar sem nemendur og kennari ræddu 

saman. Rakel, Gunnar og Hulda sögðu ýmsar hindranir koma í veg fyrir að þau nýttu 

verklegar athuganir og útikennslu ekki meira, svo sem skortur á námsgögnum og áhöldum, 

eigið reynsluleysi, tímaleysi og hættur í umhverfinu.  

Í vettvangsathugunum bæði hjá Huldu og Bjarna voru verklegar athuganir framkvæmdar 

og nemendur unnu skýrslur í vinnubækur. Hinir kennararnir notuðu ekki verklegar athuganir 



50 

í þeim kennslustundum sem fylgst var með. Bjarni bað nemendur að smíða rafrás með því að 

prófa sig áfram og komast að því hvað væri bilað og hvers vegna ekki kviknaði á perunni. 

Hulda framkvæmdi sýnitilraun í efnafræði. Hulda og Bjarni sögðust leggja mikla áherslu á 

verklegar athuganir í kennslu sinni í náttúrufræði en í eðlis- og efnafræðinni sagðist Hulda 

fyrst og fremst vera með verklega kennslu, svo sem sýnitilraunir sem hún tengi við 

námsefnið. Hún sagðist vonast til þess að nemendur tengdu við sýnitilraunirnar þegar haldið 

væri áfram í námsefninu. Bjarni sagðist vera með verklegar athuganir og kenna nemendum 

að nota smásjár, vogir og fleiri einföld tæki til undirbúnings fyrir unglingastig.  

Bjarni og Hulda sögðust leggja áherslu á að fara út með nemendum í lífvísindum og kanna 

nærumhverfi skólans. Bjarni sagði umhverfið í kringum skólann vera fjölbreytt og auðvelt 

væri að fara með nemendur út í náttúruna. Hulda sagði gróður og dýralíf í fjöru og á landi í 

nærumhverfi skólans vera rannsakað, ásamt því að farið væri í fuglaskoðun. Nemendur ynnu 

í hópum og kynntu verkefni sín. Ekki væru tekin sýni í þessum ferðum til að rannsaka heldur 

allt skoðað úti. Í staðinn væru teknar ljósmyndir í ferðunum sem síðan væru kynntar fyrir 

samnemendum. Helga sagðist telja að vettvangsferðir í nærumhverfinu tengi kennsluna við 

líf nemenda. Þetta væri umhverfi nemendanna og að tengja kennsluna við það væri mjög 

jákvætt. Hún sagðist fara með nemendum í plöntu- og fuglaskoðun í nágrenni skólans.  

Kennararnir nefndu kosti þess að hjálpa nemendum að öðlast áþreifanlega reynslu af 

viðfangsefnunum sem fjallað væri um í kennslubókunum. Helga sagði að kosturinn við 

verklega kennslu væri sá að nemendur lærðu af því að framkvæma sjálfir og uppgötva. 

Unnur sagði nemendur vinna með erfið hugtök í náttúrufræðinni og þess vegna væri 

mikilvægt að nota tímann í verklegar athuganir. Markmiðið væri að gera námið áþreifanlegt, 

að nemendur uppgötvuðu, gæfu sér tíma til að prófa og fengju tilfinningu fyrir því sem þeir 

væru að læra. Hulda og Bjarni bættu við að verklegar athuganir gætu verið kveikja til að ýta 

undir áhuga hjá nemendum. Hulda sagði mikilvægt að nemendur lærðu skýrslugerð og 

tileinkuðu sér vísindaleg vinnubrögð, einkum fyrir áframhaldandi nám. Bjarni sagði að 

markmiðin með verklegri kennslu væru að nemendur lærðu að vinna skipulega á 

vísindalegan hátt og skrá niður, sem nýttist þeim í áframhaldandi námi. Hann vildi vekja 

áhuga nemenda, láta þá handleika hluti, prófa og uppgötva sjálfa. Hann vitnaði í 

kennslustundina sem fylgst var með: 

Eins og með ragmagnið, hvað virkaði ekki. Maður segir þeim ekki of mikið, svo 

þau fái að prófa sjálf. Markmiðið er einmitt að leyfa þeim að prófa og gera þetta 

skemmtilegt. Þó ég sé ekki á þeirri línu að allt nám þurfi að vera skemmtilegt ... 

þá reyni ég að velja verklegar æfingar sem passa við það sem við erum að fara í 

gegnum á miðstigi, að það sé tengt námsefninu á þeim tíma og bæti einhverju við 

bóklega hlutann.  
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Gunnar sagði jafnframt markmiðin með verklegri kennslu vera þau að öðlast reynslu. 

Hann sagði að nemendur lærðu af reynslunni en þeir væru stöðugt að byggja ofan á hana. 

Hann sagði: „maður þarf alltaf að byggja stiga, þetta eru svona pínku litlar tröppur skilurðu, 

sem byggja á fyrri reynslu og hvað ég kann“. 

Að mati kennaranna tengjast verklegu athuganirnar viðfangsefnum kennslubókanna. 

Verklegu athuganirnar sem kennararnir notuðu voru meðal annars að finna í 

kennslubókunum og í verkefnahefti. Í náttúrufræðinni sögðust Bjarni, Helga, Unnur og Rakel 

notuðu verklegar athuganir sem væru úr kennslubókunum Bjarni sagði kennslustundirnar 

fara eftir því hvaða efni væri verið að vinna í. Þegar Auðvitað bækurnar væru teknar gerði 

hann stundum tilraunir í stofunni þar sem nemendur notuðu einfaldar vélar. Einnig þegar 

kennslubókin Líf í fersku vatni væri tekin fyrir færi hann með nemendum að taka sýni úr 

ferskvatni í nærumhverfi skólans og þau skoðuð í smásjá. Helga sagði vettvangsferðirnar 

tengjast beint því sem lært væri um í kennslustundum og efni kennslubókanna. Þegar farið 

væri í Auðvitað bækurnar sagðist Unnur nota verklega kennslu. Hún fylgdi þá efni bókarinnar 

og veldi verklegar athuganir úr henni. Unnur sagði:  

Verklegu athuganirnar eru mjög mikið í bókunum og ég er bara að fylgja þeim. 

Þannig að ég vel svolítið úr þessi verkefni ... við tókum heila kennslustund að vera 

með skeið og spegla okkar og velta fyrir okkur hvað gerist. Að fá þau til að ná 

skeiðinni nógu nálægt augunu til þess að sjá spegilmyndina og annað, bara að 

gera þetta áþreifanlegt, það er svolítið hugsunin.  

Hulda sagðist nota verkefnahefti fyrir miðstig sem inniheldur ýmsar verklegar athugunir. 

Áður en heftið hafi komið út hafi vantaði tillögur að verklegum athugunum. Hún taldi 

mikilvægt að það væru til kennslubækur sem kennarar gætu leitað í til að fá hugmyndir að 

verklegum athugunum. Hún sagði: „sem kennarar gætu gengið að og lesið af hverju þeir 

væru að gera þessa tilraun, til hvers hún væri að því að við vitum alveg að kennarar eru ekki 

mikið menntaðir í þessu“.  

Bjarni og Hulda sögðu verklegu athuganirnar þurfa að vera gagnlegar. Þau lögðu áherslu á 

að þær hefðu gildi fyrir námið og væru meira en bara skemmtilegar. Bjarni sagði nemendur 

ekki aðeins gera athuganir út frá skemmtanagildinu heldur yrðu þær að tengjast bóklega 

náminu: 

Sumir fara full langt í því, ef krökkunum finnist ekki gaman þá sé tíminn 

ömurlegur ... það er hægt að krydda það aðeins en bara suma hluti þarf bara að 

læra. Svo ég teygi mig ekkert of langt í þær aðferðir. Ég er ekki Sprengigengið eða 
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Ævar vísindamaður, við erum ekki bara að gera tilraunir út frá skemmtanagildinu 

og wow-faktornum sko. Það verður að hafa gildi fyrir okkur. 

Hulda sagði verklegt nám ekkert hafa upp á sig nema það væri tekið saman í lokin og 

fjallað um það sem verið væri að gera. Þetta ætti ekki aðeins að vera upplifun og 

skemmtilegt. Tengja þyrfti verklegar athuganir viðfangsefninu og nemendur þyrftu að skilja 

hvers vegna verið væri að framkvæma hlutina. Hún sagði:  

Þetta er ekki bara upplifun. Fólk heldur, þetta á bara að vera upplifun, gaman og 

fjör en ekki tengja það við það sem verið er að fást við. Nemendur verða að skilja 

af hverju er verið að gera hlutina. Það verður alltaf að vera umræður um það sem 

verið er að gera, allt verklegt.  

Hulda og Unnur voru sammála um að mikilvægt væri að hafa umræður tengdar 

verklegum athugunum. Aðrir kennarar nefndu ekki umræður í þessu samhengi. Hulda sagði 

að í allri verklegri vinnu þyrftu að vera umræður um það sem fram fer. Unnur sagðist hafa 

umræður eftir verklegar athuganir þar sem rætt væri um hvað hefði átt sér stað.  

Kennararnir nefndu ýmsar hindranir sem kæmu í veg fyrir að þeir nýttu ekki meira 

verklegar athuganir. Rakel sagði að lítið væri til af námsgögnum og áhöldum fyrir verklegar 

athuganir en reynt væri að nota það sem til væri. Gunnari fannst erfitt að nota verklega 

kennslu þar sem hann taldi sig skorta reynslu til að finna hvað væri hægt að nota. Hann sagði 

erfitt að finna verklegar athuganir sem skapi þessa reynslu sem þau sækjast eftir. Gunnar 

sagði:  

... um leið og þú gerir eitthvað verklegt þá færðu meiri reynslu, eins og Dewey og 

margir hafa verið að tala um hvernig þú lærir í gegnum þína eigin reynslu og það 

þarf alltaf að vera að byggja ofan á reynsluna þína. Eins og með loftslagið, þú 

þarft að byggja ofan á, fyrst þarftu að vita hvað jörðin er, svo þarftu að pæla í að 

það er eitthvað sem heitir lofthjúpur, loftslag og veður, byggja alltaf ofan á þína 

reynslu og ef þú getur skapað þessa reynslu, þar sem þau gera eitthvað þá held 

ég, fer miklu meiri lærdómur fram heldur en ef þú skrifar eitthvað niður. Hins 

vegar að finna verkefni sem skapa þessa reynslu er erfitt finnst mér.  

Hulda sagðist ekki vera með verklegar athuganir í líffræði. Áður fyrr var hún með 

krufningu á svínslíffærum og bauð nemendum að blása í lungu. Heilbrigðisyfirvöld bönnuðu 

það vegna bakteríuhættu. Jafnframt væri hún hætt að taka sýni úr vettvangsferðum til að 

rannsaka nánar í skólanum. Í skólanum væri góð aðstaða fyrir verklegar æfingar, 
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náttúrufræðistofa með öllum nauðsynlegum búnaði. Eftir að einn kennaranna hætti vegna 

aldurs hafi stofan lítið verið notuð.  

Gunnar sagði tímaleysi hamla honum í notkun útikennslu og Rakel nefndi að hættulegt 

umhverfi kæmi í veg fyrir að hún færi út með nemendum. Gunnar sagðist mikið hafa hugsað 

um útikennslu og hann hefði það að markmiði að fara einu sinni í viku út með nemendum í 

ólíkum námsgreinum. Hann sagðist vilja standa sig betur í því. Rakel sagðist finnast gaman að 

fara út með nemendum en því miður væri umhverfið í kringum skólann þannig að hættulegt 

gæti verið að fara með þá út vegna mikillar umferðar. 

4.2.2 Mikilvægi umræðu um viðfangsefni kennslubóka 

Næsta þema sem kom fram í gögnunum fjallaði um gildi umræðna í náttúrufræðikennslu í 

tengslum við kennslubækurnar. Kennararnir sögðu umræður mikilvægar en nefndu 

mismunandi ástæður fyrir því að þeir notuðu þær. Þeir áttu það sameiginlegt að nota 

umræður í kennslu sinni til að kanna hvað nemendur vissu fyrir um efnið með það að 

markmiði að tengja við það sem nemendur höfðu áður lært. Allir kennararnir nema Bjarni 

nefndu að þeir teldu árangursríkt að biðja nemendur að ræða saman í pörum eða hópum um 

viðfangsefnið. Rakel, Helga, Bjarni og Hulda lögðu sig fram við að nefna staði og hluti sem 

nemendur þekktu í þeim tilgangi að tengja námið við daglegt líf þeirra. Rakel, Hulda, Unnur 

og Gunnar notuðu umræður til að hjálpa nemendum að gefa textanum merkingu en þau 

gerðu það á ólíkan hátt.  

