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Ágrip 

Í kennaranáminu hef ég kynnst ýmis konar kennsluaðferðum og af þeim hefur verkleg 

kennsla heillað mig mest. Rannsóknir á notkun kennsluaðferða hér á landi sýna að verkleg 

kennsla er vannýtt kennsluaðferð. Þróun kennsluefnis sem snýr að notkun myndmiðlunar í 

líffræðikennslu stendur nú yfir undir heitinu Vidubiology. Verkefnið er samevrópskt 

verkefni, fjármagnað af Erasmus+ og þátttökulönd eru Ísland, Þýskaland, Búlgaría og 

Bretland. Hvatinn að þróun þessa kennsluefnis var að efla áhuga og skilning ólíkra 

nemendahópa á lífvísindum. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: 1) Hver eru áhrif 

notkunar myndmiðlunar í verkefnavinnu á viðhorf og skilning nemenda á líffræði? 2) Hver 

eru áhrif myndmiðlunar nemenda í líffræðinámi á virkni í fjölbreyttum nemendahópi? 

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn með blandaðri aðferð. Þátttakendur í verkefninu 

voru þrjátíu nemendur í 5. bekk á Íslandi þar sem nemendur unnu tvö ólík 

myndmiðlunarverkefni sem tengdust námsefni í líffræði. Notaðar voru nokkrar 

gagnaöflunarleiðir; spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur, rannsakandi skráði í dagbók 

á meðan á rannsóknarferlinu stóð, verkefni nemenda voru skoðuð og viðtöl voru tekin við 

nemendur og tvo aðra kennara sem notað hafa Vidubiology nálgunina í kennslu. 

Vidubiology verkefnið er á þróunarstigi en byggir á vel þekktri hugmyndafræði með 

sérstakri áherslu á leitaraðferð. Þar sem verkefnið er þróunarverkefni þarf að prófa 

kennsluefnið og rýna til gagns, ritgerð þessi er hluti af því ferli. Með þessari ritgerð er 

gagnsemi verkefnisins metin sem og áhrif þess á nám og áhuga nemenda. Verkefnið 

stuðlar einnig að starfsþróun höfundar. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þríþættar. Í fyrsta lagi sýndi rannsóknin að þeir 

nemendur sem tóku þátt í rannsókninni voru jákvæðir gagnvart líffræði og þeim þótti 

vinnan skemmtileg. Verkefnið hentaði fjölbreyttari hópi nemenda en bóknám og 

nemendur upplifðu sig sem virka þátttakendur í eigin námi. Sem dæmi má taka að börn 

sem glíma við erfiðleika svo sem athyglisbrest og ofvirkni (e. Attention Deficit and 

Hyperactive Disorder) eða hafa annað móðurmál en íslensku áttu auðveldara með að taka 

þátt. Í öðru lagi sýndu niðurstöðurnar, að notkun myndmiðlunar var sérstaklega gagnleg í 

útikennslu. Í þriðja lagi sýndu niðurstöðurnar hvaða nám átti sér stað hjá nemendum bæði 

frá sjónarhorni nemendanna sem og kennaranna. Nemendur sáu ekki að skilningur þeirra 

eða þekking á viðfangsefnum hefðu aukist eftir framkvæmd verkefnisins. Samt sem áður 
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töldu nemendur hæfni sína hafa aukist bæði í að taka ljósmyndir og myndvinnslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að verkefnið gaf nemendum tækifæri til að læra líffræði 

og öðlast tæknilega færni á spennandi og skemmtilegan hátt.  
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Abstract 

 

“It‘s not a yuck – it‘s an animal“: Using digital media to enhance interest and knowledge 

of life sciences among diverse students. 

 

Throughout my teacher education coursework, I have become familiar with all kinds of 

teaching methods, and what has fascinated me most is practical work and hands-on 

learning. Previous research on the types of teaching methods generally applied in 

Icelandic classrooms has shown that practical work is an underutilized method. The 

development of new instructional materials that use video and media to teach biology is 

ongoing under the label vidubiology. Vidubiology is an Erasmus-plus funded collaborative 

project that includes four participating European nations, namely Iceland, Germany, 

Bulgaria, and the United Kingdom. The incentive for developing vidubiology was to 

increase interest, motivation, and understanding of biology among diverse groups of 

students. This research project seeks to answer the following research questions: 1) What 

are the effects of using visual media in students‘ project work on their attitudes and 

understanding of biology? 2) What are the impacts of working with visual media on the 

activities of a diverse group of children learning biology? 

This research is a case study where mixed methods were applied. The project was 

tested on a group of 30 children in the 5th grade in Iceland (10 years old). Students 

worked on two different projects that were part of the Icelandic biology curriculum. A few 

data gathering methoods were used; All participating students were requested to 

complete questionnaires, the researcher wrote her experience, the students‘ projects 

were examined and both students and two teachers from other schools who have used 

the vidubiology methood in class. The vidubiology project is under development but is 

based on a well-known ideology, primarily inquiry learning. Since the project is being 

developed, the teaching material needs to be tested and reviewed, and this thesis 

represents part of that process. Its objective is to evaluate the usefulness of the project 

and its impact on students‘ interest and learning. The project work also contributes to the 

author‘s professional development. 
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The main findings of this study were threefold. First, the study showed that the 

participating children generally had a positive attitude towards biology and found it 

enjoyable. For example, children that deal with some difficulties such as ADHD (Attention 

Deficit and Hyperactive Disorder) or have a different native language could more easily 

participate. Importantly, the children experienced themselves as active participants in 

their own project as they decided what to investigate and how to present their findings to 

others. Secondly, using visual media was particularly useful in outdoor education. The 

third main finding concerns children’s learning from both the children’s and teacher’s 

perspective. The children did not see that their understanding or knowledge about the 

topic had increased after doing the project. However, the children did see that their skills 

in technology had increased both in taking photos and in video production. As a 

conclusion, the project provided the children with an opportunity to learn biology and 

acquire technical skills in an engaging and enjoyable way. Therefore, the results are an 

important indicator of the usefulness of the vidubiology approach used in the project and 

indicate that students are likely to be more engaged, motivated, and ambitious in their 

academic work if they experience learning as fun and memorable. 
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1 Inngangur 

Í nýlegri íslenskri rannsókn kom fram að verkleg kennsla væri vannýtt í skólastarfi og litlum 

tíma væri varið í verklega kennslu og útikennslu (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 130). Þetta samræmist því sem 

komið hefur fram í niðurstöðum PISA könnunarinnar þar sem hæfni íslenskra nemenda til 

að vinna eftir vísindalegum aðferðum var minni en jafnaldra þeirra á hinum 

Norðurlöndunum. Að sama skapi var læsi íslenskra nemenda á náttúrufræðitexta nokkuð 

lægri en á hinum Norðurlöndunum (Menntamálastofnun, 2017, bls. 19-35). Velta má fyrir 

sér hvað veldur því að íslenskir nemendur nái ekki sama árangri og jafnaldrar þeirra á 

Norðurlöndunum. Þeir þættir sem m.a. var talið að hefðu neikvæð áhrif á árangur 

nemenda í náttúrufræði var notkun á Internetinu og tölvuleikjum en jafnframt bjartsýni 

varðandi umhverfismál. Almennt var minni áhugi á faggreininni hér á Íslandi í samanburði 

við önnur OECD lönd og minna var um verklegar æfingar, eigin rannsóknir og samvinnu í 

kennslustundum í náttúrugreinum. Staðan er þó ekki alsæm því einhverjir íslenskir 

nemendur eru ná árangri í faginu og er það helst rakið til ánægju þeirra við að takast á við 

viðfangsefnin (Elsa Eiríksdóttir, 2012, bls. 20-29). Þegar nemendur upplifa viðfangsefni 

jákvætt má ætla að þeir skilji efnið betur sem ætti að skila auknum áhuga, jákvæðara 

viðhorfi og árangri. Fyrsta skrefið væri að virkja nemendur í kennslu og að kennarar gæfu 

verklegri vinnu og leitarnámi stærri sess í kennslu á öllum stigum grunnskólans.  

Ef mið er tekið af allri þeirri tækni sem nemendur og kennarar hafa aðgang að í skóla 

nútímans er það upplifun höfundar að tæknin sé ekki nýtt til fulls í kennslu. Nemendur 

nota vissulega snjalltæki í stað lestrarbóka, glósubóka eða við upplýsingaleit. Tæknin býður 

þó upp á fleiri notkunarmöguleika í námi og kennslu. Til er fjöldinn allur af forritum og 

vefsíðum sem nýta má í kennslu s.s. við myndatöku og myndvinnslu sem mætti að mati 

höfundar nýta meira í skólastarfi. Tækin má nota til að styðja við fjölbreytta kennsluhætti 

og verkefnamiðað nám. Þar sem tækin eru áberandi í lífi barna hefur skapast umræða 

meðal kennara og stjórnenda í skólum um hvernig eigi að bregðast við þessari þróun innan 

stofnananna (Samband íslenskra sveitafélaga, 2019). Því er ljóst að þörf er á að nemendur 

læri að nota tækin á uppbyggjandi hátt í stað þess að draga úr notkun tækjanna í 

skólastarfi. Mikilvægt er að varpa ljósi á kennslufræðilega hlið þess að nota tækni í kennslu 

ásamt því að kanna gagnsemi hennar. Það sem meðal annars vantar er frekari þekking á 
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hvaða áhrif notkunin hefur á kennsluna, viðhorfum nemenda til faggreinarinnar og 

skilningi þeirra á viðfangsefnum. 

Nám í myndmiðlun (e. visual media) er ein þeirra leiða sem nota má til að nota tæki á 

skilvirkari hátt í skólastarfi. Myndmiðlun er sú tækni að miðla efni og upplýsingum með 

notkun myndbanda og ljósmynda. Með notkun myndmiðlunar við lausn verkefna læra 

nemendur á ákveðinn tæknibúnað, kanna myndmál, skilja myndræn skilaboð og 

endurspegla þau viðfangsefni sem unnið er með (Vidubiology, ed.-a). Eins og komið hefur 

fram er Vidubiology nýlegt samevrópskt þróunarverkefni og dæmi um viðleitni til að bjóða 

upp á kennsluefni sem er til þess fallið að efla áhuga grunnskólanemenda á líffræði með 

notkun myndmiðlunar. Verkefnið felst í því að nemendur taka ljósmyndir og myndbönd í 

tengslum við líffræðileg viðfangsefni. 

Meistaraverkefni þetta er unnið í tengslum við Vidubiology verkefnið þar sem notkun 

Vidubiology verkefna var skoðuð ásamt gagnsemi þeirra í kennslu nemenda í 5. bekk 

grunnskóla. Rannsóknin er mikilvæg í ljósi þess að mjög brýnt er að rannsaka hvernig 

gengur að prófa nýja tækni í kennslu. Kennsla er síbreytilegt starf sem er háð því að 

kennarar þrói starf sitt og þar með kennsluaðferðir. Verkefnið er tækifæri fyrir höfund að 

þróa nýja nálgun í kennslu sem samræmist kröfum nútímans um samþættingu faggreina 

og aukna áherslu á notkun upplýsingatækni í skólastarfi. Nálgunin býður jafnframt upp á 

verklega kennslu og útinám þar sem nemendur fá tækifæri til að tengja nám sitt við 

viðfangsefnin í raunverulegum aðstæðum. 

1.1 Upphaf rannsóknarinnar, markmið og rannsóknarspurningar 

Hugmynd að þessu meistaraverkefni kom frá leiðbeinanda mínum Eddu Elísabetu 

Magnúsdóttir en hún ásamt meðleiðbeinanda verkefnisins Kristínu Norðdahl höfðu unnið 

að þróun Vidubiology verkefnisins ásamt sérfræðingum frá þremur öðrum Evrópulöndum. 