Gunnar, Unnur og Hulda sögðu umræður mikilvægar í kennslu sinni. Gunnar sagði 

umræður skipta miklu máli því þær fengju nemendur til að hugsa um hlutina. Unnur notaði 

helst umræður því sú aðferð hentaði henni vel og nemendur væru tilbúnir að hlusta. Gunnar 

og Hulda sögðust hafa gaman af umræðum. Þau lögðu áherslu á gagnvirkar umræður, að 

nemendur og kennari töluðu saman um efnið. Hulda reyndi síðan að hlutbinda það sem verið 

væri að fjalla um. Hulda sagði umræðurnar alltaf þurfa að eiga sér stað og að hún kæmist 

ekki hjá því að ræða um efnið. Hún skildi ekki hvernig hægt væri að kenna án umræðna. 

Hulda sagði: „Maður þarf að ræða um allt, svo þau öðlist skilning. Þau þurfa að orða allt sjálf. 

Svo þau fái sinn skilning. Að þau öðlist skilning er aðalatriðið, til þess erum við að þessu“.  

Bjarni og Unnur sögðust nota umræður til að kveikja áhuga nemenda. Bjarni vildi hafa 

kennslustundir frjálslegar að því leyti að ef nemendur kæmu með hugmyndir eða spyrðu um 

eitthvað þá væri hægt að hafa umræður um það þrátt fyrir að farið væri aðeins út fyrir efnið 

sem verið væri að fjalla um. Honum fannst mikilvægt að virkja áhuga nemenda. Unnur sagði 

að stundum kæmi spurning frá nemendum um efni sem þeir hefði áhuga á sem leiddi 

umræðuna í aðra átt, en þá yrði að grípa tækifærið og leyfa þeim að stjórna ferðinni. 
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Með umræðum könnuðu Gunnar, Hulda, Helga, Unnur og Bjarni hvað nemendur vissi um 

viðfangsefnið. Gunnar sagði mikilvægt að byggja á fyrri reynslu nemenda og hvað þeir kynnu. 

Gunnar byrjaði kennslustundirnar á opnum umræðum til að kanna hvað nemendur vissu 

fyrir. Hulda sagði að með umræðum kæmist hún að því hver skilningur nemenda væri á 

viðfangsefninu. Í vettvangsathuguninni kannaði Hulda hugmyndir nemenda og tengdi við það 

sem þeir höfðu lært áður. Helgu fannst mikilvægt að byrja nýtt viðfangsefni með því að láta 

nemendur fara inn á við og leita sjálfir að því sem þeir vissu þegar um efnið. Hún sagði í 

viðtalinu að hún notaði umræðuaðferð sem kallast einn, fleiri, allir þar sem nemendur hugsa 

fyrst um hvað þeir vita um efnið, ræða það síðan við sessunaut og síðan skiptist allur 

hópurinn á skoðunum. Í kennslustundinni sem fylgst var með notaði hún þessa tilteknu 

umræðuaðferð. Í kennslustund Unnar um sólkerfið kannaði hún hvað nemendur vissu fyrir 

um efnið og vitnaði í það sem þeir höfðu áður lært. Með umræðum fékk Bjarni að heyra hver 

skilningur nemenda var á viðfangsefninu og gat þá leiðrétt ranghugmyndir ef þær voru til 

staðar.  

Gunnar, Hulda, Helga, Unnur og Rakel töldu árangursríkt að biðja nemendur að ræða 

saman í pörum eða hópum um viðfangsefnið. Gunnar sagði að mikilvægt væri að nemendur 

fengju að tjá sig og þeim fyndist það gaman. Hjá Gunnari höfðu nemendur námsfélaga sem 

ræddu saman. Með þessari leið fengu allir að tjá sig og enginn komst upp með að vera 

óvirkur. Hann sagði þýðingarlaust að halda einræðu þó svo hann gerði það oftar en hann 

vildi. Hann sagði:   

Það þýðir ekkert fyrir mig að standa og rausa yfir þeim þó ég geri það oftar en ég 

vildi ... þau græða svo mikið á því að tala saman, segja frá. Átta sig á því að þau 

eiga eitthvað sameiginlegt, vera að læra í leiðinni.  

Hulda vildi að nemendur töluðu saman en ekki aðeins í gegnum hana þannig að hún 

stýrði umræðum. Í vettvangsathuguninni bað Hulda nemendur að ræða saman í pörum í 

stutta stund hvað þeir vissu um eiginleika efna. Því næst voru umræður með kennara og 

nemendum um hvað þeir vissu um efnið. Helga bað nemendur að ræða saman í pörum eða 

hópum. Unnur notaði mikið umræður og gætti þess að allir tækju þátt. Í 

vettvangsathuguninni sem fylgst var með bað Rakel nemendur að ræða saman um 

viðfangsefnið.  

Með umræðum tengdu Rakel, Helga, Bjarni og Hulda námið við daglegt líf nemenda. Þau 

gerðu það með því að tengja við staði og hluti sem nemendur þekktu af eigin raun. Rakel 

sagðist vilja að nemendur tengdu og uppgötvuðu. Til að tengja við þeirra daglega líf notaði 

Helga fréttir í fjölmiðlum meðal annars af jarðskjálftum og eldgosum. Bjarni sagðist benda 

nemendum á hluti í þeirra umhverfi til að kenna þeim um ákveðin viðfangsefni. Hann sagði 
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að allt yrði auðveldara þegar hægt væri að tengja hlutina við eitthvað sem nemendur þekktu. 

Hulda reyndi að finna eitthvað sem þeir ættu að vita um eða þekkja. Rakel reyndi að höfða til 

nemenda þannig að þeir vissu um hvað var verið að ræða. Hún nefndi staði og hluti sem þeir 

könnuðust við svo þeir næðu að tengja. Hún sagði: 

við ræðum fyrst ... mér finnst umræður ofsalega góðar ... hvort þau kannist við 

eitthvað, höfða til þeirra þannig að þau viti um hvað er verið að ræða. Hafið þið 

farið yfir Hellisheiði?, þekki þetta vatn og ýmislegt svona þar sem þau kannast við 

og geta tengt. 

Bjarni sagðist ekki skipulega tengja námið við daglegt líf nemenda. Þetta sé eitthvað sem 

lærist með reynslunni. Að auki fari þetta eftir hópum, hvað henti kyni og aldri. Hann sagði: 

... það er meira bara svona eitthvað sem maður reynir að vekja áhuga þeirra á ... 

maður bendir þeim á eitthvað í þeirra umhverfi. Ég held að það sé eitthvað sem 

kemur með reynslunni. Það verður léttara  maður man hvað maður getur tengt 

hlutina við eitthvað sem þau þekkja. Það er alls konar svona sem í gegnum árin, 

safnast upp, að tengja við daglegt líf. Svo fer það rosalega mikið eftir hópunum. 

Rakel, Hulda, Unnur og Gunnar notuðu umræður til að hjálpa nemendum að draga 

merkinguna út úr textanum. Rakel sagði mikilvægt að nemendur tileinkuðu sér orðaforða 

þannig að þeir skildu aðstæður, að þeir gætu lesið og hlustað sér til gagns. Það væri 

mikilvægt fyrir lífið að þeir þekktu erfið orð. Rakel sagði að ekki væri hægt að læra mörg erfið 

orð eða fræðiorð samtímis en með umræðum heyrðu nemendur orðin, könnuðust við þau 

og gætu tengt þau og svo smám saman festust þessi orð í minni. Hún vildi að nemendur 

gætu notað orðin í daglegu lífi, lært að setja texta í samfellt mál og kynnu að meta góðan 

texta. Hún sagði:  

... að þau þekki þessi sem að þykja erfið orð, það er bara svo mikilvægt í ... bara í 

lífinu. Og ég segi alltaf við þau, þessi orð lærið þið ekki öll núna en þið hafið heyrt 

þau og þið kannist við þau og þið vitið, getið tengt þau og svo smám saman þá 

festast þessi orð í orðaforðann. Ég legg alltaf áherslu á þetta. Það er ekki hægt að 

læra mörg orð eða mörg svona sem að þykja erfið orð eða fræðiorð bara strax 

eða ef við erum að leggja inn einhver fimm orð þá er ekki hægt að ætlast til þess 

en við ræðum þau, tengjum þau og þá hafa þau heyrt þau og vita svo næst þegar 

þau heyra þau. Að þau hafi ávinning af því að læra þessi orð. Að geta sagt frá.  

Hulda fékk nemendur til að lesa textabút og útskýra síðan með eigin orðum fyrir 

samnemendum. Með því að segja frá, spyrja nemendur spurninga og umorða setningar 
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hjálpaði Unnur nemendum að draga merkinguna út úr textanum. Hún sagði sum orð og 

hugtök vera flókin og í lagi að skilja þau ekki. Aðalatriðið væri að nemendur næðu 

samhenginu í textanum. Gunnar sagðist hjálpa nemendum að draga merkinguna út úr 

textanum með því að einfalda hann sjálfur, setja hann upp og ræða. Í vettvangsathuguninni 

var Gunnar með spurningar og texta úr kennslubókinni á skjávarpanum. Einnig fékk hann 

nemendur til þess að ræða saman um textann með námsfélögum og með spurningum. 

4.2.3 Hlutverk kennslubóka í náttúrufræði kennslu 

Þriðja þemað fjallaði um ólíka sýn kennaranna á hlutverk kennslubókanna, hvernig þeir 

notuðu kennslubækurnar á fjölbreyttan hátt og hvernig þær studdu þá í kennslu sinni.   

Kennararnir höfðu ólíka sýn á hlutverk kennslubókanna. Helga sagði kennslubækurnar 

hafa það hlutverk að vera heimildir meðan Unnur sagði þær vera leiðarvísi. Hún sagði 

kennslubækurnar vera til upplýsinga fyrir nemendur, veiti þeim hugmyndir og þekkingu. 

Bjarni sagði kennslubækurnar vera grunninn að kennslunni og hlutverk þeirra væri að láta 

nemendum upplýsingar í té. Rakel sagði hlutverk kennslubókanna vera að hjálpa henni að 

miðla efni til nemenda en svo gæti hún valið hvað henni fannst skipta máli úr bókunum.  

Kennararnir notuðu kennslubækurnar á fjölbreyttan hátt. Gunnar sagðist nota bækurnar 

til viðmiðunar en ekki til að byggja upp kennslustundirnar. Hann sagðist skoða hver væru 

markmiðin í bókunum. Unnur sagði hlutverk kennarans vera að móta þekkinguna eða hjálpa 

nemendum að tileinka sér hana. Það er kennarans að velja úr með nemendum hvernig 

nálgast skuli kennslubækurnar. Bjarni sagði það hlutverk kennarans að útfæra 

kennslubækurnar. Rakel sagði verkefni nemenda oft sprottin úr kennslubókunum en það 

væri misjafnt. Hún sagðist ekki styðjast beint við kennslubækurnar heldur nýtti efni sem hún 

á sjálf og einfaldaði þannig að það höfðaði til nemenda. Hulda sagðist styðjast við bækurnar 

en velji úr þeim það sem hún vildi nota. 

Gunnar, Bjarni og Unnur sögðu kennslubækurnar vera stuðningur við sig og Gunnar sagði 

bækurnar hjálpa sér. Bjarni sagði um kennslubækurnar:„ ... þar eru svona 

grunnupplýsingarnar sem þú vilt koma áleiðis og ákveðin hækja í gegnum önnina. Svo er 

hlutverk kennarans að krydda það með einhverju öðru“. Unnur sagðist ekki vera 

sérfræðingur í því efni sem verið væri að fara yfir í náttúrufræðinni og þetta kæmi ekki 

auðveldlega til hennar þannig að það væri stuðningur fyrir hana að fara í gegnum bókina. 