Mér þykir mikilvægt að þróa kennsluhætti mína á þann veg að þeir henti betur 

fjölbreyttum nemendahópi með því að nota fjölbreytta kennsluhætti. Með verkefninu sé 

ég möguleika á að byggja upp raunverulega þekkingu nemenda á viðfangsefnunum með 

því að þeir fái tækifæri til að upplifa viðfangsefnin sjálfir. Hvatinn að verkefninu var að 

rannsaka verklag Vidubiology verkefnisins þar sem ég tel það geta annars vegar eflt mína 

eigin náttúrufræðikennslu og hins vegar orðið hvati fyrir aðra kennara til að innleiða 

upplýsingatækni í þeirra kennslu. Verkefnið er einnig í góðu samræmi við þá áherslu sem 

lögð er á notkun upplýsingatækni í kennslu á mínum vinnustað. Það er von mín að 

verkefnið efli umræðu og áhuga kennara á verkefnavinnu sem þessari. Markmið 

rannsóknarinnar var jafnframt að vekja almenna umræðu, þó sérstaklega á mínum 
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vinnustað, umræðu um að það þurfi ekki mikinn undirbúning til að fara út með nemendur 

og að tæknihluti verkefnisns sé vel viðráðanlegur. Verkefnið er ekki síður mikilvægt innlegg 

í umræðu skólasamfélagsins um skólaþróun. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: 

• Hver eru áhrif notkunar myndmiðlunar í verkefnavinnu á viðhorf og skilning 

nemenda á líffræði? 

• Hver eru áhrif myndmiðlunar nemenda í líffræðinámi á virkni í fjölbreyttum 

nemendahópi? 

Fræðilegum bakgrunni verkefnisins er skipt upp í tvo kafla. Sá fyrri (2. kafli) fjallar um 

rannsóknir á sviði kennslufræði náttúrugreina, verklega kennslu, útinám og útikennslu. 

Ræddar eru áherslur Aðalnámskrár grunnskóla og hvernig þær samræmast áherslum eins 

og þeim sem eru í Vidubiology verkefninu. Í seinni fræðilega kaflanum (3. kafli) er fjallað 

um rannsóknir á notkun upplýsingatækni í skólastarfi með áherslu á snjalltæki og 

myndavélar þar sem sú tækni er viðfangsefni þessa verkefnis. Í fjórða kafla er gerð grein 

fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar og í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar og þær síðan ræddar í sjötta kafla í ljósi fræðanna. Í lokaorðum eru helstu 

niðurstöður dregnar saman, fjallað um hvernig nýta mætti niðurstöðurnar og hvaða þætti 

væri áhugavert að rannsaka. 



16 

2 Náttúrufræðikennsla á Íslandi í dag og á alþjóðavísu 

Í þessum kafla er fjallað um tengsl verkefnavinnu með áherslu á myndmiðlun við 

Aðalnámskrá grunnskóla, hæfniviðmið náttúrugreina og grunnþætti menntunar. Nám í 

myndmiðlun (e. visual media) felur í sér að læra á ákveðinn tæknibúnað en einnig að 

kanna myndmál, skilja myndræn skilaboð og hvernig þau endurspegla það viðfangsefni 

sem verið er að vinna með (Vidubiologu, ed.-a). Síðan er fjallað um kennsluaðferðir sem 

notaðar eru í grunnskólum í dag og hvernig það samræmist því sem rannsóknir segja um 

árangursríka kennslu. Þá er fjallað um verklega kennslu og útikennslu ásamt rannsóknum 

sem sýna fram á kosti og galla þessara kennsluaðferða ásamt því hvernig myndmiðlun 

getur stutt við þær. Þar á eftir er fjallað um fjölbreytta nemendahópa og hvernig þessar 

kennsluaðferðir samræmast þörfum ólíkra einstaklinga í nemendahópum. Að lokum er 

kynning á því hvernig áherslur leitarnáms og 5E nálgunarinnar, sem byggð er á leitarnámi, 

samræmist notkun myndmiðlunar í kennslu. 

2.1 Að mæta hæfniviðmiðum Aðalnámsskrár grunnskóla í 
náttúrugreinakennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 167–177) er fjallað um hlutverk náttúrugreina-

kennslu. Þar kemur fram að kennslan eigi að byggjast á að þjálfa leikni og hæfni nemenda 

með fjölbreyttum viðfangsefnum náttúrugreina. Þar segir einnig að: „á kennurum hvílir 

ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri 

til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Í greinasviði Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 eru sett fram hæfniviðmið sem 

nemendum er ætlað að uppfylla á tilteknum tíma. Hæfniviðmiðin eru fjölbreytt og kveða á 

um ólíka hæfni og þekkingu sem nemendur eiga að öðlast á grunnskólaárunum. Mörg 

hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla má vinna með útikennslu og verklegri vinnu þar 

sem notast er við myndmiðlun. Í náttúrugreinum skiptast hæfniviðmið í verklag og 

viðfangsefni. Hæfniviðmið um verklag skiptast í þessa þætti: Getu til aðgerða, nýsköpun og 

hagnýtingu þekkingar, gildi og hlutverk vísinda og tækni, vinnubrögð og færni og að lokum 

ábyrgð á umhverfinu. Viðfangsefni skiptast í þessa þætti: Að búa á jörðinni, lífsskilyrði 

manna, náttúru Íslands, heilbrigði umhverfisins og að síðustu samspil vísinda, tækni og 
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þróunar í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 169-175). Viðfangsefni 

náttúrugreina eru því fjölmörg og margs konar færni og þekking sem nemendur eiga að 

öðlast í námsgreininni. Þegar hæfniviðmið eru skoðuð með tilliti til áhersluatriða í 

Vidubiology verkefnavinnu má sjá að þau vinnubrögð samræmast vel áherslum stjórnvalda 

í menntamálum. Hér verða talin upp nokkur þeirra hæfniviðmiða sem samræmast þessum 

áherslum og fjallað um hvernig vinna með myndmiðlun getur hjálpað nemendum að ná 

þeirri hæfni sem kveðið er á um að nemendur hafi öðlast við lok 7. bekkjar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 169-175):  

• Nemendur geti unnið undir leiðsögn í hópi eftir verkskiptri tímaáætlun við að hanna 

umhverfi, hlut eða kerfi. Í Vidubiology verkefnavinnu þurfa nemendur að undirbúa 

vel verkefni sín áður en þeir hefjast handa. Kennari afmarkar þann tíma sem 

nemendur hafa til verkefnavinnunar en nemendur þurfa að skipuleggja verkefni sitt 

innan þess tíma svo að þeir nái að ljúka við verkefni sitt á þeim tíma. Nemendur 

þurfa einnig að afmarka viðfangsefni sitt innan þema verkefnisins sem ákveðið er í 

upphafi, ýmist af kennara eða í samvinnu nemenda og kennara. 

• Nemendur geti framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni. Í raun getur 

verkefnavinna þar sem stuðst er við myndmiðlun bæði farið fram inni og úti, allt 

eftir þeim verkefnum sem valin eru og hvaða sýn nemendur hafa á viðfangsefnið en 

einnig fer verkefnavinnan eftir aðstæðum þegar verkefni eru framkvæmd. Notkun 

myndmiðlunar í kennslu styður þó við útikennslu þar sem nemendur fara út og 

kanna viðfangefni, í þessu tilfelli í gegnum linsu á myndavél. 

• Nemendur geti rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulagðan hátt. 

Verkefnablöð sem fylgja Vidubiology verkefnum má nota til að fá nemendur til að 

afmarka viðfangsefnið, til að kanna hvaða þekkingu þeir hafa á því og til að leiða 

nemendur áfram í úrvinnslu á markvissan hátt. Einnig þurfa nemendur að greina frá 

niðurstöðum sínum. 

• Nemendur geti hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra. Í verkefnavinnu þar 

sem notast er við myndmiðlun er samstarfið og samræðan mjög mikilvægir þættir 

þar sem í samræðunni kemur fram hvaða þekkingu nemendur búa yfir ásamt því að 

nemendur læra hver af öðrum. Sérstök áhersla er lögð á samræður í Vidubiology 

verkefnunum. Nemendur ræða sín á milli öll skref verkefnisins. Í samræðunni 

þróast svo og mótast hugmyndirnar bæði hvað viðfangsefni varðar sem og 

úrvinnslu og framsetningu afurðarinnar. Lykillinn að vel heppnuðu verkefni er því 

samvinna og góð samskipti. 
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• Nemendur geti lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu 

umhverfi. Unnið er með þetta hæfniviðmið á marga vegu í Vidubiology verkefninu. 

Nemendur segja frá upplifun sinni í litlum hópum á meðan á framkvæmd 

verkefnisins stendur með aðstoð kennara. Í lokin kynna þeir síðan verkefni sín og 

og færa rök fyrir vali sínu á viðfangsefnum.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 16-24) eru grunnþættir menntunar skilgreindir, 

þ.e. þau atriði sem leggja skal áherslu á í öllu námi barna og unglinga þvert á námsgreinar. 

Þeir eru: 

• Læsi 

• Sjálfbærni 

• Lýðræði og mannréttindi 

• Heilbrigði og velferð 

• Jafnrétti 

• Sköpun 

Læsi getur haft tvenns konar merkingu, annars vegar læsi þar sem fjallað er um lestrar-

færni en hins vegar læsi í víðu samhengi. Þegar fjallað er um læsi í samhengi við 

náttúrufræðigreinar er átt við að þjálfa færni nemenda við að afla sér upplýsinga með því 

m.a. að lesa í umhverfi sitt. Sem dæmi má nefna hvort tekið sé að vora eða hausta með því 

að skoða hvaða lífverur finnast í náttúrunni eða hvaða liti má finna þar. Með notkun 

myndmiðlunar í kennslu má skrá upplýsingar sem nemendur verða sér úti um í náttúrunni 

og nota til fjölþættrar merkingarsköpunar. Sem dæmi má breyta hraða hreyfingar, t.d. 

þegar blóm opnast eða hreyfingar dýra, og þá sést hreyfingin betur. Í einu verkefninu sem 

unnið var í rannsókninni lærðu nemendur að þekkja hvaða plöntur mátti finna við skólann 

að vetri til. Í öðru skoðuðu nemendur hreyfingu dýra sem fundust í eða við fjöru. Með 

verkefnavinnunni var einnig verið að þjálfa læsi nemenda á ólíka miðla þar sem tækið var 

ekki í fyrirrúmi heldur ferlið sem fer fram í vinnu nemenda. Þeir þurftu að gera greinarmun 

á áhersluatriðum og aukaatriðum en með heildarmynd verkefnisins í huga (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls 51 -52). 

Með vali á þeim viðfangsefnum sem unnið var með í skólastarfinu meðan á 

rannsókninni stóð var vonast til þess að nemendur kynntust betur nærumhverfi sínu og 

fjölbreytileika lífvera sem þeir sjá í daglegu lífi en taka oft ekki eftir. Vonast var til að 

nemendur lærðu að bera virðingu fyrir náttúrunni með því að skilja vel við náttúruna eftir 

útiveru (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 19-29). Menntun til sjálfbærni felur í sér að 

nemendur læri að öll vistkerfi og lífverurnar í þeim hafa tilverurétt óháð manninum en 
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einnig hvernig hægt er að nýta þær og vernda (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 50-53). Stór þáttur í að kynnast umhverfi sínu er að upplifa það sem 

sitt og skoða það með eigin augum. Sigrún Helgadóttir (2013, bls. 21) sagði hluta af því að 

mennta nemendur til sjálfbærni sé að þeir tengist umhverfinu og beri ábyrgð í verndun 

þess. Hún hvetur kennara til að fara út úr kennslustofunni og kenna nemendum að lesa í 

náttúruna. Hluti af Vidubiology verkefninu er einmitt að gera það, þ.e. að átta sig á því 

hvað er eðlilegt að finna á vissum stöðum á ákveðnum árstímum svo sem hvaða plöntur 

má t.d. finna í upphafi vetrar. 

Birtingarmynd grunnþáttarins lýðræði og mannréttindi í verkefnavinnu nemenda er að 

mörgu leyti tengd sjálfbærni en þó félagslegu hliðum hennar. Stór þáttur í lýðræði er að 

þekkja réttindi sín og skyldur og til að geta mótað sér þekkingu um margvísleg viðfangsefni 

þarf fjölbreytta þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011 bls. 20-21). Í verkefnavinnu 

rannsóknarinnar er áhersla lögð á að vinna nemenda sé lýðræðisleg. Þar er lagt upp með 

að allir nemendur eigi að fá tækifæri til að tjá sig og móta sínar hugmyndir. Í Vidubiology 

verkefnavinnunni er áhersla lögð á að þeir leggi sitt af mörkum á eigin forsendum og 

upplifi sig sem hluta af bekkjarsamfélaginu. Að nemendur séu virkir við gagnaöflun og að 

fullu þátttakendur í vinnu hópanna. 

Heilbrigði og velferð er sá grunnþáttur sem útikennsla styður hvað mest við. Heilbrigði 

og velferð felst fyrst og fremst í andlegri, líkamlegri og félagslegri velferð. Eitt lykilatriða til 

að stuðla að heilbrigði og vellíðan í skólastarfi er hreyfing (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 23). Í kennslu þar sem stuðst er við myndmiðlun eru nemendur hreyfanlegir í 

verkefnavinnunni og þá sérstaklega ef hún fer fram utandyra. Malone (2008) segir 

útikennslu efla samskipti nemenda og styrkja sjálfsmynd þeirra. Þegar gleði og jákvæðni 

liggur til grundvallar skilar það sér í jákvæðum skólabrag og félagslegri vellíðan (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 58-62). Að finna fyrir félagslegri vellíðan hefur 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd barna sem aftur hefur jákvæð áhrif á námsárangur (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 20-22). Þegar nemandi 

finnur að hann ræður við verkefni og hann nýtur sín í verkefnavinnu hefur það áhrif á 

nemandann sem nær út fyrir ramma verkefnisins. 

Mikilvægur þáttur í kennslu fjölbreytilegs nemendahóps er að hafa jafnrétti að 

leiðarljósi. Hluti af því er að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og aðlögun verkefna að getu 

hvers nemanda eins og mögulegt er. Allir nemendur eiga sér tilverurétt innan 

skólakerfisins og eiga rétt á að taka þátt í því sem verið er að gera óháð námslegri getu, 

félagslegri stöðu, trúarbrögðum, uppruna, litarhafti eða kyni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 79). Verkefnavinna þar sem myndmiðlun er í fyrirrúmi, eins og í Vidubiology, er 
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þess eðlis að allir nemendur geta unnið verkefni á sínum eigin forsendum. Skilningur 

nemenda á viðfangsefnum er mismikill sem og færni í töku myndefnis og úrvinnslu þess. 

Nemendur geta búið yfir góðri færni og þá um leið dýpkað verkefnið í samræmi við það, á 

meðan aðrir hafa minni þekkingu og byggja verkefni sín á henni. Kostur við verkefnavinnu 

sem þessa er hversu auðvelt er að aðlaga verkefnið að þörfum og getu hvers og eins. 

Þjálfa má einstaklinga í skapandi hugsun, gagnrýnum vinnubrögðum og þörf er á að 

leggja áherslu á það í skólum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 9). Stór þáttur í verkefni með áherslu á myndmiðlun eru margvíslegir 

möguleikar í myndatöku og eftirvinnslu efnisins. „Sköpun er að uppgötva, njóta, örva 

forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 24). Verkefni þar sem nemendur uppgötva náttúruna á því vel við 

grunnþáttinn sköpun. Að lesa kafla um fjörudýr getur aukið þekkingu og skilning nemanda 

á skilgreiningum. Aftur á móti að fara í fjöru og skoða lífríkið getur skilað miklu meira til 

nemenda svo sem aukinn skilning og áhuga á efninu. Í Vidubiology verkefnum er bæði lögð 

áhersla á að taka vandað myndefni og að vinna úr því þannig að náttúruleg fyrirbæri njóti 

sín sem best. Hluti af sköpunarferlinu er að nota ímyndunaraflið til að sjá ólíkleg tengsl og 

frumlegar leiðir til að setja fram niðurstöður sínar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 19). Sjá má að notkun myndmiðlunar 

samræmist grunnþáttum menntunar sem og hæfniviðmiðum náttúrugreina í Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

2.2 Algengir kennsluhættir í íslenskum grunnskólum 

Myndmiðlun er eitt þeirra verkfæra sem kennari getur beitt í kennslu sinni til að þjálfa 

ólíka færni nemenda en einnig má nota hana til að höfða til fjölbreytilegs nemendahóps. 

Árið 2014 voru gefnar út niðurstöður viðamikillar rannsóknar á starfsháttum í 

grunnskólum hér á landi en þar var meðal annars rannsakað hvaða kennsluaðferðir eru 

algengastar hér á landi (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 130-136). Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars 

að stór hluti kennslustunda nemenda var byggður á einsleitum kennsluaðferðum en 

algengasta kennsluaðferðin var bein kennsla með eða án samræðna við nemendur. 

Vinnubókavinna og sýnikennsla voru einnig algengar aðferðir. Kennsluaðferðir sem 

kennarar sögðust nota sjaldan voru meðal annars þemaverkefni í litlum hópum, 

útikennsla, vettvangsferðir og sjálfstæð heimildavinna. Í þessu samhengi kom fram munur 

eftir aldursstigum. Þegar mið- og unglingastig voru skoðuð kom fram að hópavinna var 

mun algengari á miðstigi en unglingastigi og verklegar æfingar algengari á unglingastigi. 
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Þrátt fyrir það var tíðni verklegra æfinga lág þó að hún væri hæst á unglingastigi. Notkun 

nemenda á myndvinnsluforritum var mjög lítil en lítill munur var milli aldurshópa. Þess má 

geta að nokkur munur var milli skóla á algengi kennsluaðferða. Í rannsókn Birnu 

Sigurjónsdóttir (2015) á kennsluháttum í grunnskólum Reykjavíkurborgar kom fram að í 

um 60% kennslustunda í náttúrugreinum var kennsla byggð á verkefnavinnu undir stjórn 

kennara eða beinni innlögn. Þá var sköpun 5% kennslunnar, verkleg vinna og tilraunir 8% 

og hópavinna var 7% af kennslu náttúrugreina. 

Niðurstöður rannsókna á algengum kennsluháttum í íslenskum grunnskólum (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014 bls. 

130-136; Birna Sigurjónsdóttir, 2015) benda til þess að kennsluaðferðum sem eru til þess 

fallnar að mæta fjölbreyttum nemendahópi sé sjaldan beitt. Wiess og Pasley (2004)  hafa 

sýnt að mikilvægt er að viðfangsefnið sé lagt fyrir í samræmi við fyrri þekkingu og þroska 

nemenda sem og að nemendur þurfi að glíma sjálfir við viðfangsefnið á fjölbreyttan máta. 

Niðurstöður þeirra benda á nokkur lykilatriði að árangursríkri kennslu (Weiss og Pasley, 

2004, bls. 27): 

• Viðfangsefni er í samræmi við fyrri þekkingu og þroska nemenda. 

• Nemendur þurfa að glíma sjálfir við viðfangsefni sem eru í samræmi við 

meginþema kennslunnar. 

• Viðfangsefni er sett fram með þeim hætti að það samræmist fyrri þekkingu og 

þroska nemenda. Þannig öðlast viðfangsefnið eðlilega merkingu í hugum 

nemenda. 

• Kennarinn spyr spurninga á þann veg að það ýti undir aukinn skilning nemenda 

eða færni þeirra við að leysa verkefni sjálfstætt. 

• Kennari hvetur til þátttöku og leggur sig fram við að virkja alla nemendur. 

• Í kennslustofunni ríkir andrúmsloft umburðarlyndis gagnvart hugmyndum og 

spurningum nemenda. 

• Kennari notar uppbyggilega gagnrýni þar sem hugmyndir eru krufnar til 

mergjar. 

Það er hlutverk kennara að vekja forvitni nemenda og hvetja þá til að spyrja spurninga 

en þannig styður hann við nám nemenda. Þannig þarf nemandinn að rýna í þekkingu sína 

og koma henni í orð. Þá getur kennari einnig áttað sig betur á því hvort nemandinn þekki 

námsefnið eða misskilji eitthvað tengt viðfangsefninu (Weiss og Pasley, 2004). Kennarinn 

aðstoðar nemendur sína við að byggja upp eigin hæfni með hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla að leiðarljósi. Hann leitar leiða til að aðlaga kennslu sína að fjölbreyttum 
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nemendahópi en ein þeirra leiða getur verið að nýta myndmiðlun í kennslu. Vidubiology 

getur stutt við kennara sem vilja nota einstaklingsmiðaða kennsluhætti þar sem verkefnið 

býður upp á að nemendur nýti þá þekkingu sem þeir búa yfir en þess er ekki krafist að allir 

nemendur búi yfir sömu þekkingu. Nemendur nýta þá þekkingu sem þeir búa yfir, læra 

hver af öðrum og kennari aðstoðar þá nemendur eða hópa sérstaklega sem hann telur 

þörf á. 

2.3 Verkleg kennsla 

Verkleg kennsla er ekki ný af nálinni en um hana var fjallað í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1960 þar sem kom fram að nauðsynlegt væri að kennari fari með nemendur um 

nærumhverfið til athugunar á plöntum, dýrum og öðrum fyrirbærum náttúrunnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1960, bls. 45). Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 voru 

einnig settar fram hugmyndir um það að útikennsla væri hluti af almennu skólastarfi. Þar 

var þó ekki fjallað um útinám sem hluta af kennslu náttúrugreina heldur almennu 

skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 196). 

Verkleg kennsla byggir á því að nemendur vinni með viðfangsefni í höndunum eða í 

sýndarveruleika. Verkleg kennsla getur gagnast vel til að efla hugtakaskilning og til að 

vekja áhuga á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87-89). Hún gefur nemendum 

tækifæri til að eiga jákvæð samskipti við fleiri nemendur bæði innan og utan 

kennslustofunnar. Kennslan getur einnig gefið nemendum tækifæri til að auka skilning á 

nærumhverfinu, læra að umgangast náttúruna og öðlast virðingu fyrir öllum lífverum. 

Hluti af skipulagi verklegrar kennslu ætti að vera áhersla á að nemendur njóti vinnunnar 

því talið er að jákvæðar minningar um kennslu hafi jákvæð áhrif á vitsmunalega hugsun 

(Barker, Slingsby og Tilling, 2002).  

Samkvæmt niðurstöðum Bennett (2003, bls. 96) er lykilatriði að verklegar æfingar séu 

fjölbreyttar en hennar niðurstöður voru byggðar á áratugalöngum rannsóknum þar sem 

hún tók saman niðurstöður rannsókna annarra fræðimanna. Þar kom fram að mikilvægt 

væri að ræða hverja verklega æfingu hvort sem það er milli kennara og nemenda eða 

nemenda innbyrðis. Þá væru rædd tengsl verklegu æfingarinnar við þá þætti sem 

nemendur höfðu lært um viðfangsefnið. Þannig væru nemendur aðstoðaðir við að tengja 

það sem þeir læra af eigin reynslu við innihald og efni námsbóka. Tengja þyrfti fræðilega 

texta við upplifun nemenda bæði inni og úti. Þannig væru viðfangsefnin gerð raunverulegri 

með persónulegri reynslu nemenda (Bennett, 2003, bls. 78), t.d. væri rætt um mosa í 

kennslustund og svo farið út og mosi skoðaður í náttúrunni eða nærumhverfinu. Auk þess 

væri gagnlegt að safna mosa úti og koma með inn í kennslustofuna og mosinn skoðaður í 
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víðsjá. Það gæti reynst eftirminnilegra fyrir nemendann og skilað sér í raunverulegri 

þekkingu og dýpri skilningi á viðfangsefnum. Bennett (2003, bls. 78) tók saman helstu gildi 

og markmið verklegrar kennslu í skólastarfi en þau voru eftirfarandi (þýtt af Ragnheiði 

Ölmu Snæbjörnsdóttur og Telmu Ýr Birgisdóttur, 2016): 

• Að hvetja til nákvæmra athugana og vandaðra skráninga. 

• Að stuðla að einfaldri og vísindalegri hugsun. 

• Að þjálfa færni í meðhöndlun tækja. 

• Að þjálfa lausnamiðaða hugsun. 

• Að uppfylla kröfur verklegra prófa. 

• Að varpa ljósi á fræðilegar hugmyndir sem styðja við skilning. 

• Að sannreyna fræðilegar hugmyndir og kenningar sem kenndar hafa verið. 

• Að sýna verklega þætti sem nauðsynlegan hluta af rannsóknum og athugunum. 

• Að vekja og viðhalda áhuga á efninu. 

• Að gera líffræðileg, efnafræðileg og eðlisfræðileg fyrirbæri raunverulegri með 

reynslu. 

Í verkefnavinnu með áherslu á myndmiðlun má vinna með mörg þessara markmiða. 