Hún sagði bækurnar mikilvægar fyrir sig. Hún sagði að á miðstigi væru kenndar allar 

námsgreinar og kennarar þyrftu að vera litlir sérfræðingar í öllu, það væri ekki raunhæft. Hún 

upplifði að hún hefði ekki mikið meiri bakgrunn en nemendur sínir í efninu. 
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4.2.5 Kennarar velja ekki kennslubækur – kostir og gallar þeirra 

Í fjórða þemanu var fjallað um hvaða kennslubækur kennararnir notuðu í kennslu sinni og 

hvaða kosti og galla þeir sáu á þeim.  

4.2.5.1 Val á kennslubókum 

Kennararnir sögðust styðjast við útgefnar kennslubækur fyrir miðstig grunnskóla frá 

Menntamálastofnun. Allir kennararnir nema Bjarni notuðu kennslubækur í 

kennslustundunum sem fylgst var með. Kennararnir tóku ekki sjálfir ákvörðun um hvaða 

bækur ætti að kenna. Hins vegar fóru þeir ólíkar leiðir við að velja úr efninu sem var í boði.  

Allir kennarar sögðust styðjast við útgefnar kennslubækur fyrir miðstig grunnskóla frá 

Menntamálastofnun. Þær voru: Auðvitað bókaflokkurinn, Líf á landi, Lífríki í sjó, Líf í fersku 

vatni og Maðurinn: hugur og heilsa. Rakel sagðist stundum nota þemabækur og Hulda notaði 

verkefnahefti með verklegum athugunum fyrir miðstig. Í kennslustundunum sem fylgst var 

með voru viðfangsefni kennslustundanna mjög mismunandi og kennararnir notuðu 

kennslubækurnar á ólíkan hátt. Bjarni var eini kennarinn sem studdist ekkert við kennslubók í 

kennslunni sem fylgst var með. Hann var með verklega athgun og skýrslugerð í kennslu sinni.  

Spurðir um hverjir taki ákvörðun um hvaða kennslubækur eigi að kenna sögðust 

kennararnir ekki taka þá ákvörðun sjálfir heldur hefði þeim verið sagt við komu þeirra í 

skólana hvað ætti að kenna fyrir tiltekinn aldur. Bjarni sagði: „Þær eru bara í hillunni ... það 

er bara svolítið þannig. Þegar maður mætir, er að byrja að kenna þá bara spyr maður, hvað 

er verið að kenna hérna?“. Rakel bætti því við að hún hefði val um það að ná í auka bækur. 

Það væri hins vegar ekki fjölbreytt úrval kennslubóka í náttúrufræði og lítið að velja úr fyrir 

kennara. Hún sagðist nota alls konar litlar og skemmtilegar þemabækur til að auka 

fjölbreytni.  

Það var mismunandi eftir kennurunum hvernig þeir völdu efni úr bókunum sem voru í 

boði. Helga sagðist hugsa út frá kennslubókunum í staðinn fyrir að ganga út frá 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár og taka bækur eftir því hvað passar. Hún sagði:  

En með þessari nýju námskrá þá í raun og veru eigum við ekki að ganga út frá 

námsefninu heldur markmiðunum og taka bara námsefnið eftir því hvað passar 

við. Svo maður er ennþá dálítið fastur í að hugsa út frá námsefninu ... Maður 

tekur námsefnið og púslar svo markmiðunum sem passa við námsefnið og hengir 

á í staðinn fyrir að gera öfugt.   

Bjarni sagðist gera ráð fyrir því að bækur sem verið væri að kenna væru í samræmi við 

aðalnámskrá. Hann sagði að efnið sem væri tekið réðist mikið af bókunum en svo væru 
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hæfniviðmiðin í aðalnámskrá. Hann sagði: „Maður gerir bara alltaf ráð fyrir að því að bækur 

sem er verið að kenna að þær séu eftir aðalnámskrá“. 

Unnur sagðist skoða hvað kennslubækurnar hefðu upp á að bjóða og hvað væri ætlast til 

af henni í aðalnámskrá og gæta þess að hafa samræmi þar á milli. Hún veldi síðan efni úr 

bókunum eftir því hvað við ætti hverju sinni. Hún vildi ekki vera of bundin kennslubókunum 

svo möguleiki væri á því að fara út fyrir efnið ef áhugi væri fyrir hendi meðal nemenda. Það 

þyrfti að gæta þess að fara ekki eftir áhuga fárra nemenda sem væru áberandi í hópnum og 

gleyma hinum. Unnur sagði: 

Ég vil geta kveikt áhuga allra, einhvern tímann. Það er ekki hægt að vekja áhuga 

nemenda alltaf, það er bara hluti af því að vera í skóla, að læra. Ef áhugi er fyrir 

hendi þá er það gott en það er ekki þar með sem sagt að hægt sé að sleppa 

einhverju eða gert það illa því áhugi er ekki til staðar. Það er hluti af öguðum 

vinnubrögðum að temja sér að fara í gegnum þetta. 

Bjarni skoðaði hæfniviðmiðin í aðalnámskrá grunnskóla og bar þau saman við bækurnar 

sem voru til í skólanum og athugaði hvernig það passaði saman. Síðan valdi hann úr 

bókunum. Bókunum sem hann vildi ekki vinna með reyndi hann að skipta út fyrir eitthvað 

annað efni, meðal annars af Netinu. Hann sagði að til væri rafrænt efni sem gott væri að 

nota þegar bókarkaflarnir væru leiðinlegir. Þá sleppti hann bókinni og tæki svipað efni á 

annan hátt. Hann sagði:  

Svo kíkir maður í bókina og sér hvað er ógeðslega leiðinlegt og ég nenni ekki að 

gera og reyni að skipta því út fyrir eitthvað ... svona oftast. Ég myndi segja að 

fyrsta árið sem maður gerir þetta þá fer maður eftir bókinni, eitthvað sem 

einhver annar hefur gert því maður veit ekki alveg hvar maður hefur hlutina svo 

fer maður í að breyta og bæta ... Maður er að taka inn alls konar vefefni líka 

svona til að krydda því sumir kaflarnir eru rosalega leiðinlegir og þá sleppur 

maður þeim bara og tekur inn eitthvað annað um svipað efni bara á annan hátt. 

Gunnar sagði að hægt og rólega hefði hann uppgötvað að fyrirmælin um það sem 

nemendur ættu að læra væru ekki í kennslubókunum heldur í aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennarinn gæti sjálfur ákveðið hvernig hann vildi fara að því. Fyrst um sinn færi nýr kennari 

eftir því sem honum væri sagt en seinna langaði hann að breyta til. Hann bætti við:  

Þú getur ákveðið nákvæmlega sjálfur hvernig þú vilt hafa þetta og maður er 

náttúrulega fagaðili og átt bara að fá traust til að gera það, það er það sem 

háskólinn á að kenna. Ef þú ert með rök fyrir því þá er það ekkert mál.  
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Bjarni og Hulda sögðust fara eigin leiðir við val á efni. Bjarni sagði að fyrsta árið í kennslu 

hefði snúist um að komast í gegnum tímabilið án mistaka og hann farið eftir bókunum sem 

sérfræðingar hefðu skrifað. Síðar meir hefði hann öðlast sjálfsöryggi til að skoða aðrar leiðir, 

breyta og bæta. Bjarni sagði: ... ég myndi segja að fyrsta árið sem maður gerir þetta þá fer 

maður eftir bókinni, eitthvað sem einhver annar hefur gert því maður veit ekki alveg hvar 

maður hefur hlutina svo fer maður í að breyta og bæta“. Hulda bætti við:  

Ég hef verið ánægð með hvernig við erum að vinna þetta og hvernig maður hefur 

hugsað þetta af því að þetta er yfirleitt hvað ég hef hugsað sjálf. Mér finnst það 

sem ég er að gera vera í takt við aðalnámskrá og það sem ætlast er til af þeim. 

4.2.5.2. Kostir og gallar kennslubókanna 

Kennararnir höfðu jákvætt álit á Auðvitað bókaflokknum en mismunandi ástæður fyrir því. 

Dæmi um það var að Helgu og Unni þótti bókin góð en erfitt að kenna hana. Skiptar skoðanir 

voru um bókina Maðurinn: hugur og heilsa. Helgu og Bjarna þótti gott að nota les- og 

vinnubókina á meðan Huldu þótti þær einfaldar og barnalegar. Kennararnir voru líka 

óánægðir með bókina Líf á landi. Eini kosturinn sem Gunnar nefndi var að hún væri mikið 

myndskreytt.  

Kennararnir nefndu ýmsa kosti við Auðvitað bækurnar. Gunnar sagðist vera ánægður 

með umræðuverkefnin í þeim. Hann fengi hugmyndir í gegnum spurningar og hugleiðingar í 

bókunum. Bjarni var ánægður með Auðvitað bækurnar eftir að þær voru uppfærðar, 

spurningar og verklegar æfingar í þeim væru ágætar. Bjarni sagði að nemendum fyndist 

ágætt að bækurnar væru litríkar og myndskreyttar og væru ekki fjarlægar þeim heldur 

tengdust þeirra daglega lífi. Áður voru bækur með gömlum myndum af stöðum sem væru 

horfnir og nemendur könnuðust ekki við. Rakel var ánægð með bækurnar vegna þess að þær 

væru kaflaskiptar og textinn aðgengilegur. Það væri lítið lesmál og því gæfist betur kostur á 

að ræða efnið. Bækurnar höfðuðu vel til hennar og þannig vildi hún að bækurnar væru. Hún 

sagði: 

... ef ég tek bara Auðvitað bækurnar að það sé aðgengilegur texti og hann sé 

svolítið svona punktaður niður svo það sé hægt að taka ... hér eru tvær blaðsíður 

um ákveðið efni en það er búið að búta það aðeins niður í svona niðurlag ... enn 

dýpra efni og það er hægt að ræða ... í staðinn fyrir að vera með svona stóran 

texta. Það höfðar betur til mín og ég myndi velja þannig bækur meira. 

Rakel sagði að gæta þyrfti þess að auðvelda ekki textana í bókunum þannig að nemendur 

misstu af orðum í orðaforða Íslendinga. Nemendur þyrftu að glíma við erfiðan texta en taka 

megi léttan texta inn á milli. Hún sagði:  
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En ég er ekki að segja að það megi auðvelda bækur þannig að ... megi ekki 

auðvelda textana að þau missi af einhverjum orðum sem er bara í orðaforða 

okkar Íslendinga ... ég er ekki á þeirri línu að fara út í eitthvað svona barnamál ... 

þurfi að glíma við erfiðan texta og má taka léttan texta inn á milli. Það er ekki 

mikið úrval af náttúrufræðibókum ... 

Helga sagði Auðvitað bækurnar erfiðar vegna flókins orðaforða. Hún væri samt búin að 

kenna þær oft svo það væri henni orðið tamt. Jafnframt væri áskorun í því fólgin að fara í 

orðin með nemendum, sem hún sagði að sér þætti skemmtilegt.  

Unni fannst Auðvitað bækurnar gefa meiri frelsi að því leyti að þær krefðust þess að 

kennarinn aflaði sér upplýsinga. Í bókunum væru ýmis konar hugmyndir til að brjóta upp 

kennslustundina. Mögulegt væri að kafa ofan í efnið, taka annað lauslega og sleppa öðru. 

Hins vegar væri það galli að í spurningunum væri verið að krefja nemendur um dýpri svör en 

þeir gátu fundið í bókunum. Unnur upplifði að hún hefði lítinn bakgrunn í efninu og fannst 

textinn í bókunum og efnið vera erfitt en þrátt fyrir það var hún ánægð með þær. Hún sagði 

það vera vegna þess að upp á hennar eigin þekkingu vanti. Hún sagðist eiga margt eftir ólært 

og væri að þreifa sig áfram. Hún upplifði að hún hefði ekki mikið meiri bakgrunn en 

nemendur sínir í efninu. Hún þyrfti að hafa svör og aðferðir ef halda ætti uppi góðum 

umræðum en hún vonaði að þetta kæmi hjá sér með tímanum. Unnur sagðist sækja í að 

finna fyrir öryggistilfinningu, að það væri góð tilfinning að vita svörin við spurningum 

nemenda. Hún sagði kennarann ekki þurfa að vera alvitran og ætti að geta viðurkennt fyrir 

nemendum að hann kynni ekki alltaf svarið. Hún sagði:  

Maður þarf kannski svolítið að hafa ef maður hefur ekki þekkinguna ... hafa alla 

vega kjark til að segja, ég veit það ekki ... tilhneigingin sé svolítið þannig, maður 

vill alltaf vera öruggur. Það snýst allt um að hafa þessa öryggistilfinningu, sama 

hvort maður er nemandi eða kennari og ef ég er með svarið, það er svolítið góð 

tilfinning, það held ég finnst öllum. 

Skiptar skoðanir voru um kennslubókina Maðurinn: hugur og heilsa eins og áður sagði. 

Helga og Bjarni sögðust ánægð með kennslubókina en að sögn Helgu var vinnubókin sem 

fylgdi henni áhugaverð, góð og gott að grípa í hana. Hún væri þægileg og nemendur hefðu 

áhuga á þessu efni. Hulda var ósammála og sagði bókina vera barnalega. Henni fannst lítið 

efni í henni og vinnubókinni sem fylgdi með henni. Þess vegna notaði hún bókina lítið en fékk 

nemendur til að kafa djúpt í afmarkað efni og verða sérfræðingar í ákveðnu líffæri.  

Kennararnir nefndu marga ókosti við kennslubókina Líf á landi. Textinn væri mikill og 

erfiður, bókin væri byggð upp á verkefnum og spurningum en minna af skapandi verkefnum 
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og tilraunum. Bjarni sagði þá bók vera leiðinlega. Þar væri talað um viðfangsefni sem 

tengdust ekkert heimi nemenda og varla hans eigin. Hann sagði:  

... Líf á landi er örugglega ein leiðinlegast bók sem hægt er að finna. Ég hef ekki 

kennt hana lengi. Sálin á manni deyr þegar maður kennir hana ... það er bara 

verið að tala um snarrætur og þúfur og einhverjar skrítnar plöntur sem krakkar 

hafa aldrei séð. Þetta bara tengist ekkert neitt þeirra heimi og varla manns eigin. 

Ég sé ekki tilganginn með að þau læri nöfnin á mismunandi grösum þegar þau sjá 

lítið af mismunandi grastegundum. Frekar að einbeita sér, það er svo margt sem 

hægt er að læra um lífríki á landi, ég vil ekki einbeita mér að þessum hlut. Svo þá 

hef ég tekið svona kafla úr þeim bókum en yfirleitt höfum við bara sleppt þeirri 

bók. 

Rakel sagði að í bókinni Líf á landi væri mikill og erfiður texti. Nemendur yrðu þreyttir á 

að lesa textann. Gunnar sagði bókina vera þurra og þar væri mikill upplýsingatexti, nokkur 

verkefni og spurningar. Eini kosturinn væri að í henni væru margar myndir. Hulda sagði 

textann bæði krefjandi og mikinn. Hún hefði farið þá leið að láta nemendur verða 

sérfræðinga í einhverju gróðursvæði. Þá lásu nemendur ekki alla bókina heldur bara það sem 

tengdist þeirra viðfangsefni. Unni þótti bókin gamaldags. Þar væri mikill texti og lögð áhersla 

á notkun vinnubókar en minna af skapandi verkefnum og tilraunum. Unni fannst hins vegar 

ágætt að nota bókina því þar lá áhugi hennar frekar en í eðlisfræði. 

4.2.6 Leiðir til að hjálpa nemendum að skilja kennslubókina  

Kennararnir nota texta kennslubókanna sem innihalda orð og hugtök sem margir nemendur 

skilja ekki. Þess vegna þarf að hjálpa nemendum að öðlast skilning á textanum og er það gert 

með fjölbreyttri orðavinnu.  

4.2.6.1 Að skilja það sem lesið er 

Kennararnir notuðu texta kennslubókanna á ólíkan hátt ásamt því að nálgast efni annars 

staðar frá. Kennararnir sögðu einnig frá mismunandi markmiðum sínum í vinnu með 

textanna en textar kennslubókanna voru lesnir í kennslustundum með fjölbreyttum hætti.  

Kennararnir sögðu textana sem nemendur vinna með aðallega vera í kennslubókunum. 

Helga bætti við að bækur á bókasafni skólans væru einnig notaðar og Hulda sagðist nota 

jurta- og fuglahandbækur. Unnur, Hulda, Rakel og Gunnar sögðust einnig nota texta á 

Netinu. Til dæmis sagði Unnur nemendur vinna með efni af Wikipedia og Vísindavefnum. 

Gunnar sagðist vinna með texta sem hann byggi til upp úr bókunum og einfaldaði. Helga 

sagðist velja texta sem hentaði aldri nemendanna, væru aðgengilegir, auðvelt að nálgast og 
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væru til þess fallnir að auka skilning. Rakel sagðist styðjast við alls konar texta í náttúrufræði. 

Hún sagði:  

Að þau læri að setja í samfellt mál ... og hérna ... kunni að meta góðan texta, geti 

sorterað svolítið úr þegar þau verða eldri, góður texti frá öðrum sem er síðri. Og 

hérna ... við erum svona aðallega að kenna þeim á þessu stigi að vera með 

hugtakakort ...  

Unnur og Bjarni sögðu textann vera aðallega til að fá upplýsingar en Unnur bætti við að 

nemendur þyrftu líka að læra hvað við væri átt. Hún sagði markmiðið með textanum 

jafnframt vera öflun þekkingar, færni og að vinna með ólíka texta. Aðspurð hver væru 

markmiðin með textavinnu og hvernig það tengist öðrum þáttum námsins sagði Hulda: 

„þetta eru náttúrulega allt samþætt ... þessi texti er íslenska í leiðinni. Það er ekki hægt að 

læra þetta öðruvísi ... þetta er eins og tungumálanám, að læra náttúrufræði“. Gunnar sagði 

markmiðin með textunum vera að bæta orðaforðann. Helga bætti við að það væri ekki 

endilega markmiðið að orðin festist í minni heldur að nemendur fengju skilning á því sem 

þeir væru að læra um. 

Misjafnt var hvort textar kennslubókanna væru lesnir í kennslustundum en kennararnir 

gerðu það með mismunandi hætti og af ólíkum ástæðum. Allir kennararnir nema Gunnar og 

Bjarni sögðust lesa upphátt úr bókunum með nemendum. Helga sagði að textarnir í 

bókunum væru lesnir, ræddir, á þá hlustað og verkefni búin til út frá þeim. Oft læsu 

nemendur upphátt og hún spyrði þá út úr eftir lesturinn. Rakel sagðist alltaf byrja á því að 

lesa í bókunum með nemendum áður en þeir hæfu sjálfstæða vinnu. Unnur sagði að í 

bókunum væru alls konar tölur og upplýsingar sem væri mikilvægt að fara í gegnum með 

nemendum. Svo þegar nemendur færu að vinna úr efninu gæti hún vitnað í það sem þeir 

höfðu lesið.  

Hulda og Unnur sögðust lesa upphátt úr bókunum með nemendum. Hulda sagði að það 

þýddi ekkert að biðja nemendur um að lesa heima því það gerðu fæstir. Að lesa upphátt væri 

hluti af því að komast í gang og áður en farið væri í tilraunir yrði að lesa fyrst því þá átti þeir 

sig betur á því hvar viðfangsefnið er í bókinni. Hulda sagði misjafnt hversu vel nemendur 

væru læsir á miðstigi og þeir skildu ekki allir hvað þeir lesa. Hún sagðist ekki halda fyrirlestur 

heldur bæði hún nemendur að lesa í hópum og útskýra sjálfir efnið með eigin orðum. Þeir 

ættu að rýna í það sem þeir lásu og reyna að auka skilninginn. Hulda sagði: „þau verða 

náttúrulega að lesa fyrst um það til þess að fræðast og ég ætla að reyna að fá þau til að lesa 

og reyna að útskýra. Svo hjálpa ég þeim ef eitthvað er. Ég held ekki fyrirlestur“. Unnur 

sagðist oft fara þá leið að lesa upphátt fyrir nemendur því þeir væru misvel læsir og það væri 
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mikilvægt að þeir fengju ákveðnar upplýsingar sem væri lykillinn að áframhaldandi 

verkefnum. Þess vegna notaði hún tímann til að lesa og láta þá hlusta og fylgjast með.  

Bjarni og Gunnar fóru aðrar leiðir í lestri kennslubókanna. Bjarni sagðist aldrei lesa 

upphátt úr kennslubókunum fyrir nemendur heldur ræddu þeir um efnið.  Gunnar sagðist 

taka efni upp úr bókinni en læsi aldrei fyrir nemendur. Hann taldi það vera tilgangslaust og 

tæki aðeins tíma. Nemendur væru alltaf með bókina hjá sér ef þeir vildu sjálfir lesa og búa til 

eigin glósur. Hann lagði meiri áherslu á að tala saman um textana.   

Kennararnir hjálpuðu nemendum að skilja textann með ólíkum hætti. Helga og Rakel 

sögðust taka sérstaklega fyrir orð og hugtök úr textanum í þeim tilgangi að hjálpa 

nemendum að draga merkinguna út úr textanum. Rakel sagðist útskýra orðin og rifja 

reglulega upp. Hún sagði að hugtök væru skráð í vinnubækur, skrifaðar væru skýringar eða 

teiknað. Fyrir suma nemendur hentaði vel að teikna því þá festast hugtökin frekar. Hulda 

sagðist ræða merkingu orða meðan lesið væri, tengdi við daglegt líf og tæki dæmi. Hún sagði 

nemendur einnig lesa saman í hópum í ákveðinn tíma og útskýra síðan efnið fyrir 

samnemendum. Þá mættu þeir nota hjálpargögn til þess, svo sem kubba. Hún sagðist vera 

búin að kenna svo lengi að hún færi ósjálfrátt að útskýra orð. Huldu fannst útskýringar á 

hugtökum skipta miklu máli svo að nemendur skildu orðin í náttúrufræðinni. Hulda hjálpaði 

nemendum að draga merkinguna út úr textanum með því að láta þá endursegja með eigin 

orðum. Hún sagði að það væri urmull af erfiðum hugtökum og mikilvægt væri að nemendur 

gætu útskýrt þau með eigin orðum. Nemendur fyndu einnig myndir sem tengdust orðunum. 

Þeir væru með kynningar þar sem þeir segðu frá og útskýrðu hugtökin. Hún lætur þá skrá 

útskýringar á hugtökum í vinnubækur. Hún sagði:  

Það er svo rosalega urmull af erfiðum hugtökum og að þau geti útskýrt þau með 

sínum orðum og við erum mikið að vinna með það. Að fara í og reyna að skilja, 

skoða ef við finnum einhverjar myndir um það og reyna þau að skrá þetta með 

sínum orðum. Þegar þau gera þessar kynningar þá eiga þau alltaf að segja með 

sínum orðum, útskýra einhver hugtök. 

Bjarni sagðist hjálpa nemendum með því að vísa í það sem tengdist þeirra hugarheimi og 

þeirra aðstæðum. Þess vegna fannst honum mikilvægt að fara í gegnum textann með 

nemendum af því að þá kæmi betur í ljós á hverju þeir hefðu ekki skilning. Ekki væri nóg að 

láta þá lesa textann því margir skilja ekki það sem þeir lesa. Hann sagðist vita hvar flóknu 

orðin væru í textunum og það þyrfti að leiða nemendur áfram sem ættu í erfiðleikum. Þetta 

kæmi með reynslunni. Þeir sem ættu í mestum erfiðleikum yrðu að nota hljóðbækurnar 

heima samhliða lestri.  
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Allir kennararnir nema Bjarni notuðu ýmsar kennsluaðferðir í vinnu með orðin og 

textana, svo sem umræður og ýmis verkefni eins og orðaskjóður, krossglímur og 

hugtakakort. Bjarni sagðist ekki nota sérstakar kennsluaðferðir í vinnu með textana heldur 

væri þetta í raun að láta þá lesa. Orðaskjóða er teiknaður poki sem er festur upp í 

skólastofunni. Nemendur skrifa orð á litla miða sem koma úr textum kennslubókanna og líma 

inn í pokanna. Sem dæmi er hægt að nota þessa aðferð þegar kennari kannar hvað 

nemendur vita um viðfangsefnið. Í krossglímu fá nemendur orð eða hugtak sem oftast kemur 

úr kennslubókinni. Þeir eiga að búa til eins mörg orð og þeir geta úr bókstöfum orðsins. Með 

hugtakakorti eru orð og hugtök tengd saman á myndrænan hátt. Hugtakakort geta verið á 

ýmsum formum og með myndum.  