Fyrst og fremst eru viðfangsefni gerð raunverulegri fyrir nemendum þar sem þeir hafa 

tækifæri til að rýna í viðfangsefnin með notkun myndmiðlunar. Þá þjálfast einnig 

lausnamiðuð hugsun þar sem nemendur þurfa að leita leiða til að fanga viðfangsefni á 

mynd eða á myndskeiði sem er ekki alltaf auðvelt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 158-

159). Myndmiðlun má nota til að vekja og viðhalda áhuga á viðfangsefnum en í því 

samhengi má nota myndmiðlun sem kveikju eða í kjölfar umræðu um viðfangsefni. 

Verkleg kennsla getur einnig haft áhrif á það hvernig nemendur upplifa lífverur. Í 

rannsókn sem gerð var á viðhorfi grunnskólanemenda til óvinsælla lífvera s.s. trjálúsa, 

snigla og músa kom í ljós að skoðun á lífverum í sínu náttúrulega umhverfi hafði jákvæð 

áhrif á upplifun nemenda af lífverunum (Randler, Hummel og Prokop, 2012). 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að það að fá að snerta lífverur stuðlaði að jákvæðara 

viðhorfi nemenda gagnvart lífverum. Þessi rannsókn sýndi fram á mikilvægi verklegrar 

kennslu og að nemendur séu í snertingu við náttúruna og náttúruleg fyrirbæri. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að nemendur hræðast minna lífverur sem þeir þekkja til og 

hafa séð. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að það dregur úr kvíða gagnvart lífverum að vera í 

snertingu við þær (Randler, Hummel og Prokop, 2012). Rannsókn Wagler og Wagler (2014) 
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sem einnig var gerð á grunnskólanemendum sýnir sambærilegar niðurstöður en þær gefa 

til kynna að með reynslu af dýrum megi draga úr hræðslu og andstyggð á dýrum. 

Niðurstöður PISA frá árinu 2006 sýndu að íslenskir nemendur taka þátt í færri 

verklegum kennslustundum til samanburðar við jafnaldra þeirra á Norðurlöndunum. Þeir 

vinna síður á sjálfstæðan hátt í rannsóknarvinnu ásamt því að nemendur eru lakari í líf- og 

vistfræði. Þessar niðurstöður eru mikið áhyggjuefni þar sem verkleg kennsla er mikilvægur 

hlekkur í námi í náttúrugreinum. Því er ljóst að margir nemendur hafa ekki tækifæri til að 

tengja það sem þeir læra í líffræði við nærumhverfi sitt og raunheim (Almar Miðvik 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007, bls. 26 og 67). Höfundur veltir 

fyrir sér hverjar ástæðurnar eru fyrir þessari stöðu í náttúrugreinum. Helstu áhrifaþættir 

eru að verkleg kennsla og útikennsla krefst mikillar skipulagningar og getur verið tímafrek. 

Það getur einnig verið flóknara að halda utan um stóra nemendahópa utandyra (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 119-125).  

Sambærilegar niðurstöður voru í PISA rannsókninni sem fór fram árið 2015. 

Niðurstöður sýndu að þekking íslenskra nemenda er minni á öllum sviðum náttúruvísinda 

en hjá nemendum í öðrum löndum (Menntamálastofnun, 2017, bls. 19-35). Slakasti 

þátturinn hjá íslenskum nemendum var að geta útskýrt fyrirbæri á vísindalegan hátt. Þeir 

tveir þættir sem einnig voru kannaðir voru hæfni nemenda til að meta og beita vísindalegri 

nálgun og geta til að túlka gögn á vísindalegan hátt. PISA rannsóknin frá 2015 leiddi í ljós 

að ekki er marktækur munur á árangri nemenda sem hafa kennara sem hefur námslegan 

grunn í náttúruvísindum og þeirra sem ekki hafa kennara með enga eða aðra sérhæfingu. 

Sá þáttur sem snýr að kennurum og þarfnast helst úrbóta er að kennslan er kennarastýrð, 

lítið er um tilraunir og rannsóknarvinnu og nemendur fá ekki endurgjöf um árangur sinn 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 19-35). Þetta eru sláandi niðurstöður í ljósi þess sem fram 

hefur komið hér að ofan um að verkleg kennsla sé eftirminnilegri fyrir marga og hversu 

áberandi hún er í Aðalnámskrá grunnskóla. Þessar niðurstöður eru mikið áhyggjuefni þar 

sem verkleg kennsla er mikilvægur hlekkur í námi í náttúrugreinum. Því er ljóst að margir 

nemendur hafa ekki tækifæri til að tengja það sem þeir læra í líffræði við nærumhverfi sitt 

og raunheim. 

2.4 Útikennsla 

Útikennsla er gjarnan skilgreind sem nám og kennsla sem á sér stað utan veggja skólans 

með ákveðið markmið í forgrunni. Kennsluaðferðin er árangursrík leið fyrir kennara til að 

virkja nemendur í kennslu. Námið getur verið skipulagt fyrirfram en þarf einnig að byggja á 

uppgötvunum nemenda. Útikennslan fer fram utandyra og því getur fyrirlestur flokkast 
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sem útikennsla ef hann fer fram utan veggja skólans. Kennslan er skipulögð og framkvæmd 

af kennara með það í huga að nemendur læri eitthvað ákveðið (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 18). 

Í rannsókn sem Kubat (2017) gerði á skoðunum kennara á útikennslu kom í ljós að 

kennarar notuðu útikennslu mest þegar þeir fóru á söfn og einnig til að skoða náttúruna. 

Um helmingur þeirra kennara sem tóku þátt í rannsókninni sögðust fara út með 

nemendum til að gera rannsóknir. Var það upplifun kennaranna að nemendur þyrftu að 

skilja nærumhverfi sitt og að útikennsla væri liður í því. Útikennsla hafði að mati kennara 

margvísleg jákvæð áhrif á nemendur, s.s vitsmunalega hugsun barna, líkamlega heilsu 

þeirra, félagsfærni, líðan og sjálfsþekkingu. Helsta gagnrýnin sem kom fram á útikennslu 

var hversu tímafrek hún gat verið og erfið í framkvæmd. Upplifun kennara var að taka 

þyrfti tillit til þess í undirbúningi að nemendur eru dreifðir um stærra svæði en í 

kennslustofunni sem veldur því að kennarinn hefur minni yfirsýn í kennslunni. Aðrir þættir 

sem komu í veg fyrir að kennarar færu út með nemendur sína voru áhyggjur af öryggi 

nemenda og lítil menning fyrir útikennslu í skólum. Þá nefndu kennarar einnig tímaskort 

þar sem útikennsla tók gjarnan meira en eina kennslustund ásamt því að kennarar töldu 

fagþekkingu sína ekki nógu mikla (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Choi, Sanders og 

Benefield, 2006; Kubat, 2017). 

John Dewey lagði áherslu á að börn lærðu í gegnum upplifun og að nemendur væru 

virkir þátttakendur í eigin námi, að þeir lærðu meira með því að prófa sjálfir og vera 

skapandi (Dewey, 2000, bls. 76). Hann taldi gagnvirkni í námi og tengsl við samfélagið 

mikilvæga þætti í menntun barna. Dewey taldi að börn lærðu mest í gegnum samskipti við 

fólk, einnig lagði hann áherslu á að skólinn ætti að endurspegla samfélagið ásamt þeirri 

menningu sem einkenndi fjölskyldur nemenda. Að þeir lærðu best með því að snerta, finna 

og reyna sjálfir. Hann taldi utanbókarlærdóm einungis gera viðfangsefnið fjarlægt og 

gagnrýndi hefðbundna skólakerfið fyrir að leggja of mikla áherslu á að nemendur lærðu að 

tileinka sér vélræna færni. Hann taldi það skerða hæfni þeirra til að takast á við nýjar 

aðstæður. Hlutverk kennara í menntun væri að gefa nemendum tækifæri til að öðlast 

jákvæða, menntandi reynslu. Kennarinn ætti ekki einungis að kenna nemendum námsefni 

heldur að kenna nemendum reglur samfélagsins og að vera þannig aðstoðarmaður 

nemenda (Dewey, 2000, bls. 35). Dewey lagði einnig áherslu á samfellu í námi frá degi til 

dags þannig að það væri verið að byggja kennslu og verkefni nemenda á fyrri þekkingu 

þeirra á viðfangsefnum og líkum viðfangsefnum (Dewey, 2000, bls. 264). Þegar komið er út 

fyrir skólann er hægt að þjálfa sömu færni en kennslan er byggð upp á annan hátt. 

Útiveran gefur kost á margs konar skynjun á umhverfinu. Tengsl verkefnavinnu við 
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myndmiðlun samræmist því að þjálfa færni nemenda við að nota það tæki sem þeir eru 

mikið með milli handanna og færni í að skynja umhverfið. 

Rannsókn sem var gerð með nemendum í íslenskum leikskóla sýndi að útinám hafði 

jákvæð áhrif á líðan barna, samskiptahæfni þeirra jókst sem og sköpunargleði (Kristín 

Norðdahl, 2005). Foreldrar og kennarar töldu einnig að skógarferðir barnanna ýttu undir 

virðingu þeirra fyrir náttúrunni. Sem dæmi má taka að skilja ekkert eftir í náttúrunni sem 

gæti skaðað hana, brjóta ekki greinar þegar þau klifruðu eða renna sér ekki niður 

moldarflagið í brekkum heldur leyfa gróðrinum að vaxa. Einnig að skila aftur til 

náttúrunnar því sem þeir taka þaðan, til dæmis þegar nemendur tíndu skordýr í ílát (Kristín 

Norðdahl, 2005). Í verkefnum Vidubiology er hvatt til þess að nemendur fari út í náttúruna 

eða skoði náttúruleg fyrirbæri inni í kennslustofunni þar sem þau eru skoðuð ítarlega 

Kennslan fer fram inni í kennslustofunni en þegar út er komið standa nemendur mikið til á 

eigin fótum og þurfa að vinna samkvæmt því sem þeir hafa undirbúið. Nemendur vinna því 

sjálfstætt að sínum verkefnum en eftir sem áður er kennari til staðar fyrir nemendur þurfi 

þeir aðstoð. 

2.5 Kennsla í fjölbreyttum nemendahópi 

Upphaf 13. gr. grunnskólalaga um rétt nemenda í skólastarfi hljóðar svo: 

„Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur 

mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga 

störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna.“ 

(Lög um grunnskóla 91/2008). 

Nemendur eru margbreytilegur hópur, með ólíka menningu, áhugamál og 

persónuleika. Sumir nemenda okkar eru með sérþarfir sem gera það að verkum að þeir 

þurfa öðruvísi nálgun í námi eða aðlögun að fyrir fram ákveðnum markmiðum. Í íslensku 

skólakerfi ákvarðar aldur nemenda í hvaða bekk þeir eru en ekki námsleg geta. Þessi 

staðreynd verður til þess að þekking og hæfni nemenda getur verið ólík. Vinna nemenda 

er jafnan metin eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla eða markmiðum sem 

skólar hafa sett sér. Til að ná þeim þarf fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreyttar 

matsaðferðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 55, 167-168). Kennsluaðferðir sem talið 

er að henti fjölbreyttum nemendahópum eru meðal annars þemanám og lausnamiðað 

nám. Þegar þær aðferðir eru notaðar má nýta fjölbreyttan bakgrunn nemenda og gefa 

þeim sveigjanleika í náminu með aðlöguðum kennsluháttum svo nemendur geti útfært 
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viðfangsefni eftir sinni getu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187-

205; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 585/2010). 

Það sem m.a. eykur fjölbreytileika nemendahóps er ólíkur tungumálabakgrunnur. Því 

fleiri nemendur í nemendahópi sem ekki hafa íslensku sem fyrsta mál því fjölbreyttari 

verða þarfir hópsins. Nemendur með annað móðurmál en íslensku er vissulega fjölbreyttur 

hópur sem ekki er hægt að líta á sem einn hóp. Nemendur geta átt erlenda foreldra en eru 

fæddir ýmist hér á landi eða erlendis en ljóst er að bakgrunnur og reynsla nemenda er 

margvísleg. Nemendur af erlendum uppruna geta átt foreldra sem velja að búa á Íslandi 

vegna atvinnu eða náms og móðurmálið er talað heima en íslenska í skóla og tómstundum. 