Hulda og Rakel notuðu orðaskjóður þar sem nemendur gátu sjálfir skrifað orð og sett inn. 

Rakel bætti við að gott væri að hafa erfið orð sýnileg og hún skráði og hengdi þau stundum 

upp í skólastofunni. Helga, Gunnar, Rakel og Hulda sögðust fara með nemendum í 

hugtakakort. Helga bætti við að hún notaði líka krossglímu. Rakel notaði hugtakakort og 

nemendur skrifuðu síðan oft texta út frá hugtakakortinu. Hún sagði mikilvægt að nemendur 

gætu búið til texta út frá því sem þeir glósa. Gunnar notaði hugtakakort því þá fengju 

nemendur upprifjun á sínum forsendum og hann sagðist þannig átta sig á því hvað þeir vissu 

um efnið fyrir kennslu. Í vettvangsathuguninni gaf Gunnar nemendum fyrirmæli um að búa 

til eigin útgáfu af mynd eða texta til að útskýra mismunandi loftslag jarðar. Sem dæmi gátu 

nemendur búið til hugtakakort. Þeir gátu notað lesbókina til að hjálpa sér en réðu að hve 

miklu magni. Einhverjir teiknuðu upp skýringarmynd úr lesbókinni á meðan aðrir gerðu 

hugtakakort. Rakel sagði um hugtakakort:  

... við erum svona aðallega að kenna þeim á þessu stigi að vera með hugtakakort 

... síðan skrifa þau texta út frá hugtakakortinu ... það er held ég mjög mikilvægt 

upp á seinni tíð þegar að þau ... eru kannski að glósa ... segjum bara í 

framhaldsnámi að þau geti svo búið til texta úr því út frá því sem þau voru að 

glósa.  

Helga sagðist biðja nemendur að ræða um orðin í textunum og skrifa þau niður, meðal 

annars að búa til setningar og mynda ný orð. Textinn væri jafnframt umorðaður og 

endursagður. Því oftar sem nemendur notuðu orðin því betur kæmist merkingin til skila. 

Helgu fannst mikilvægt að hafa orðin sýnileg meðan á orðavinnunni stendur og líka eftir á. 

Helga sagðist hafa unnið með Líkan Freyers sem tilheyrir Orð af orði. Þá útskýra nemendur 

orð og teikna myndir. Helga sagði þetta gagnast nemendum vel að því leyti að auka 

lesskilning þannig að þeir geti lesið sér til skilnings á öllum sviðum. Gunnar sagðist ekki nota 
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mörg verkefni til að vinna með textana, annað en að svara spurningum og leyfa nemendum 

að búa til eigin spurningar upp úr textanum  

4.2.6.2 Erfiðleikar nemenda 

Kennararnir eru sammála um að það vanti upp á skilning nemenda á orðum og hugtökum í 

náttúrufræði sem eru í textum kennslubókanna. Kennararnir eru á einu máli um að 

nemendur þarfnist þjálfunar til að ná tökum á orðaforðanum og til að auka skilning sinn á 

textanum.  

Helga sagði nemendur ekki skilja flóknu og faglegu orðin í textunum í náttúrufræðinni og 

að þeir reynist þeim erfiðir. Rakel var spurð hvernig henni fyndist þeim ganga að skilja 

hugtökin og orðin sem þeir lesa í náttúrufræðinni. Hún sagði: 

Já ekki alltof vel, þess vegna erum við ... stöldrum við við og spáum í þau. Þau eru 

oftast feitletruð í bókinni þá getum við farið yfir orðin, stundum er gott að sjá 

þau. Ég var mjög dugleg í Líf á landi þá skráði ég þau upp. Skráði ég upp hérna ... 

erfið orð ... semsagt erfið orð sem ég vissi að yrði þeim erfið og hengdi þau upp. 

Svo þau höfðu þau fyrir framan sig. Svo útskýrði ég þau. Svo komu bara ný eða 

önnur voru tekin niður og önnur komu í staðinn. Þetta rifjar aðeins upp. 

Bjarni sagði að það erfiðasta við textana væri orðaforðinn. Hann bætti við að fyrir utan 

náttúrufræðihugtök vantaði gjarnan upp á almennan orðaforða nemenda sem væru notuð í 

þeirra daglega lífi. Hann útskýrði:  

Þessi náttúrufræðihugtök eru eitt og sér eitt mál og svo er annað íslenskur 

orðaforði sem þú þarft að hafa til að fjalla um þessi efni, bara orð sem tengjast 

þínu daglega lífi, þeim vantar það talsvert mikið. Svo maður er í því að auka 

orðaforðann í náttúrufræðinni, ekki bara náttúrufræðihugtökin heldur líka 

almenn íslensk orð.  

Bjarni sagði að hans reynsla sýndi að orðaforði nemenda hefði versnað síðustu ár. Meiri 

vinna færi í gegnum textann og útskýra orð en áður fyrr. Aðspurður um ástæðurnar sagði 

hann: 

Ég held að þetta sé margþætt. Foreldrar eru minna heima en þeir ættu að vera 

og sinna heimanámi barna sinna. Ömmur og afar eru úti að vinna og krakkar hafa 

þau ekki til að leiðbeina sér og gefa sér ríkari orðaforða. Svo er auðvitað miklu 

meira spennandi að kveikja á Playstation tölvunni heldur en að taka upp bók. Ég 

geri það sjálfur, mig langar miklu meira sjálfur að taka smá Battlefield 1 heldur en 
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að taka upp sakramentið ... þau þurfa að lesa meira og vera meira með 

fjölskyldunni. Maður þarf að pína börnin sín til að lesa heima, það er enginn 

afsláttur af því. Engin töfralausn. 

Bjarni sagði nemendur eiga erfitt með að finna aðalatriðin í textunum og það þyrfti að 

þjálfa þá í að átta sig á um hvað væri spurt, hver aðalatriðin í textanum væru og hvernig það 

tengdist. Við það aukist ekki aðeins orðaforðinn og skilningur á hugtökum í náttúrufræðinni 

heldur sé það einnig þjálfun í íslensku. Unnur var á sama máli. Hún sagði nemendur eiga í 

erfiðleikum með að ná heildarsamhenginu, ekki væri nóg að lesa og skrifa heldur þyrfti að 

skilja textann þannig að eitthvað sitji eftir. Þegar nemendur væru spurðir og við þá rætt 

kæmi í ljós að þeir hefðu hvorki orðaforðann né að orðin væru þeim töm. Unnur sagðist 

hjálpa nemendum að ná heildarsamhengi textans með því að segja þeim ekki hvað þeir eiga 

að skrifa heldur þurfi þeir að finna út úr því sjálfir og megi ekki skrifa upp úr kennslubókinni. 

Þeir ættu að velja og greina, átta sig á því um hvað textinn snýst, hvað skiptir máli og hvað 

vekur áhuga. Það væri oft mikil áskorun og væri erfitt. Rakel fannst nemendur eiga í 

erfiðleikum með að skrifa góðan texta sem væri samfelldur og skiljanlegur. Nemendur þyrftu 

stanslausa þjálfun til að taka þeirri áskorun. Henni fannst nemendur skilja illa hugtök og orð 

sem þeir lesa. Spurð hvað henni finnst reynast nemendum erfiðast í þessari vinnu með texta 

sagði hún:  

það er svona að setja utan á, kjötið á beinin. Það reynist þeim erfitt ... það reynist 

sumum erfitt að stoppa, að það sé ekki bara ein setning og en þau eru bara með 

... með hérna stanslausri þjálfun þá eru þau alltaf betri og betri en það eru ekki 

allir komnir á þann stað.  
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5 Umræður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og tengdar kenningum og rannsóknum 

fræðimanna. Aðalrannsóknarspurningin var: Hverjar eru hugmyndir og reynsla nokkurra 

kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði? Rannsókninni var ekki ætlað 

að hafa alhæfingargildi um miðstigskennara almennt heldur að skoða viðhorf og aðferðir 

nokkurra kennara og gefa dæmi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að kennararnir notuðu 

kennslubækurnar á fjölbreyttan hátt. Þeir hjálpuðu nemendum að öðlast áþreifanlega 

reynslu af viðfangsefnum kennslubókanna en lögðu mismikla áherslu á það. Með umræðum 

hjálpuðu Hulda og Unnur nemendum að átta sig á tilgangi þess að öðlast þessa reynslu og 

tengja við viðfangsefnin í kennslubókunum. Rakel, Hulda, Unnur og Gunnar notuðu líka 

umræðu til að hjálpa nemendum að draga merkinguna út úr textum kennslubókanna en þau 

gerðu það á ólíkan hátt. Kennararnir höfðu ólíka sýn á hlutverk kennslubókanna. Þær voru 

oftast notaðar til viðmiðunar, kennararnir fóru ýmist í gegnum efni þeirra eða notuðu þær 

sem handbækur. Gunnar, Bjarni og Unnur sögðu kennslubækurnar vera stuðning við sig.  

Kennararnir studdust við útgefnar kennslubækur fyrir miðstig grunnskóla frá 

Menntamálastofnun. Þeir tóku ekki sjálfir ákvörðun um hvaða bækur ætti að kenna en völdu 

úr efninu sem var í boði og fóru mismunandi leiðir við það. Kennararnir nefndu ólíka kosti og 

galla við kennslubækurnar. Þeir notuðu texta kennslubókanna mismunandi ásamt því að 

nálgast einnig efni annars staðar frá. Textar kennslubókanna voru lesnir í kennslustundum 

með margbreytilegum hætti. Kennararnir hjálpuðu nemendum að ná tökum á orðaforðanum 

og að auka skilning á textanum með fjölbreyttri orðavinnu.  

Lýsingar kennaranna á kennslu sinni varpa öðru ljósi á niðurstöður greiningarinnar. Þær 

gáfu vísbendingar um hvernig kennararnir nýttu sér bækurnar á ólíkan hátt þótt markmiðið 

væri ávallt það sama, það er að nemendur öðlist skilning á viðfangsefnum kennslubókanna.  

5.1 Að tengja reynslu nemenda við viðfangsefni kennslubóka  

Að öðlast reynslu var fyrsta þemað en þar kom fram að kennurunum þótti mikilvægt að 

tengja einhvers konar reynslu nemenda við viðfangsefni sem fjallað var um í kennslubókinni. 

Kennararnir hjálpuðu nemendum að öðlast áþreifanlega reynslu af viðfangsefnum 

kennslubókanna með verklegum athugunum, útikennslu og umræðum en lögðu mismikla 

áherslu á þann þátt. Unnur og Hulda notuðu tillögur að verklegum athugunum sem voru að 

finna í kennslubók og verkefnahefti. Hindranir hömluðu Gunnari, Rakel og Huldu í verklegri 

kennslu.  

Bjarni og Hulda unnu verklegar athuganir í kennslustofunni og fóru í útikennslu í 

nærumhverfi skólanna. Helga nýtti einnig nærumhverfi skólans í útikennslu. Unnur sagði að 
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markmiðið með verklegum athugunum væri að gera námið áþreifanlegt, að nemendur 

uppgötvuðu, gæfu sér tíma til að prófa og fengju tilfinningu fyrir því sem þeir væru að læra. 

Bjarni og Hulda bættu við að markmiðin með verklegri kennslu væru að nemendur lærðu 

vísindalegar vinnuaðferðir sem nýttust þeim í áframhaldandi námi. Helga sagði útikennslu 

tengja nemendur við þeirra reynsluheim. Bjarni tengdi nám í eðlisfræði við daglegt líf 

nemenda til dæmis af rafmagni. Hann sagði að verklegu athuganirnar þyrftu að hafa gildi 

fyrir námið og tengjast viðfangsefninu og nemendur þyrftu að skilja hvers vegna verið væri 

að framkvæma hlutina. Bjarni tók fram að umræður leiddu í ljós skilning nemenda á 

viðfangsefninu og að hann leiðrétti ranghugmyndir ef þær væru til staðar. Unnur og Hulda 

nýttu tillögur að verklegum athugunum sem var að finna í kennslubókunum og verkefnahefti 

sem tengdust viðfangsefnum þeirra. Unnur notaði verklegar athuganir sem voru að finna í 

Auðvitað bókunum. Hulda notaði verkefnahefti fyrir miðstig með tillögum að verklegum 

athugunum. Af svörum kennaranna að dæma virtust þeir meðvitaðir um mikilvægi þess að 

nemendur tengdu reynslu við viðfangsefni en læsu ekki aðeins um þau í kennslubókunum. 