Annað dæmi eru nemendur sem komnir eru til landsins á flótta undan aðstæðum í 

heimalandinu. Barnið hefur þá oft upplifað mikla neyð og jafnvel ofbeldi og stríð (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187-205). Nemendur sem ekki hafa 

íslensku sem móðurmál þurfa stuðning við upphaf skólagöngu á Íslandi. Stuðningurinn 

felst í aðstoð við að skilja málið, umhverfið og menninguna. Eftir því sem öryggi 

nemandans eykst má draga úr stuðningi með það að markmiði að hann aðlagist að fullu og 

þurfi á endanum ekki stuðning. Stuðningur getur meðal annars falist í sjónrænum 

fyrirmælum, s.s. sjónrænni stundatöflu og einstaklingsmiðuðum fyrirmælum. Fjölbreytni í 

kennsluaðferðum er lykilatriði í að mæta fjölbreytileika nemenda. Þá reynir á kennarann 

að vera viðbragðssnjall og geta brugðist við ólíkum aðstæðum sem koma upp í starfinu 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187-205). Notkun myndmiðlunar 

gefur nemendum með íslensku sem annað tungmál tækifæri til að taka fullan þátt í 

verkefnavinnu þar sem ekki er þörf á flóknum samskiptum í verkefnavinnu.  

Annar áhrifaþáttur í skóla margbreytileikans eru nemendur með fjölbreyttar greiningar 

á vandamálum sem tengjast námi. Mörg skólabörn eru greind með athyglisbrest og 

ofvirkni (e. ADHD: attention deficit hyperactivity disorder), lesblindu (e. dyslexia) og 

einhverfu (e. autism). Oftar en ekki eru þessir þættir ástæða námsörðugleika, hegðunar-, 

samskipta- og tilfinningavanda nemenda sem gera það að verkum að flestir nemendur 

með einhverja þessara greininga hafa einhvers konar sérþarfir og þurfa þ.a.l. sveigjanleika 

í námi. Þekking kennarans á sérþörfum nemandans og ástæðum þeirra gerir hann betur í 

stakk búinn til að leggja góðan grunn að námi nemandans og nýta ákveðnar aðferðir sem 

hafa borið góðan árangur við kennslu nemenda með tilteknar sérþarfir. Einnig er góð 

þekking á aðstæðum nemenda mikilvæg þegar kemur að því að nemandinn fái notið þeirra 

réttinda sem hann á rétt á og allra þeirra bjarga sem stoðþjónusta skólanna getur veitt. 

(Gretar L. Marínósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016, bls. 139-140).  
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ADHD er taugaþroskaröskun sem orsakast af truflun í taugaboðkerfi heilans þar sem 

hegðun er stjórnað. Ástæður hegðunar einstaklinga með ADHD eru því líffræðilegar.Talið 

er að erfðir útskýri stóran hluta einkennanna en líkur eru á að einstaklingur með einkenni 

ADHD eigi náinn ættingja með sambærileg einkenni. Taugaþroskaröskunin hefur áhrif á 

stýrifærni einstaklingsins, getur truflað hegðun og hugræna starfsemi (Willcutt, Doyle, 

Nigg, Faraone og Pennington, 2005). Nemandi með ADHD á almennt í erfiðleikum með að 

skipuleggja nám sitt og þarf því aðhald og stöðugleika í skólanum. Verkleg kennsla er 

tilvalin kennsluaðferð fyrir nemendur með mikla hreyfiþörf því að þegar nemendur sitja 

ekki trufli þeir síður vinnu annarra. Verklegar æfingar sem eru stuttar og hnitmiðaðar 

henta mjög vel í þessu samhengi. Þessir nemendur þurfa skýran ramma og því þurfa 

verkefni að vera vel skipulögð til að árangur verði sem bestur (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 36-40). Munnlegar verkefnalýsingar þurfa að vera stuttar og hnitmiðaðar og 

kennari biður nemendur um að endurtaka þær til að ganga úr skugga um að þeir hafi 

meðtekið fyrirmælin (Froelich, Breuer, Doepfner og Amonn, 2012). Hluti af því að kenna 

fjölbreytilegum nemendahópi er að leita stöðugt nýrra leiða svo að nemendur fái þann 

stuðning sem þeir þurfa. Þarfir nemenda eru eins ólíkar og þeir eru margir. 

Í rannsókn sem Taylor og Kuo (2009) gerðu á áhrifum umhverfis á AHDH einkenni 

barna kom í ljós að börn náðu betri einbeitingu í náttúrulegu umhverfi þar sem mikið var 

um plöntur heldur en í íbúðarhverfum sem eru líflausari svæði þrátt fyrir að umferð hafi 

verið lítil og hverfið rólegt. Í rannsókninni fólst að farið var með börn í gönguferðir um ólík 

svæði og áhrif umhverfisins á barnið könnuð. Náttúran hafði róandi áhrif á börnin og þau 

skemmtu sér betur sem dró úr einkennum athyglisbrests. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

leikur og athafnir utandyra hafa jákvæð áhrif á þessi sömu einkenni. Niðurstöður 

rannsóknar Taylor, Kuo og Sullivan (2001) sýna að viðhorf nemenda varð jákvæðara í 

upphafi skóladags eftir hálftíma útiveru að morgni. Var það almenn upplifun foreldra 

barnanna, sem tóku þátt í rannsókninni, að börnin þeirra voru rólegri eftir útiveru. Þar sem 

útivera auðveldar börnum sem glíma við athyglisbrest að takast á við hann utan skólatíma 

má áætla að það sama eigi við á skólatíma. Útivera þar sem nemendur eru í beinum 

tengslum við náttúruna gæti því haft jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til skóladagsins eða 

ákveðinna verkefna. Útiveran gæti því haft jákvæð keðjuverkandi áhrif á námsárangur og 

stuðlað að því að sjaldnar þurfi að hafa afskipti af óæskilegri hegðun barna. Notkun 

myndmiðlunar í kennslu býður upp á að nám fari fram bæði inni og úti. Viðfangsefni eru 

einnig afmökuð og nemendur geta einbeitt sér að einu atriði í einu.  
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2.6 Myndmiðlun í leitarnámi 

Leitarnám (e. Inquiry-based learning) felur í sér fimm þrep. Þessi þrep eru að setja fram 

rannsóknarspurningu, setja fram mögulegar tilgátur að svari, að afla sér gagna, vinna úr 

þeim og að lokum eru ályktanir dregnar. Leitarnám er ekki línulegt ferli því fleiri spurningar 

geta vaknað í vinnuferlinu sem þarf að leita svara við. Hlutverk kennarans er að vera 

nemendum innan handar og leiðbeina þeim þar sem við á (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

158-159). Nemendum eru gefin raunveruleg viðfangsefni og þeir læra þar með sömu 

vinnubrögðum og vísindamenn nota. Uppgötvanir nemenda gefa þeim tækifæri til að auka 

skilning sinn sem síðan gerir nemendum kleift að skilja samhengi fræðanna og auðveldar 

nemendum að draga fram mikilvægar ályktanir um þau viðfangsefni sem unnið er með 

(Bransford, Brown og Cocking, 2000, bls. 16-17). 

Leitarnám samræmist hugmyndum Lev Vygotsky um nám en hann lagði áherslu á að 

nemendur byggðu sjálfir upp hugtakaþekkingu í námi sínu í gegnum samvinnu við aðra 

nemendur og kennara sína (Vygotsky, 1978, bls. 57). Vygotsky lagði áherslu á að 

nemendur ættu í félagslegum samskiptum í námi sínu, bæði við samnemendur og 

fullorðna. Þegar börn tækju þátt í samfélaginu lærðu þau hvað er mikilvægt og öðlast 

skilning á umhverfi og samfélagi. Mikilvægur þáttur í samskiptum nemenda við aðra var að 

mati Vygotsky að nemendur lærðu af öðrum og að þeir myndu efla orðaforða sinn sem 

gerði þeim auðveldara að leysa verkefni og gera sig skiljanleg (Vygostky, 1978, bls. 25-27). 

Sjá má áhrif frá hugmyndum Vygotsky í verklagi Vidubiology í því að nemendur vinna 

sjálfstætt í undirbúningi verkefnanna þar sem þeir nýta t.d. til þess hugarkort, en hafa 

stuðning og aðhald frá kennaranum sínum. Það sama gildir um framkvæmd verkefnisins og 

úrvinnslu. Verkefnablöð leiða nemendur áfram í vinnu svo að þeir geta sett sínar 

hugmyndir og pælingar inn í verkefnið án þess að vera stýrt af kennara. 

Nálgunin 5E sem notuð hefur verið í kennslu náttúrugreina, er einnig byggð á 

leitarnámi en 5E stendur fyrir engage, explore, explain, elaborate og evaluate. Hún hefur 

verið þýdd á íslensku og hefur verið kölluð 5K aðferðin þar sem grunnskrefin eru kveikja, 

könnunarleiðangur, koma í skilning um, kafa dýpra og kunnáttan metin. Nálgunin er því í 

raun samansafn kennsluaðferða sem nota má til að uppfylla þessi skref. Meðal annars eru 

notaðar umræðuaðferðir, spurnaraðferðir, leitaraðferðir og verkleg kennsla (Björg 

Haraldsdóttir, 2010, bls. 58). Það má sjá 5E nálgunina endurspeglast í verklagi Vidubiology 

þar sem áhersla er lögð á áhugahvatningu í upphafi frá kennara. Nemendur taka síðan þátt 

í mótun verkefnisins (e. engage) þar sem þeir skipuleggja vinnu sína og gera áætlun um 

hvað þeir gætu fundið eða komist að í vinnunni. Þá reynir á forhugmyndir nemenda og 

þurfa þeir að nýta það sem þeir kunna eða halda að þeir viti um viðfangsefnið. Því næst 
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fara nemendur út eða gera athugun í kennslustofunni í samræmi við það sem hefur verið 

ákveðið og safna gögnum (e. explore). Þegar athugun er lokið er farið yfir afraksturinn og 

hann ræddur með aðstoð kennara (e. explain), á verkefnablöðum sem fylgja (viðaukar H 

og I) er góð leiðsögn í þeirri vinnu. Að lokum þarf svo að ljúka við afraksturinn til að sýna 

hvaða þekkingu nemendur öfluðu sér í vinnunni (e. extend) ásamt því að kennari þarf að 

leggja mat á vinnu nemenda (e. evaluate). Öll þrepin hafa sinn tilgang í kennslunni en þau 

stuðla að því að nemendur auki þekkingu sína og þjálfist í vísindalegum vinnubrögðum 

(Bybee, Taylor, Gardner, Scotter, Powell, Westbrook og Landes, 2006). Í leitarnámi eru 

nemendur hvattir til að leita sjálfir lausna við spurningum, þess vegna hentar það í 

fjölbreyttum nemendahópum, hvort sem um tungumálahöft er að ræða eða margvíslega 

námsörðugleika (Hmelo-Silver, Duncan og Chinn, 2007). 
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3 Upplýsingatækni og náttúrugreinar 

Í kaflanum er fjallað um notkun upplýsingatækni í grunnskólum og hvernig tækniþróun 

samræmist áherslum í Aðalnámskrár grunnskóla. Einnig er umfjöllun tengd við umræður 

sem hafa átt sér stað í íslensku samfélagi um skjánoktun barna og hlutverk foreldra og 

kennara við að halda skjánotkun innan skynsamlegra marka. Fjallað er um kosti og galla 

þess að nota spjaldtölvur og myndavélar í skólastarfi. Vidubiolgy verkefnið er kynnt og 

fjallað er nánar um hvernig verkefnið styður við myndmiðlun. Sagt er frá ólíkum gerðum 

verkefna sem hægt er að vinna ásamt tæknilegum hliðum verkefnisins sem mikilvægt er 

að hafa í huga. 