Svör kennaranna um reynslu nemenda af viðfangsefnum eru í samræmi við niðurstöður 

Westby og Torres-Velásquez (2000) og Hafþórs Guðjónssonar (2011). Hafþór bætir við að 

verklegar athuganir séu nauðsynlegar til að nemendur öðlist reynslu sem þarf til að lesa 

fræðitexta og skilja hann. Hér að framan var sagt frá því að kennararnir í rannsókninni 

notuðu meðal annars verklegar athuganir í kennslubókunum. Af þessu má ætla að fyrir 

kennara sé kennslubókin mikilvæg uppspretta verklegra athugana. Nemendur myndu ef til 

vill ekki öðlast nauðsynlega reynslu ef ekki væru til staðar kennslubækur með verklegum 

athugunum.  

Þrátt fyrir að kennararnir töluðu um mikilvægi reynslunnar lögðu þeir mismikla áherslu á 

þann þátt. Gunnar, Rakel og Hulda sögðu hindranir koma í veg fyrir að nemendur fengju 

reynslu í gegnum verklegar athuganir og útikennslu. Gunnar sagði sig skorta þjálfun við að 

finna námsgögn og áhöld í verklegri kennslu. Einnig nefndi hann tímaleysi sem hamlaði 

honum við útikennslu. Rakel talaði jafnframt um skort á námsgögnum og að hún gæti ekki 

notað útikennslu því umhverfi skólans væri þannig að það gæti verið hættulegt. Áður fyrr tók 

Hulda sýni úr fjörunni og rannsakaði þau í skólanum ásamt því að leyfa nemendum að blásu í 

lungu á svíni. Því var hætt eftir afskipti heilbrigðiseftirlitsins. Svör kennaranna eru í samræmi 

við rannsóknir fræðimanna sem voru skoðaðar í tengslum við þessa rannsókn. Hindranirnar 

sem fræðimenn telja upp eru skortur á námsefni (McDonald, 2016), ófullnægjandi 

undirbúningur í faginu (Banilower og fleiri, 2013; McDonald, 2016) og lítið sjálfstraust 

(Macdonald, 2008) í tengslum við verklegar athuganir. Að auki nefnir Meyvant Þórólfsson, 

Allyson Macdonald og Eggert Lárusson (2007) ytri kröfur og tímaleysi sem hindranir.   
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5.2 Mikilvægi umræðu um viðfangsefni kennslubóka  

Næsta þema sem kom fram í gögnunum fjallaði um gildi umræðna í náttúrufræðikennslu í 

tengslum við kennslubækurnar. Í viðtölum við kennarana sögðu þeir umræður mikilvægar í 

náttúrufræði. Þeir notuðu umræður til að hjálpa nemendum að skapa merkingu úr textum 

kennslubókanna. Með þessum samskiptum kennara og nemenda virtust nemendur öðlast 

dýpri skilning á viðfangsefni kennslubókanna. Merkingarsköpun á sér stað þegar orðin eru 

tengd hvert öðru og veruleikanum.  

Kennararnir notuðu aðferðir sem þeim fannst skila árangri í náttúrufræðinámi þar sem 

notkun tungumálsins lék stórt hlutverk. Af svörum kennaranna má ætla að umræður séu 

mikilvægur hluti af náttúrufræðikennslu og virtust einkenna kennsluna. Í 

vettvangsathuguninni fylgdist ég með stöðugum samskiptum nemenda og kennara. Helga, 

Gunnar og Hulda notuðu umræður mikið í kennslunni og gættu þess að allir tækju þátt. Þau 

lögðu áherslu á gagnvirkar umræður, að nemendur og kennari töluðu saman um efnið. 

Kennarinn ætti ekki alltaf að stjórna umræðum heldur væri mikilvægt að nemendur ræddu 

saman. Það var meðal annars gert með námsfélögum. Í vettvangsathuguninni bað Hulda 

nemendur að ræða saman í pörum í stutta stund hvað þeir vissu um eiginleika efna. Því næst 

voru umræður milli kennara og nemenda um hvað þeir vissu um efnið. Í viðtalinu sagði hún 

umræður nauðsynlegar og ekki hægt að kenna án þeirra. Nemendur þurfi að ræða saman, 

orða hlutina sjálfir svo þeir fái skilning. Þessi skilningur er aðalatriðið, hann er markmið 

kennarans. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við kenningar og rannsóknir fræðimanna á hlutverki 

tungumálsins í náttúrufræðinámi. Félagsleg hugsmíðahyggja Vygotsky (1978) snýr aðallega 

að hlutverki menningar og tungumáls í þroska barna. Samskipti skipta höfuðmáli. Þannig 

læra börn tungumálið. Nemendur fræðast með samskiptum við kennara og samskiptum sín á 

milli. Þeir taka framförum í tungumálinu og læra ný hugtök með því að tala og hlusta á hvorn 

annan. Samkvæmt Vygotsky eru bækur og tungumálið mikilvægustu verkfærin til náms og 

þroska. Tungumálið gagnast nemendum jafn mikið og augu þeirra og hendur við lausn 

verkefna. Hafþór Guðjónsson (2008) segir móðurmálið og tungutakið sem einkennir 

náttúrufræðina vera lykilatriði í náttúrufræðimenntun. Wellington og Osborne (2001) segja 

tungutak náttúrufræðinnar það mikilvægasta svo nemendur nái árangri í greininni. 

Samkvæmt Westby og Torres-Velásquez (2000) þurfa náttúrufræðikennarar að nota 

kerfisbundnar aðferðir til þess að nemendur tileinki sér nauðsynlegan náttúrufræði 

orðaforða og hugtök. Nemendum er leiðbeint í átt að fræðilegri hugsun og vísindalæsi með 

umræðu- og spurnaraðferðum.  

Kennararnir notuðu umræður til að hjálpa nemendum að draga merkinguna úr textanum. 

Rakel sagði að með umræðum tileinkuðu nemendur sér orðaforða, heyrðu orðin, könnuðust 
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við þau og gætu tengt þau. Smám saman festust þessi orð í minni nemenda. Unnur hjálpaði 

nemendum með því að segja frá, spyrja þá spurninga og umorða setningar. Gunnar sagðist 

hjálpa nemendum með því að einfalda textann sjálfur, setja hann upp og ræða. Með 

umræðum tengdu Rakel, Helga, Bjarni og Hulda námið við daglegt líf nemenda. Rakel sagðist 

leggja sig fram við að nefna staði og hluti sem nemendur þekktu í þeim tilgangi að þeir 

tengdu við viðfangsefnið. Hún sagðist vilja að nemendur gætu notað orðin í daglegu lífi og 

það mátti sjá í sjálfri kennslundinni þegar þeir áttu að tileinka sér veðurorð. Þetta er í 

samræmi við umfjöllun Bennett (2003) sem segir skilninginn fólginn í því að geta tengt 

saman orð og veruleikann. Þar leika árangursrík samskipti og tungumálið stór hlutverk.  

5.3 Hlutverk kennslubóka í náttúrufræði kennslu 

Þriðja þemað sem kom fram við greiningu gagnanna var ólík sýn kennaranna á hlutverk 

kennslubóka í náttúrufræðikennslu. Fjallað var um hvernig kennararnir notuðu 

kennslubækurnar á fjölbreyttan hátt og hvernig þeir höfðu stuðning af þeim.  

Kennararnir notuðu bækurnar á fjölbreyttan hátt en oftast voru þær notaðar sem viðmið. 

Helga sagði hlutverk kennslubóka vera heimild og Unnur sagði bækurnar vera leiðarvísi. 

Rakel sagði að bækurnar ættu að hjálpa sér að miðla efni til nemenda en svo gæti hún valið 

hvað henni fyndist skipta máli úr bókunum. Hulda sagðist styðjast við bækurnar en veldi úr 

þeim það sem hún vildi nota. Bjarni sagði að kennslubækurnar væru grunnurinn að 

kennslunni og svo væri það hlutverk kennarans að útfæra kennslubækurnar. Sumir 

kennaranna sögðu viðfangsefni kennslunnar valin út frá kennslubókunum og verkefnin 

sprottin úr þeim. Sem dæmi notaði Unnur tilraunirnar í Auðvitað bókunum. Helga sagðist 

hugsa kennsluna út frá kennslubókum. Hún sagðist nota kennslubækurnar þannig að þær 

væru lesnar, ræddar og verkefni unnin úr þeim. Rakel sagði verkefni nemenda oft sprottin úr 

kennslubókunum en það væri misjafnt. Hún sagðist ekki styðjast beint við kennslubækurnar 

heldur nýtti efni sem hún ætti sjálf og einfaldaði á þann hátt að það höfðaði til nemenda. 

Það mátti sjá í veðurverkefninu sem hún notaði í kennslustundinni sem fylgst var með. Hulda 

sagðist nýta Lífríki á sjó sem uppflettibók og þá væri gengið út frá náttúrustíg sem hún útbjó 

og nemendur ynnu síðan hópverkefni um sitt svæði í fjörunni. Af svörum kennaranna má 

ætla að hlutverk kennslubóka sé stórt í náttúrufræðikennslu og að þær séu notaðar á 

fjölbreyttan hátt.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við íslenskar og erlendar rannsóknir (Macdonald, 2008; 

Banilower og fleiri, 2013; Ingvar Sigurgeirsson, 1992, 1994). Meirihluti kennara á miðstigi í 

rannsókn Banilower og félaga (2013) segir kennslubókina leiða heildarskipulagið og stjórna 

því á hvað áhersla sé lögð. Niðurstöður Macdonald (2008) leiða í ljós áhrif kennslubóka á 

náttúrufræðikennslu en verkefni sem nemendur vinna koma mörg hver úr þeim. Niðurstöður 
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Ingvars Sigurgeirssonar (1994) benda til að flestir kennararnir treysta á kennslubækurnar, 

jafnt fyrir kennsluaðferðir og innihald. Efni bókanna er undirstaða kennslunnar sem stýrir því 

jafnframt hvaða viðfangsefni eru tekin fyrir og í hvaða röð. Kennarar í rannsókn Ingvars 

(1992) segjast líða best með að nota kennslubækur sem helsta kennslutækið og þykir notkun 

þeirra árangursrík. 

Ekki er hægt að fullyrða út frá þessari rannsókn um hugmyndir og reynslu allra 

náttúrufræðikennara á miðstigi en hún gefur vísbendingar um að kennarar treysti fremur á 

sérfræðiþekkingu námsefnishöfunda og noti því kennslubækurnar sem stuðning. Unnur taldi 

að bækurnar sem hún notaði væru góðar en erfiðar og að það væri hennar þekking sem 

vantaði upp á. Bjarni sagði fyrsta árið í kennslu snúast um að komast í gegnum tímabilið án 

mistaka og fara eftir bókunum sem sérfræðingar hefðu skrifað. Ef skoðuð eru svör Unnar og 

Gunnars sem eru á öðru ári í kennslu og hvorugt þeirra hefur sérhæft sig í náttúrufræði 

kemur fram að þau telja sig ekki sérfræðinga í efninu sem er kennt í náttúrufræði og skorti 

bakgrunn. Þar af leiðandi segjast þau leita stuðnings í bókunum. Þau myndu vilja fá frekari 

ábendingar um hvernig vinna má með efnið.  

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir fræðimanna. Banilower og fleiri (2013) 

segja helstu ástæðurnar fyrir því að kennarar á miðstigi treysti á kennslubækurnar séu vegna 

tíma- og námsefnisskorts auk þess sem þá skorti undirstöðu. Í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar (1992) telja kennarar höfunda kennslubóka vera sérfræðinga í efninu og 

treysta því á bækurnar til að ákveða í hvaða röð viðfangsefnin séu tekin fyrir í kennslunni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1994).  

5.4 Kennarar velja ekki kennslubækur – kostir og gallar þeirra  

Í fjórða þemanu var fjallað um hvaða kennslubækur kennararnir notuðu í kennslu sinni og 

hvaða kosti og galla þeir sáu á þeim.  

5.4.1 Val á kennslubókum 

Kennararnir í rannsókninni notuðu allir útgefnar kennslubækur fyrir miðstig grunnskóla frá 

Menntamálastofnun. Þeir völdu kennslubækurnar ekki sjálfir þegar þeir byrjuðu að kenna 

heldur voru þær fyrirfram ákveðnar af skólunum. Bjarna var bent á tilteknar bækur þegar 

hann byrjaði að kenna. Hann sagðist gera ráð fyrir því að bækur sem verið væri að kenna 

væru í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Helga sagðist hugsa út frá kennslubókunum í 

staðinn fyrir að ganga út frá hæfniviðmiðunum og taka bækur eftir því hvað passar. Bjarni 

sagði að með aukinni starfsreynslu verði kennararnir öruggari með að fara eigin leiðir við val 

á námsefni. Þeir uppgötvi að það sem nemendur eigi að læra sé ekki í kennslubókunum 

heldur í aðalnámskrá grunnskóla. Sams konar niðurstöður koma fram í rannsókn Birnu 
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Hugrúnar Bjarnardóttur, Helenar Símonardóttur og Rúnu Björg Garðarsdóttur (2007). Þar 

kemur fram að helstu ástæðurnar fyrir því að kennarar velja ákveðnar kennslubækur eru að 

þær uppfylla markmið aðalnámskrár, séu ætlaðar ákveðnum aldurshópi og að efnið sé 

fyrirfram valið af skólanum eða tilgreint í skólanámskrá. Samkvæmt Aðalnámskrá (2013) er 

það hlutverk kennara og stjórnenda skóla að velja námsefni inn í skólana sem uppfylla sett 

viðmið.  

Það var mismunandi eftir kennurunum hvernig þeir völdu efni úr bókunum sem völ var á. 

Unnur sagðist velja efni úr bókunum eftir því hvað við ætti hverju sinni. Bjarni sagði að í stað 

bókanna sem honum líkaði ekki veldi hann eitthvað annað efni, meðal annars af Netinu. 

Hann sagði að til væri rafrænt efni sem gott væri að nota þegar bókarkaflarnir væru 

leiðinlegir. Þá sleppti hann bókinni og tæki svipað efni á annan hátt. Í kennslustund Rakelar 

notaði hún kennslubækurnar sem handbækur sem nemendur gátu flett upp í. Í tilfelli Huldu 

sagðist hún ekki taka alla bókina Líf á landi fyrir heldur skipti hún nemendum í hópa þannig 

að þeir yrðu sérfræðingar á ákveðnu sviði. Hulda sagði að Lífríki á sjó væri frekar notuð sem 

uppflettibók og þá væri gengið út frá náttúrustíg sem hún gerði og nemendur ynnu síðan 

hópverkefni. Þetta samræmist rannsókn Banilower og félaga (2013) þar sem um 75% 

kennara segjast nota annað efni þegar bókin nægir ekki. Kennararnir velja verkefni tengd 

viðfangsefninu sem að þeirra mati hentar betur en það efni sem þeir sleppa í bókunum. Aftur 

á móti kemur fram í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) að í þau fáu skipti sem kennarar 

sleppa verkefnum í bókunum er ástæðan sú að þau krefjast sérstakrar fyrirhafnar. Rannsókn 

Cambridge Assessment (2017) sýnir fram á að kennarar geta notað kennslubækur sem 

nokkurs konar handbækur til að byggja upp samfellda og markvissa kennslu. Jafnframt er 

mögulegt fyrir kennara að nota kennslubækur á sveigjanlegan máta, með því að sleppa 

verkefnum sem henta ekki nemendum, sem viðbótarefni eða breyta röð viðfangsefnanna.  

5.4.2 Kostir og gallar kennslubókanna 

Svör kennaranna benda til að þeir séu flestir ánægðir með kennslubækur í náttúrufræði fyrir 

miðstig. Rannsóknir sýna að meirihluti kennara er ánægður með kennslubækur í 

náttúrufræði (Ingvar Sigurgeirsson, 1994; Belcher og Williams, 1995; McDonald, 2016; 

Banilower og fleiri, 2013). Kennararnir í rannsókn minni voru að mestu sammála um hvaða 

bækur væri best og verst að nota en nefndu mismunandi ástæður. Í viðtölunum kom fram að 

fimm kennarar af sex voru ánægðastir með Auðvitað bækurnar og þær voru notaðar í fimm 

kennslustundum af sex sem fylgst var með. Kennararnir nefndu ýmsar ástæður fyrir því að 

þeim þætti gott að nota Auðvitað bækurnar. Gunnar var ánægður með umræðuverkefnin 

sem gæfu honum hugmyndir. Bjarni sagði bækurnar nýuppfærðar og í þeim væru 

spurningar, umræðuverkefni og verklegar æfingar. Rakel hafði orð á því að þær væru 

kaflaskiptar og textinn aðgengilegur. Það væri lítið lesmál og því gæfist betur kostur á að 
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ræða efnið. Bjarni sagði að í þeim væru litir og myndir og að þær væru ekki fjarlægar 

nemendum. Rakel var ánægð með bækurnar vegna þess að þær voru kaflaskiptar og textinn 

aðgengilegur. Lesmál væri lítið og því gæfist betur kostur á að ræða efnið. Hulda sagði það 

vera kost að nemendum fyndist viðfangsefnið skemmtilegt. Helgu fannst mikilvægt að 

kennslubækurnar vektu áhuga nemenda.  

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) kemur fram að helstu kostir kennslubókanna 

eru góð framsetning og málfar, textinn skemmtilegur, skýr og lifandi. Einnig að skipulag 

bókanna sé gott og þær auðveldar í notkun. Góðar skýringarmyndir og teikningar séu mikils 

metnar, efni þeirra henti til skapandi viðfangsefna og sé fjölbreytt. Kennarar í rannsókn 

Ingvars telja einn mikilvægasta kost bókanna þann að efnið veki áhuga nemenda og hafi 

þýðingu fyrir þá. Samkvæmt rannsókn McDonald (2016) hafa skipulag, myndir og litir áhrif á 

kennarana. Jafnframt hefur áhrif innihald, læsileiki og að framsetningin samræmist vel 

námskrá. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að námsgögn þurfi meðal annars að höfða 

til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi.  

Þrátt fyrir að nota Auðvitað bækurnar og þykja þær góðar fannst Unni þær erfiðar því 

þær krefjast þess að kennarinn afli sér upplýsinga, þekki efnið og að auki sé orðaforðinn 

flókinn. Helga sagði að verst væri að nota Auðvitað bækurnar og það væri vegna flókins 

orðaforða. Eftir að hafa kennt bókina lengi væri hún henni þó ágætlega töm og skemmtileg 

áskorun. Ég skildi svör Unnar og Helgu þannig að þarna þætti þeim vanta upp á eigin 

þekkingu í viðfangsefninu. Kennararnir nefndu marga ókosti við kennslubókina Líf á landi. 

Rakel sagði að textinn væri mikill og erfiður, bókin væri byggð upp á verkefnum og 

spurningum en minna væri af skapandi viðfangsefnum og tilraunum. Bjarni sagði þá bók vera 

leiðinlega. Þar væri talað um viðfangsefni sem tengdust ekkert heimi nemenda og varla hans 

eigin. Eini kosturinn að mati Gunnars var að í henni væru margar myndir. Í rannsókn 

McDonald (2016) hafa kennarar áhyggjur af því að bækurnar séu of þungar og ítarlegar, 

spurningar flóknar og æfingar erfiðarar.  

Hulda gagnrýndi kennslubókina Maðurinn: hugur og heilsa fyrir of efnislítinn texta. Fram 

kemur hjá kennurum í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) að textar kennslubókanna 

séu stundum ófullnægjandi og efnislitlir. Texti í stuttum efnisgreinum, mörgum myndum og 

textabrotum er meðal annars talinn hafa áhrif á að breskir nemendur lesa lítið í 

kennslustundum í náttúrufræði samkvæmt Bennett (2003). Þar segir jafnframt að deilt hafi 

verið á þess konar bækur fyrir að gefa ekki færi á að þróa gagnrýna lestrarhæfni í tengslum 

við vísindalæsi.  
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5.5 Leiðir til að hjálpa nemendum að skilja kennslubókina  

Fimmta þemað fjallaði um leiðir sem kennararnir fara til að hjálpa börnunum að skilja 

kennslubókina. Textana sem unnið er með í kennslustundum er meðal annars að finna í 

kennslubókunum. Einnig fá kennararnir nemendur til að vinna með texta á Netinu, leita sér 

upplýsinga og vinna með þær. Kennarar fara ýmsar leiðir í kennslustundum með það að 

markmiði að draga merkinguna út úr textanum. Að lokum er sagt frá erfiðleikum nemenda 

með textana og hvernig þeim er hjálpað að öðlast skilning á hugtökum náttúrufræðinnar.  

5.5.1 Að skilja það sem lesið er 

Kennararnir sögðu að textarnir sem nemendur vinna með væru aðallega í kennslubókunum 

og á Netinu. Til dæmis sagði Unnur nemendur vinna með efni af Wikipedia og 

Vísindavefnum. Helga notaði einnig bækur á bókasafni skólans og Hulda studdist við jurta- og 

fuglahandbækur. Stundum voru textarnir lesnir af kennara og nemendum og síðan ræddir. 

Hjá Helgu var textinn lesinn og ræddur. Hulda las með nemendum svo þeir kæmust inn í 

efnið. Að sögn Helgu voru textarnir valdir meðal annars vegna þess að þeir hentuðu aldri 

nemenda, væru aðgengilegir og auki skilning. Gunnar sagðist vinna með texta sem hann ynni 

upp úr bókunum og einfaldaði. Aðspurð hver markmiðin væru með textavinnu og hvernig 

það tengdist öðrum þáttum námsins sagði Hulda það að læra náttúrufræði væri eins og 

tungumálanám. Textinn og íslenskan væru samþætt. Áður hefur komið fram meðal annars 

hjá Hafþóri Guðjónssyni (2008) að tungumálið sé lykilatriði í náttúrufræðimenntun, bæði 

móðurmálið sjálft og tungutakið sem einkennir náttúrufræðin. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er lögð áhersla á uppbyggingu orðaforða og að nemendur þjálfast í að nota hann. Í 

þeim tilgangi að efla læsi sé mikilvægt að nemendur afli upplýsinga og vinni með þær. Þá er 

gert ráð fyrir að nemendur noti meðal annars Netið í þeim tilgangi að stuðla að vísindalæsi.  

Bjarni sagði útskýringar á hugtökum og tenging við hugarheim nemenda skipta máli svo 

þeir dragi merkinguna út úr textanum. Hann sagði að með reynslunni fyndi hann hvaða orð 

hann gæti tekið úr textanum. Rakel sagði mikilvægt að nemendur tileinkuðu sér þennan 

orðaforða svo þeir skildu aðstæður, gætu lesið og hlustað sér til gagns. Þessar hugmyndir 

samræmast vel því sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Þar segir um 

vísindalæsi: „geti lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns, notað hugtök úr náttúrugreinum 

í daglegu lífi og skilið náttúruleg og manngerð fyrirbæri“.  

Kennararnir notuðu ýmsar kennsluaðferðir í vinnu með orðin og textana, svo sem 

umræður og ýmis verkefni. Helga var með skipulega orðavinnu og notaði sem dæmi 

orðaskjóður og hugtakakort. Bjarni sagðist ekki nota sérstakar kennsluaðferðir í vinnu með 

textana en láta nemendur lesa. Wellington og Osborne (2001) segja að ýmsar 

kennsluaðferðir hjálpi nemendum að takast á við texta kennslubókanna. Bennett (2003) talar 
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um að kennarar og nemendur þurfi að eiga árangursrík samskipti sín á milli þar sem 

tungumálið leikur stórt hlutverk. Westby og Torres-Velásquez (2000) segja kennara þurfa að 

þekkja kerfisbundnar aðferðir í náttúrufræðikennslu sem stuðla að því að nemendur tileinki 

sér nauðsynlegan náttúrufræði orðaforða og hugtök. Nemendur þurfi að geta tekið þátt í 

umræðum, verkefnum og öðrum athöfnum í kennslu.  