3.1 Upplýsingatækni í grunnskólum 

Upphaf umræðu um notkun tölva og upplýsingatækni í skólastarfi má rekja til áranna í 

kringum 1980. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. Það muna eflaust margir eftir 

gleðinni sem fylgdi því að sjá til kennarans ýta sjónvarpsvagninum á undan sér. Fljótlega 

eftir að spjaldtölvur komu á markað var bundin trú við að innleiðing tækjanna í skólastarfi 

myndi breyta kennsluaðferðum og skólastarfinu. Fólk sá þann möguleika að tölvurnar 

gætu m.a. gert okkur kleift að nálgast ýmis gagnasöfn. Þó voru ekki allir sammála um að 

nýta tölvutæknina í skólastarfi en í dag virðast flestir vera sammála í þeim efnum og telja 

mikilvægt að starfsmenn innan menntakerfisins tileinki sér tæknina. Í nútímasamfélagi er 

tæknin afar áberandi sem gerir að verkum að hún verður að spila stóran þátt í skólastarfi 

(Hrefna Arnardóttir, 2007). 

Markmið með upplýsingatækni í skólastarfi er að nemendur öðlist stafrænt læsi sem 

er hæfni til að geta notað tölvu- og nettækni til samskipta og efniskönnunar. Það á við orð, 

ljósmyndir, prentað mál, tónlist og umsýslu þessara þátta. Nemendur eiga einnig að geta 

notað ýmsa miðla við nám sitt og læra í leiðinni um notagildi þeirra og áhrif á menningu og 

lýðræði. Markmiðið er að nemendur öðlist færni í að meta það efni sem miðlað er og að 

nota fjölbreytta miðla við efnisgerð og þekkingarsköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 19). 

Tæknin er afar áberandi í nútímasamfélagi, nemendur hafa mikla aðlögunarfærni í 

tæknisamfélaginu og eru því fljótir að tileinka sér nýja tækni í snjallheiminum (Hallur Már 

Hallsson, 2018). Því má segja að eðlilegt sé að laga kennsluna að þeirri tækniþróun sem á 



32 

sér stað í samfélaginu. Starfsfólk skóla þarf að taka mið af bæði tækninýjungum og þeirri 

þróun sem á sér stað í samfélaginu hvað varðar tækninotkun í daglegu lífi. Á sama tíma 

verða kennarar og annað starfsfólk skólanna að vera vakandi fyrir mögulegri skaðsemi 

mikils skjátíma. Í fjölmiðum hefur verið rætt um að foreldrar eigi erfitt með að hafa stjórn 

á notkun barnanna á þeim snjalltækjum sem skólinn útvegar ásamt því að tölvufíkn sé að 

verða algengari. Börn og unglingar hafa margir hverjir litla stjórn á snjalltækjanotkun sinni 

(Hallur Már Hallsson, 2018). Umboðsmaður barna fjallar um ábyrgð fullorðinna þegar 

kemur að netnotkun barna og unglinga. Þar kemur meðal annars fram að netið og 

tölvuleikir geti verið þroskandi og skemmtilegur vettvangur en of langar kyrrsetustundir 

vegna tölvunotkunar séu varasamar. Það er hlutverk foreldra að bera ábyrgð á velferð 

barnanna sinna og hluti af því er að gera samkomulag um skjánotkun. Með skjánotkun er 

átt við þann tíma sem eytt er fyrir framan sjónvarp, tölvu og síma. Þrátt fyrir að það sé 

hlutverk foreldra að bera ábyrgð á velferð barna sinna er mikilvægt að kennarar sinni 

einnig sínu hlutverki og vegi og meti hvenær tæknin á við og hvenær ekki. Þá er talið brýnt 

að foreldrar taki þátt í fræðslu um örugga netnotkun (Umboðsmaður barna, ed). 

 
Mynd 1.Viðmið um skjánotkun barna og ungmenna sem Akureyrarbær setti. Þar er tilgreindur hámarkstími 

þess sem börn og ungmenni eru fyrir framan skjá (Ragnar Hólm, 2017, 7. febrúar). 
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3.1.1 Notkun spjaldtölva 

Aðstæður eru misjafnar í skólum landsins en dæmi eru um að skólar eigi spjaldtölvur sem 

kennarar og nemendur geta fengið lánaðar í verkefnavinnu og jafnvel fengið þær leigðar á 

bókasafni skólans eða hjá ritara. Í öðrum skólum þekkist það að nemendur komi í skólann 

með sín eigin snjalltæki. Skólar fara þá leið sem þeir telja að henti skólastarfinu best og 

allar leiðir hafa sína kosti og galla. Kostir þess að tæki séu geymd í skólanum eru meðal 

annars að skólinn sér um að uppfæra tækin og þau eru alltaf hlaðin þar sem starfsmaður 

skólans heldur utan um það. Aftur á móti er notkun tækjanna í verkefnavinnu ekki jafn 

markviss þar sem lítil samfella er milli ólíkra verkefna því að nemendinn þarf að skila 

verkefninu eftir hverja notkun (Guðný Karlsdóttir, munnleg heimild, 7. febrúar 2019). Víða 

hafa skólar og sveitafélög tekið upp þá stefnu að hver og einn nemandi hafi eigið tæki til 

umráða sem er úthlutað af skólanum. Með því er stuðlað að samfellu í stærri verkefnum 

sem nemandi vinnur með tækinu og auðveldara er að sníða nám að þörfum barnsins 

(Björn Gunnlaugsson, 2017). Í skólum þekkist einnig að kennarar geti pantað bekkjarsett 

eftir þörfum. Þeir skólar sem nýta snjalltæki eða fartölvur markvisst í kennslu þurfa því að 

hafa í huga að það sé gott aðgengi að tækjunum óháð því hvort nemendur fái úthlutað 

eigin tæki eða hafi greiðan aðgang að tækjum innan skólans svo að þau nýtist sem best. 

Notkun spjaldtölva hefur þá kosti fram yfir fartölvur og borðtölvur að ekki er þörf á 

hefðbundnum tölvuverum fyrir alla kennslu sem er háð notkun tækja eða nettengingu. 

Spjaldtölvur eru aðgengilegar, færanlegar og bjóða upp á ýmsa notkunarmöguleika. Þær 

eru nýttar þegar það hentar en annars lagðar til hliðar og eru einnig hentugar í 

einstaklingsmiðuðu námi. Nemendur geta meðal annars unnið verkefni í sama forritinu en 

í ólíkum þyngdarflokkum. Einnig getur verið um að ræða ólík verkefni sem reyna á 

mismunandi hæfni nemenda og reyna einnig á þætti sem þarfnast þjálfunar. Nemendur 

geta einnig skilað verkefnum í gegnum spjaldtölvur í stað skriflegra verkefna og lært í 

gegnum leiki (Ómar Örn Magnússon, 2012-2013). Einn af kostum spjaldtölvanna er að þær 

eru færanlegar og eru allflestar með innbyggðum myndavélum sem gerir nemendum kleift 

að vera hreyfanlegir og nýta fjölbreytta tæknimöguleika spjaldtölvanna utan 

kennslustofunnar. Eitt markmið Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 19) er einmitt að 

nemendur öðlist færni í að meta það efni sem miðlað er og að nota fjölbreytta miðla við 

efnisgerð og þekkingarsköpun. Lykilatriði fyrir einstaklinga sem vilja nota snjalltæki í 

skólastarfi er að hafa í huga að nám sem fer fram með aðstoð snjalltækisins þarf að vera í 

samhengi við fyrri þekkingu nemandans, byggja þarf kennsluna upp þannig að hún kalli á 

virkni og hlutdeild hans, hún þarf að kalla fram félagsleg samskipti sem og að krefjast 

ígrundunar af hálfu nemanadans (Barak, 2006). 
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Rannsókn sem Burden, Hopkins, Male, Martin og Trala (2012) gerðu á 

spjaldtölvunotkun í skólum í Skotlandi sýndi að kennurum fannst notkun þeirra styðja vel 

við kennslu og aukin reynsla bauð upp á fjölbreyttari kennsluhætti. Kennarar voru 

sérstaklega áhugasamir um hvernig spjaldtölvan breytti aðgangi þeirra að tækni í 

kennslustofunni. Hreyfanleikinn varð meiri í kennslunni og aðgengi varð betra að 

upplýsingum. Þá voru einnig fjölbreyttari námsaðferðir í boði. Kennurum fannst þeir þurfa 

að hugsa hlutverk sitt upp á nýtt vegna spjaldtölvunotkunar í kennslustofunni og til að ná 

fram auðveldari samskiptum milli sín og nemenda sinna. Rannsókn Al Semerci (2018) sem 

gerð var í Tyrklandi sýndi að unglingar sem tóku þátt í spjaldtölvuinnleiðingu á 

unglingastigi skólanna sinna upplifðu tæknina ekki nýtta til fulls í kennslu og að notkun 

tækjanna drægi úr samskiptum í kennslustofunni. Þá var það upplifun nemenda að 

kennarar hefðu ekki þekkingu á því hvernig nota mætti tækin í kennslu. Í upphafi 

innleiðingarinnar voru nemendur spenntir fyrir ferlinu en áhuginn dvínaði eftir því sem leið 

á verkefnið. Þetta sýnir mikilvægi þess að fylgja vel eftir innleiðingu tækninnar í skólastarfi 

og að endurmeta stöðu innleiðingar þegar verkefnið er hafið. 

Önnur rannsókn sem framkvæmd var í Tyrklandi af Duran og Aytac (2016) byggði á 

viðhorfum nemenda á unglingastigi á kennslu með spjaldtölvum. Þar virtust viðhorf 

nemenda gagnvart spjaldtölvunotkun vera fremur neikvæð, þar sem þeir töluðu um að 

samskipti milli nemenda og kennara hafi minnkað við notkun spjaldtölva í kennslu. 

Upplifun nemenda var að þeim þætti erfiðara að skilja viðfangsefni í gegnum spjaldtölvur 

og að þeir gleymdu fljótt því sem þau höfðu lært. Flestir nemendur kvörtuðu um aukna 

höfuðverki og aukna augnþreytu eftir kennslu með spjaldtölvur. Í rannsókn Fried (2006) 

sýndu niðurstöður að notkun tölva í kennslustundum hafði neikvæð áhrif á athygli 

nemenda í kennslustundum og þar af leiðandi skilning nemenda á umfjöllunarefni 

kennslunnar. 

Huges og Read (2018) framkvæmdu samanburðarrannsókn í fjórum miðstigsskólum í 

Bandaríkjunum þar sem rannsakað var hvernig ólíkir skólar nýttu tækni í skólastarfi. Valdir 

voru skólar úr ólíkum hverfum með ólíka samfélagsgerð. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar voru að nokkuð var um myndmiðlun í skólastarfi. Myndbandsgerð og 

eftirvinnsla þeirra var þó algengari en ljósmyndun. Í þremur skólanna höfðu um 40% 

nemenda tekið ljósmynd í kennslustund og unnið eftirvinnslu á henni. Þá höfðu milli 40% 

og 70% nemenda tekið myndband og unnið úr því í kennslustund. Einn skóli skar sig úr 

þessari tölfræði en þar var 5% nemenda sem höfðu tekið ljósmyndir og myndbönd í 

kennslu og eftirvinnslu á myndefninu. Athyglisverður þáttur í niðurstöðum skólans var að 

tækninotkun nemenda var minni í síðastnefnda skólanum en í hinum skólunum í 



 

35 

rannsókninni. Þegar bakgrunnsupplýsingar skólans voru skoðaðar kom í ljós að hann var 

mun fámennari en hinir skólarnir, hátt hlutfall nemenda innflytjendur og var meirihluti 

nemenda frá efnalitlum fjölskyldum. Velta má fyrir sér hvort samfélagsgerð hafi áhrif á 

mannauð skóla, þ.e. hvaða menntun kennarar hafa sem starfa við skólana. Bakgrunnur 

nemenda kallar einnig á aðlagaðar áherslur í skólastarfi sem getur endurspeglast í 

kennsluháttum. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við rannsóknina á 

starfsháttum í íslenskum skólum kemur í ljós að helmingur nemenda á miðstigi notar forrit 

til rit- eða myndvinnslu vikulega (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 132). Því má áætla að notkun myndmiðlunar í 

íslenskum skólum sé sambærileg þátttökuskólum í rannsókn Huges og Read. Notkun 

myndmiðlunar virðist þó mismikil milli skóla þar sem skólar eru misvel búnir tækjakosti 

hentugum til myndatöku og myndvinnslu. 