5.5.2 Erfiðleikar nemenda 

Nemendur áttu í erfiðleikum í vinnu með textana að sögn kennara. Gunnar sagði nemendum 

ganga misvel með fræðitexta. Bjarni bætti við að nemendur ættu erfitt með að finna 

aðaltriðin í textunum og Unnur nefndi að þeir næðu ekki heildarsamhenginu. Rakel greindi 

frá því að nemendur skildu illa hugtök og orð sem þeir læsu. Að sögn Rakelar áttu nemendur 

að auki erfitt með að skrifa góðan texta sem væri samfelldur og skiljanlegur. Að mati Helgu 

er þetta vegna þess að nemendur skilja ekki flóknu og faglegu orðin í textunum í 

náttúrufræðinni. Unnur sagði að þegar nemendur væru spurðir og við þá rætt kæmi í ljós að 

þeir hefðu ekki orðaforðann og kynnu ekki að nota orðin. Bjarni taldi að það erfiðasta við 

textana væri orðaforðinn. Hann bætti við að fyrir utan náttúrufræðihugtök vantaði gjarnan 

upp á almennan orðaforða nemenda sem þeir notuðu í daglegu lífi. Bennett (2003) segir 

augljósasta vandamálið í tungutaki náttúrufræðinnar vera tæknilega orðaforðann. 

Nemendur þurfi að þekkja þennan orðaforða svo þeir skilji það sem þeir heyra, lesa og nota 

við skrif í kennslustundum. Skilningurinn snýst um að búa til merkingu með því að kanna 

hvernig orðin tengjast hvert öðru og veruleikanum. Wellington og Osborne (2001) taka í 

sama streng og telja að fyrir marga nemendur sé helsta hindrunin tungumál 

náttúrufræðinnar sem mikilvægast er að þeir ná tökum á svo árangur náist í greininni. 

Nemendum þykir oft erfitt að lesa texta í kennslubókunum og þeir eru ekki læsir á textanna 

að sögn Hafþórs Guðjónssonar (2011). Hann leggur áherslu á nám í náttúrufræði merki að 

tileinka sér tungutak greinarinnar og ná valdi á orðræðu hennar. 

Kennararnir töldu mikilvægt að þjálfa nemendur svo þeir öðlist orðaforða og skilning á 

textanum. Rakel sagði að nemendur þyrftu stanslausa þjálfun til að ná þeirri áskorun. Unnur 

nefndi að ekki væri nóg að nemendur gætu lesið og skrifað heldur þyrftu þeir að skilja 

innihald textans. Í þeim tilgangi að hjálpa nemendum að ná heildarsamhengi textans sagði 

Unnur nemendum að skrifa ekki beint upp úr kennslubókinni heldur að velja og greina, átta 

sig á innihaldi textans og hvað þar skiptir máli í textanum. Hún sagði það erfitt og mikla 

áskorun. Í viðtalinu sagðist Gunnar stundum æfa nemendur í lestri fræðitexta með því að 

láta þá skoða fyrirsagnir og myndir, feitletruð orð og síðan væri textinn lesinn. Í framhaldinu 

væri textinn ígrundaður. Nemendur skiljdu textann ef búið væri að fjalla um hugtökin áður. 

Það væri mikilvægt að nemendur kynntust lestri fræðitexta fyrir áframhaldandi nám. 
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Samkvæmt Duke (2000) er mikilvægt að nemendur kynnist upplýsingatextum snemma á 

skólagöngunni til að koma í veg fyrir að þeir eigi í erfiðleikum með þá síðar meir. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð fjallaði ég um hugmyndir og reynslu nokkurra kennara á miðstigi grunnskóla 

af kennslubókum í náttúrufræði. Markmiðið með rannsókninni var að kanna á hvaða hátt 

þessir kennarar notuðu kennslubækur í náttúrufræði í kennslu sinni og hvers vegna. Skoðað 

var hvaða kennslubækur kennararnir notuðu og hvaða kosti og galla þeir sáu á þeim.  

Rannsóknin náði til sex umsjónarkennara sem kenna náttúrufræði á miðstigi. Valdir voru 

kennarar sem höfðu ólíkan bakgrunn og menntun. Um var að ræða eigindlega rannsókn þar 

sem farið var í vettvangsathuganir í skólana og opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl tekin við 

kennaranna, en ekki er hægt að alhæfa út frá þeim um notkun kennslubóka í 

náttúrufræðikennslu í íslenskum grunnskólum. Við greiningu gagnanna komu fram fimm 

þemu sem svör við rannsóknarspurningunum.   

Niðurstöðurnar voru að kennararnir töldu mikilvægt að nemendur öðlist áþreifanlega 

reynslu með verklegum athugunum, útikennslu og umræðum svo þeir geti tengt við 

viðfangsefni kennslubókanna. Þeir lögðu mismikla áherslu á þessa þætti og ýmsar hindranir 

svo sem tímaleysi, skortur á námsgögnum, smithætta og hættulegt umhverfi hömluðu þeim. 

Tillögur að verklegum athugunum voru að finna í kennslubókunum, í verkefnahefti fyrir 

miðstig og á Netinu. Með umræðum hjálpuðu kennararnir nemendum að tengja við 

viðfangsefnið og öðlast skilning á efninu. Kennararnir notuðu kennslubækurnar á 

fjölbreyttan hátt og studdust við þær. Kennararnir notuðu útgefnar kennslubækur frá 

Menntamálastofnun: Auðvitað bókaflokkurinn, Líf á Landi, Lífríki í sjó, Líf í fersku vatni og 

Maðurinn: hugur og heilsa. Þeir tóku ekki sjálfir ákvörðun um hvaða bækur ætti að kenna en 

gátu valið úr kennslubókunum sem voru í boði og fóru auk þess eigin leiðir. Helstu kostir 

kennslubókanna að mati kennaranna voru að þær innihéldu spurningar, umræðuverkefni og 

verklegar athuganir. Einnig fannst þeim kostur að bækurnar væru kaflaskiptar og textinn 

aðgengilegur. Eins voru litir og myndir í bókunum kostur og að þær höfðuðu til nemenda. 

Kennararnir sögðu nemendur eiga í erfiðleikum með texta kennslubókanna og að því hjálpi 

þeir þeim að skapa merkingu úr textanum en það var gert með ýmsum aðferðum til dæmis 

með hugtakakortum, orðaskjóðum og umræðum. 

Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði í vettvangsnámi mínu. Kennslubókin virtist gegna 

veigamiklu hlutverki og stór hluti kennslunnar fór í að fara í gegnum efni hennar. Þar sem 

bókin er mikið notuð skipta gæði hennar því miklu máli. Töluvert minni tími í 

kennslustundum fór í verklegar athuganir. Mikilvægt er að kennarar finni fyrir stuðningi af 

kennslubókum sérstaklega þeir sem eru reynslulitlir á sviði náttúrufræðikennslu. Í bókunum 

eru hugmyndir að umræðum og verklegum athugunum sem kennarar geta nýtt í kennslunni. 
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Í ritgerðinni eru hugmyndir um hvernig má efla vísindalæsi meðal nemenda með lestri 

fræðitexta og fjölbreyttri orðavinnu. 

Rannsóknin gefur námsefnishöfundum mikilvæg dæmi um viðhorf kennara til núverandi 

kennslubóka í náttúrufræði. Kennarar og nemendur eru helstu notendur bókanna. 

Niðurstöðurnar gætu nýst námsefnishöfundum við endurskoðun bóka og við gerð nýrra og 

jafnframt kennurum sem vilja nota kennslubækurnar á fjölbreyttari hátt í kennslu sinni.  
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Viðauki A: Eyðublað fyrir skriflegt leyfi þátttakenda 

Vegna vinnu við M.Ed verkefni við menntavísindasvið Háskóla Ísland 

 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hugmyndir kennara á miðstigi grunnskóla um 

kennsluhætti í náttúrufræði. Fylgst verður með einni kennslustund í náttúrufræði og hún 

tekin á myndband og jafnframt tekið viðtal við kennarann. Áætlað er að viðtalið taki um það 

bil 40 mínútur. Einungis ég og leiðbeinendur mínir, Kristín Norðdahl og Haukur Arason, munu 

hafa aðgang að upptökunum en þeim verður eytt þegar rannsókninni er lokið. Nöfn 

þátttakenda munu ekki koma fram í skrifum um rannsóknina og fullum trúnaði heitið. 

Þátttakandi getur dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er. 

 

Með fyrirfram þökk um þátttöku, 

Halldóra Snorradóttir 

 

Ég undirrituð/aður staðfesti þátttöku mína í ofangreindri rannsókn og veiti jafnframt fullt 

leyfi til myndbandsupptöku sem tekin var þann __________ og viðtalsupptöku sem tekin var 

þann __________. Myndbands- og viðtalsupptökuna má rannsakandi nota við framkvæmd 

rannsóknarinnar en síðan skal þeim eytt að rannsókn lokinni.  

 

 

Staður og dagsetning 

_______________________________ 

 

Undirskrift þátttakanda      Undirskrift rannsakanda 

_______________________________           _____________________________ 
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Viðauki Á: Leyfisbréf til forráðamanna 

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 hugmyndir kennara á miðstigi 

grunnskóla um kennsluhætti í náttúrufræði. 

 

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 börnunum heldur kennaranum. Einungis ég og 

leiðbeinendur mínir 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 leiðbeinendur mínir 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, 

 

Halldóra Snorradóttir 

has56@hi.is 

s. 868-1946 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

 

 

Þema  

Vettvangsathugun 

 

 

 

 

 

 

Eftir vettvangsathugun - umræður um kennslustundina 

• Biðja kennara að segja frá kennslustundinni og af hverju valið var að fara þessa leið.  

• Hvort kennarinn var ánægður með kennslustundina. Hvað tókst einstaklega vel og 
hvað hefði betur mátt fara.  

• Hvernig kennslustundin var undirbúin. 

• Fá fram hugmyndir kennarans varðandi ákveðin „atvik“ í kennslustundinni ekki síst 
þau þar sem kennslubókin kom við sögu. 
 

Kennarinn Kennarinn segi frá sjálfum sér 

• Nafn, aldur og kyn. 

• Hvað hann er búinn að kenna lengi og hversu lengi á miðstigi grunnskóla.  

• Um menntun og bakgrunn. 

• Um kjörsvið í kennaranámi.  

Undirbúningur kennslu Undirbúningur kennslustunda í náttúrufræði 

• Hvernig kennarinn undirbýr kennslustundir. 

• Um notkun kennslubóka, kennsluleiðbeininga eða annarra gagna við undirbúning. 

 

Kennsluhættir Kennsluhættir sem einkenna kennsluna í náttúrufræði 

• Hverjar helstu kennsluaðferðirnar sem kennarinn beitir eru og af hverju hann velur 
að nota þær.  

• Hvort og þá hvernig hann notar verklega kennsla. Hver markmið hans eru með 
verklegu og hvernig verklegt tengist náminu. 

• Hvernig hann tengir nám í náttúrufræði við daglegt líf nemenda. 

 

Námsefni Námsefni sem er notað í náttúrufræðikennslunni og hvernig það er valið 

• Hvernig námsefnið er valið og hver tekur ákvörðun. 

• Hvaða námsefni kennaranum finnst best að nota og hvers vegna. 

• Hvaða námsefni er alls ekki notað og hvers vegna.   
 

Notkun/hlutverk námsefnis í kennslunni 

• Hvers konar texta nemendur vinna með og hvers vegna; hver séu markmiðin og 
hvernig sú vinna tengist öðrum þáttum námsins. 

• Hvernig nemendur og kennari vinni með texta; hvort nemendum sé hjálpað að skilja 
textana og hugtökin í bókunum svo þeir læri að draga merkinguna út úr texta. 

➢ Hvort það séu einhverjar kennsluaðferðir eða verkefni sem kennarinn notar 
sem tengist sérstaklega textum. 

• Hvað reynist nemendum erfitt að mati kennara varðandi vinnu með texta. 
 