3.1.2 Notkun myndavéla 

Sjónrænt nám (e. visual learning) er hluti myndmiðlunar en í því felst notkun 

sýndarveruleika, myndbanda, mynda og flæðirita. Sjónrænt nám getur hentað mörgum 

nemendum vel og getur átt þátt í að auka skilning nemenda á viðfangsefnum eða 

félagslegum aðstæðum. Með því að nota sjónræna þáttinn í námi má þjálfa greinandi 

hugsun sem hluta af lausnaleitarnámi. Hlutverk kennarans er að velja aðferðir og leiðir til 

að þjálfa færni nemenda sinna til að hugsa greinandi og í lausnum. Margir nemendur eiga 

auðveldara með að átta sig á viðfangsefnum sem sett eru fram á sjónrænan hátt. Það 

sama má segja þegar nemendur fá tækifæri til að vinna verkefni á sjónrænan hátt og skila 

þeim af sér með sama hætti. Hluti af sjónrænu námi er að bera saman atriði, greina þau í 

smærri verkefni eða að greina þau í þeim tilgangi að leita lausna og finna andstæður 

(Raiyn, 2016). 

Í rannsókn sinni rannsökuðu Tatar og Robinsson (2003) áhrif notkunar myndavéla í 

kennslu á námsárangur og áhuga nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

hópurinn sem fékk að nota myndavélar í námi í líffræði sýndi meiri áhuga en þeir sem ekki 

unnu með myndavélar í verkefnavinnu. Þeir sem fengu aðgang að myndavélum mættu 

fyrir kennslu til að æfa sig en á sama tíma var nokkur áhersla lögð á að ná góðri mynd í 

stað þess að leggja áherslu á verkefnið sjálft. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sá 

hópur sem notaði myndavélar meðtók efnið betur en hinn hópurinn. Í inngangsverkefni 

nemenda í rannsókninni var ekki marktækur munur á því hvort tækin voru notuð eða ekki 

en þá svaraði myndavélahópurinn 67% spurninga rétt á meðan samanburðarhópurinn 

svaraði 62% rétt. Í seinna verkefninu svaraði myndavélahópurinn 69% rétt en 

myndavélalausi hópurinn 48% rétt. Af þessu má áætla að í sumum verkefnum hafi tæknin 
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áhrif en mismikil þó. Eftir því sem nemendur ná betri færni í notkun á tækjunum læra þeir 

meira um viðangsefnið. 

Í rannsókn sem gerð var í Finnlandi þar sem nemendur fengu það hlutverk að lýsa 

ljósmyndum í listgreinakennslustund reyndust tilfinningar nemenda áberandi í 

útskýringum þeirra á myndunum. Þeir tengdu viðfangsefnin við sitt daglega líf, veltu fyrir 

sér aðstæðum á myndunum og reyndu að útskýra ástæðuna fyrir því að ljósmyndarinn 

ákvað að taka myndina (Rissanen, 2017). Í Cook og Hess (2007) var fjallað um þrjú 

rannsóknarverkefni þar sem ljósmyndir voru notaðar til gagnaöflunar. Ákveðið var að nota 

ljósmyndir til að sjá hvað nemendum þætti mikilvægt. Niðurstöður Cook og Hess sýndu 

fram á tiltekna kosti þess að nýta ljósmyndir í námi barna: 

• Það getur verið fljótlegt að taka myndir og líklegt er að nemendur njóti þeirrar 

iðju. 

• Það að taka mynd af fyrirbæri getur verið auðveldara en að lýsa því í rituðu máli 

og nemendur upplifa það sem skemmtilegri valkost. 

• Nemendur kunna á nútímamyndavélar svo að kennari þarf ekki að vera 

sérfræðingur. 

• Það hentar nemendum með námsörðugleika. 

• Með því að afhenda nemendum stjórnina á myndavélinni má sjá hvað þeim 

finnst mikilvægt. 

• Myndirnar skapa umræðugrundvöll milli kennara og nemenda. 

• Ljósmyndun er leið fyrir nemendur að tjá sig. 

• Mörgum nemendum þykir skemmtilegt að taka myndir. 

 

Rissanen (2017) var sammála nokkrum þessara atriða en niðurstöður rannsókna hennar á 

nútímaljósmyndun barna á leikskólaaldri sýndu að verk nemenda vörpuðu ljósi á það sem 

vakti áhuga barnanna. Nokkur umræða skapaðist um afurðir barnanna og gátu þau sagt 

ástæður þess að þau tóku þessar ákveðnu myndir. Í umræðum um ljósmyndir horfðu 

börnin ekki einungis á meginatriðin á myndinni heldur einnig lýsingu og bakgrunninn. Sjá 

má að Vidubiology verkefnin, þar sem áhersla er lögð á listræna túlkun og sköpun, 

samræmast ýmsu því sem fram kom í rannsóknum Rissanen (2017) og Cook og Hess 

(2007). Má því segja að verkefnin gætu meðal annars hentað nemendum sem eiga við 

námsörðugleika að stríða, tala litla íslensku eða eiga í einhvers konar erfiðleikum með nám 

eða veru í kennslustofunni í lengri tíma. Verkefnið gefur einnig tækifæri til að sjá 
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hugmyndir og upplifun nemenda frá þeirra sjónarhorni ásamt því að skapa 

umræðugrundvöll um myndefnið. 

3.2 Uppbygging verkefnisins Vidubiology 

Vidubiology er alþjóðlegt samstarfsverkefni sem hefur það að markmiði að efla áhuga 

nemenda á líffræði, auka skilning nemenda á líffræði, auka hæfni nemenda til að efla 

skilning á líffræðilegum fyrirbærum með notkun sjónræns efnis og að kynna niðurstöður 

sínar. Með verkefninu er líffræði samþætt upplýsingatækni í formi myndmiðlunar af ýmsu 

tagi. Að taka ljósmyndir og myndbönd og vinna úr þeim býður upp á ný tækifæri í námi 

barna. Þannig geta þau uppgötvað líffræðileg fyrirbæri á annan hátt en í gegnum bóklega 

vinnu og slíkt nám hentar því vel í fjölbreyttum nemendahópum. Verkefnið styður við nám 

á þremur sviðum: Nám í líffræði, nám um myndmiðlun og að efla samvinnu milli landa í 

Evrópu (Vidubiology, ed.-a). Viðfangsefni líffræðinnar eru í fyrirrúmi í Vidubiology 

verkefnunum en þar eru gefnar hugmyndir að afmörkuðum viðfangsefnum innan ákveðins 

þema, nemendur rannsaka viðfangsefnið og ígrunda niðurstöður sínar að rannsókn lokinni. 

Nemendur nota myndatökur til gagnasöfnunar og úrvinnslu verkefna. Verkefnin krefjast 

ólíkrar myndmiðlunar s.s. ljósmynda, myndbanda og hreyfimynda hvort sem verið er að 

hægja á hreyfingu eða hraða henni. Ísland er einungis eitt þátttökulanda í þróun 

verkefnisins en eins og áður hefur komið fram eru Þýskaland, Búlgaría og Bretland hluti af 

því. Öllum er þó frjálst að nota verkefni Vidubiology í sinni kennslu óháð landi. Tengsl 

þessara landa í verkefninu býður upp á þann möguleika að bera saman plöntu- og dýraríki 

á ólíkum svæðum heimsálfunnar í gegnum sameiginlega myndagátt sem skólar landanna 

geta nýtt sér (Vidubiology, ed.-a). 

Nokkur stuðningur fyrir kennara fylgir verkefninu, þar á meðal eru verkefnablöð og 

kennsluleiðbeiningar þar sem farið er yfir verkefnið skref fyrir skref, kennslumyndbönd og 

dæmi um verkefni nemenda. Meginhugtök eru kynnt í viðbótarefni svo sem ljósmyndun 

og myndbandsgerð ásamt því hvað gott erað hafa í huga í slíkri vinnu, til dæmis hvað 

varðar skugga, birtu og sjónarhorn. Verkefnin skiptast í inngangsverkefni, millistigsverkefni 

og framhaldsverkefni. Gagnlegt getur verið að byrja á stuttu verkefni ef nemendur hafa 

litla reynslu af notkun ljósmyndunar eða upptöku (Vidubiology, ed.-a). Inngangsverkefni er 

hugsað sem einfalt verkefni þar sem lítillar tæknilegrar þekkingar er krafist og hægt að 

nota hvaða ljósmyndatæki sem er. Nemendur þurfa að skipuleggja myndatökuna og setja 

sér viðmiðunarreglur um það hvernig á að taka myndir. Nemendur þurfa síðan að skoða 

myndirnar eftir á og velja úr myndir sem lýsa best því sem þeir vilja ná fram með 

myndunum. Að lokum eru niðurstöðurnar kynntar (Vidubiology, ed.-b). 
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Millistigsverkefni byggjast á vinnu með hreyfingu. Ljósmyndir eru teknar yfir lengra 

tímabil af sama hlutnum eða myndband þar sem hægt er á hreyfingu, nokkur myndskeið 

sem unnin eru á ólíkan máta eru síðan sett saman og úr verður stuttmynd. Í 

stuttmyndagerðinni geta nemendur valið um myndvinnsluform en þeir geta tekið upp 

myndefni á eðlilegum hraða, hægt á myndefni eða hraðað því. Þetta stig má nota sem 

sjálfstætt stig eða í framhaldi af inngangsverkefni (Vidubiology, ed.-b). Með því að hægja á 

myndefni eða gera hægmynd (e. slow- motion) er venjulegt myndskeið tekið upp og síðan 

er hægt á hreyfingunni í myndavélinni eða myndvinnsluforriti. Ef hraða á myndefni eða 

gera hikmynd (e. time- laps) er notað öfugt ferli við hægmynd. Þörf er á notkun 

myndvinnsluforrita til að fanga flug fugls því mögulegt er að sjá hvernig hann hreyfir 

vængina í hægmynd sem annars væri nær ómögulegt. Það sama á við um brum að springa 

út eða fræ að verða að plöntu en það eru dæmi um ferli sem gerist svo hægt að hraða þarf 

á ferlinu til að sjá breytinguna. Þá er viðfangsefnið myndað með reglulegu millibili og 

myndavélin eða myndatökuforritið vinnur síðan úr myndunum þannig að þær birtast sem 

hreyfing, hraðari en hún er í raunverulegum aðstæðum. Nemendur geta tekið upp 

myndbönd sem sýnd eru í rauntíma en einnig gert myndarunu en í því felst að nemendur 

noti myndvinnsluforrit til að raða saman myndum í myndarunu (Vidubiologu, ed.-c).  

Framhaldsverkefni er svo stærra verkefni þar sem nemendur byggja á reynslu sinni úr 

fyrri verkefni og vinna lengra myndband. Nemendur læra um mikilvægi skipulagðra 

vinnubragða og hvað þarf að hafa í huga svo að fræðslan komist til skila til áhorfenda. 

Áður en formleg vinna getur farið af stað þarf að undirbúa viðfangsefnið vel og ákveða 

hver lokaafurðin á að vera. Meðal annars er hægt að gera fræðslu-, heimildar- eða 

kennslumyndband (Vidubiology, ed.-b). 

Meginmarkmiðið er að nemendur læri sem mest á ferlinu og því er afurðin ekki 

lykilatriðið þó að hún sé hluti af ferlinu. Annar hluti af ferlinu er samvinna nemenda og að 

nemendur eigi í samræðum um viðfangsefnið. Með því móti má draga fram það sem  

nemendur vita um viðfangsefnið sem og að ígrunda og endurskoða myndefnið sem verður 

til. Þekkingin verður til við umræðurnar og þá er vonin sú að nemendur setji hugtök í 

samhengi við raunveruleikann. Nemendur ættu að kynna áætlun sína áður en framkvæmd 

hefst og að sama skapi að segja frá áskorunum sínum að verkefni loknu. Hægt er að nota 

hvaða stafræna tækni sem er í verkefnavinnu svo lengi sem hægt er að taka ljósmyndir og 

myndbönd með tækinu (Vidubiology, ed.-a). 

Verkefnin sem nemendur unnu í rannsókn þessarar ritgerðar voru annars vegar 

inngangsverkefni og hins vegar millistigsverkefni. Nemendur höfðu val um hvaða leið þeir 

færu í efnisvali innan þess þema sem valið var. Í verkefnavinnu unnu nemendur verkefni 
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þar sem þeir tóku sjálfir myndir eða myndbönd af því sem þeir upplifðu mikilvæga eða 

flotta þætti í tengslum við þemun. Yfirþemu verkefnanna í rannsókninni eru í 

inngangsverkefninu Plöntur á ólíkum árstíðum og í millistigsverkefninu Hreyfing lífvera í 

nálægð við fjöruna. Verkefnavinna Vidubiology býður upp á fjölbreytta kennsluhætti og 

margvíslega nálgun nemenda í verkefnavinnunni. Einnig leitarnám þar sem nemendur 

byggja vinnu sína á eigin þekkingu, verklegri vinnu og útikennslu. Nálgunin hentar vel 

fjölbreyttum nemendahópum þar sem hún býður upp á ólíka nálgun á viðfangsefnum en 

að sama skapi fer fram raunverulegt nám hjá nemendum þar sem þeir kynnast fræðunum 

út frá eigin reynslu (Bransford, Brown og Cocking, 2000, bls. 16-17). 
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4 Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar sem er tilviksrannsókn (e. 

case study). Í upphafi er gerð grein fyrir tilviksrannsóknum og ferli þeirra. Þar á eftir kemur 

umfjöllun um þátttakendur og aðstæður í skólanum þar sem rannsóknin fór fram, 

gagnaöflun og hvernig úrvinnslu gagna var háttað. Að lokum er fjallað um gæðamat 

rannsóknarinnar og siðferðileg atriði. 

4.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni er leitast við að svara því hvort notkun Vidubiology verkefna hafi áhrif á 

viðhorf og nám barna og ef svo er hver áhrifin eru. Spurt er: 

• 1) Hver eru áhrif notkunar myndmiðlunar í verkefnavinnu á viðhorf og skilning 

nemenda á líffræði? 

• 2) Hver eru áhrif myndmiðlunar nemenda í líffræðinámi á virkni í fjölbreyttum 

nemendahópi? 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case stydy) þar sem hún byggir á því að prófa nýja 

nálgun í kennslu sem notuð er í verkefninu Vidubiology og ígrunda hvernig vinnan gekk og 

mögulegan ávinning nemenda af henni. Í tilviksrannsóknum er einn eða fleiri viðburðir eða 

hópar rannsakaðir til að öðlast sem bestan skilning á rannsóknarefninu (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497-509). Tilvikið getur verið einstaklingur, 

lítill hópur, fjölskylda, samtök eða stofnun. Athuganir eru gjarnan margar á tiltölulega 

stuttum tíma en niðurstöður geta gefið góða innsýn í ferlið (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013, bls. 388). Í þessu tilfelli var fylgst með nemendum í 5. bekk sem lærðu um ákveðna 

þætti í líffræði með því að taka ljósmyndir og myndbönd varðandi ákveðin viðfangsefni 

sem þeir unnu síðan úr. Í rannsókninni var grunnferli tilviksrannsókna fylgt eins og það er 

sett fram af Rúnari Helga Andrasyni og Ársæli Má Arnarsyni (2013, bls. 498). Ferlinu var 

skipt í sex framkvæmdaskref, þ.e. að: 

1. Setja fram spurningar 

2. Velja tilfelli og aðferðir við gagnasöfnun og greiningu 

3. Undirbúa gagnasöfnun 

4. Safna gögnum 
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5. Túlka og greina gögn 

6. Undirbúa framsetningu gagna 

Rannsóknin er með blandaðri aðferð og eru notaðar gagnaöflunarleiðir bæði 

eigindlegra rannsókna (e. qualitative) og megindlegra (e. quantiative). Í eigindlegum 

rannsóknum er áhersla lögð á að skilja eitthvað en ekki endilega að fá niðurstöður sem 

hafa forspárgildi fyrir eitthvað eða einhverja (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Aftur 

á móti geta megindlegar rannsóknir veitt upplýsingar um fjölda, algengi, samband og 

tengsl milli mismunandi þátta og breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). 

Megindlegum aðferðum, þ.e. notkun spurningalista, var beitt í rannsókninni til að kanna 

upplifun nemenda af náttúrufræði sem faggrein sem og verkefnavinnunni ásamt mati 

nemenda á eigin þekkingu. Eigindlegar aðferðir sem stuðst var við í rannsókninni voru 

viðtöl við kennara og börn sem voru síðan þemagreind, verkefni nemenda og dagbók 

höfundar. Þannig voru fjölbreyttar gagnaöflunarleiðir notaðar til að sjá tengsl ólíkra þátta 

og til að kanna upplifun þátttakenda af verkefnavinnu með áherslu á myndmiðlun. 

Undirbúningur rannsóknarinnar fór fram með þeim hætti að verkefnið Vidubiology var 

kynnt fyrir skólastjórnendum í skóla höfundar og leyfi þeirra fengið fyrir framkvæmd 

verkefnisins innan skólans (Viðaukar É, F og G). Einnig var fengið leyfi fræðslustjóra 

sveitafélagsins fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Á skólakynningu í september 2018 var 

verkefnið kynnt fyrir foreldrum þeirra nemenda sem ætlað var að taka þátt í verkefninu og 

skriflegt samþykki fengið fyrir þátttöku nemenda í rannsókninni bæði frá foreldrum og 

nemendum. Undirbúningur nemenda og framkvæmd verkefna fór fram í kennslustundum í 

náttúrufræði í október, nóvember og janúar 2018-2019. Unnin voru tvö þeirra verkefna 

sem Vidubiology býður upp á. Annars vegar verkefni þar sem nemendur tóku ljósmyndir 

eða inngangsverkefni og hins vegar verkefni þar sem nemendur tóku myndskeið sem var 

millistigsverkefni. Milli verkefnanna tveggja, sem lögð voru fyrir hópinn, liðu nokkrar vikur 

til að gefa færi á faglegri úrvinnslu. 

4.2 Þátttakendur og aðstæður í skóla og nágrenni 

Rannsóknin fór fram á vinnustað höfundar í grunnskóla sem er í þéttbýli utan 

höfuðborgarsvæðisins. Þátttakendur í rannsókninni voru 10 ára nemendur í 5. bekk. Í 

árganginum eru 32 nemendur en einungis 30 tóku þátt í verkefninu vegna náms- og 

þroskastöðu þeirra. Í hópnum í inngangsverkefninu voru 17 drengir og 13 stúlkur en í því 

millistigsverkefninu 16 drengir og 14 stúlkur. Sami nemendahópur vann að verkefnunum 

tveimur að undanskildum tveimur sem fluttu úr hverfinu eftir inngangsverkefnið og 

tveimur sem fluttu í hverfið fyrir millistigsverkefnið. Þeir nemendur sem vitnað er í bera 
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dulnefnin; Natalía, Einar, Guðmundur, Gunnar, Anton, Alex, Karítas og Bríet. 

Nemendahópurinn er fjölbreyttur með ólíkan bakgrunn og er fjórðungur nemenda með 

íslensku sem annað mál ásamt því að í hópnum eru nemendur með athyglisbrest og 

ofvirkni og aðrar greiningar. Að auki veittu tveir kennarar í öðrum skólum viðtöl vegna 

verkefnisins en þeir hafa einnig notað Vidubiology verkefni í sinni kennslu. Þetta var gert til 

að fá fleiri sjónarhorn og innsýn fagaðila á verkefnavinnuna. 

Aðstæður til útikennslu og útináms eru góðar í nágrenni skólans þar sem verkefnin 

voru framkvæmd. Skólinn er umkringdur tækifærum til að kynnast lífverum en við baklóð 

skólans er fjara, við suðurenda skólans er höfn og fyrir framan hann er skrúðgarður. Í 

nokkurra mínútna göngufæri er mói þar sem finna má útikennslusvæði skólans, sem er 

samstarfsverkefni grunnskólans og leikskóla hverfisins. 

4.2.1 Kennarar 

Tekin voru viðtöl við kennara sem notuðu Vidubiology verkefni í sinni kennslu. Þeim voru 

gefin dulnefnin Karen og Aníta. Þær verða kynntar ásamt höfundi verkefnisins. Karen 

kynntist verkefninu á Facebooksíðu náttúrufræðikennara en umfjöllun þar kveikti áhuga 

hennar á verkefninu. Karen hefur talsverða kennslureynslu, hefur kennt í rúman áratug. 

Hún hefur kennt í nokkrum skólum og meðal annars skólum í Bandaríkjunum. Þar lagði 

hún áherslu á að nýta nærumhverfið í sinni kennslu. Eftir að hún flutti aftur heim til Íslands 

fór hún að kenna í skóla úti á landi. Hún kennir 31 nemanda í 7.-10. bekk í tveimur hópum. 

Verkefnið var notað til að efla skilning nemenda á vistfræði. Verkefnið sem nemendur 

Karenar unnu var millistigsverkefni með þemað Plöntur í ólíkum árstíðum þar sem 

nemendur tóku ljósmyndir reglulega og klipptu saman til að sýna breytingar sem urðu á 

lengra tímabili. Verkefnið þeirra hófst í desember og var áætlað að því lyki með vorinu.  

Aníta hefur starfað sem náttúrufræðikennari í grunnskóla í 6 ár. Hún starfar í stórum 

grunnskóla utan höfuðborgarsvæðisins og kennir í dag náttúrufræði á unglingastigi. Aníta 

frétti fyrst af verkefninu í tölvupósti sem hún fékk frá forsvarsmönnum Vidubiology á 

Íslandi þar sem verkefnið var kynnt og kennarar hvattir til þátttöku. Í kennslu sinni leggur 

Aníta talsverða áherslu á verklega kennslu. Nemendur Anítu sem unnu verkefnið voru í 8. 

bekk og unnu 75 nemendur hennar verkefnið. Verkefnið hugsaði hún sem leið fyrir 

nemendur að dýpka skilning sinn á líffræði ásamt því að nota verkefnið sem verkfæri til að 

brjóta upp kennsluna. Verkefnið sem nemendur unnu var inngangsverkefni með þemað 

Plöntur í ólíkum árstíðum. Nemendur hennar fóru einu sinni út að taka myndir og unnu 

síðan að úrvinnslu að myndatöku lokinni. 
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Höfundur hefur starfað í grunnskóla í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins í 4 ár 

samhliða kennaranámi. Hún kennir náttúrufræði á unglingastigi ásamt því að vera 

umsjónarkennari í 5. bekk. Í kennslu sinni reynir hún að gefa verklegri vinnu vægi og er 

sífellt að endurskoða kennsluhætti til að koma til móts við fjölbreytta nemendahópa. Í 

skólanum þar sem hún vinnur eru margir nemendur með íslensku sem annað tungumál og 

hefur það verið mikil áskorun. 

4.3 Gagnaöflun 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2018 og grunnur lagður að verkefninu. Um 

sumarið fór fram heimildaöflun en framkvæmd verkefnisins fór fram í október og 

nóvember 2018 og janúar 2019. Nokkrar gagnaöflunaraðferðir voru notaðar, 

spurningarlistar voru lagðir fyrir nemendur, verkefni nemenda skoðuð og viðtöl tekin við 

11 nemendur og 2 kennara. Höfundur skráði einnig eigin reynslu af verkefninu í dagbók á 

meðan á verkefninu stóð. 

4.3.1 Dagbók 

Á meðan á rannsóknarferlinu stóð hélt höfundur dagbók þar sem skráðar voru 

hugleiðingar og vangaveltur um framgang verkefnavinnunnar. Skráðar voru ígrundanir 

höfundar í tengslum við framkvæmd verkefnisins þar sem verkefni nemenda voru skoðuð 

með tilliti til hvaða framfarir áttu sér stað hjá hverjum og einum í hvoru verkefni fyrir sig. 

Höfundur skráði einnig það sem honum þótti eftirtektarvert í vinnu nemenda og hópa. 

Þessar hugleiðingar voru svo nýttar í þemagreiningavinnu ásamt viðtölum við nemendur 

og kennara. 

4.3.2 Spurningalistar 

Notaðir voru spurningalistar sem nemendur svöruðu bæði fyrir og eftir hvort verkefni. Þar 

var áhugi nemenda kannaður ásamt skilningi þeirra á því viðfangsefni sem unnið var með 

hverju sinni.  Fyrsta fyrirlögn spurningarlista fyrir nemendur gekk ekki nægilega vel. Í 

kjölfarið var ákveðið að breyta listunum þar sem fyrirmæli fyrir nemendur voru metin of 

flókin og nemendur skildu ekki allar spurningarnar. Því var öllum spurningalistum breytt og 

auk þess var spurningum bætt við. Þar eru nemendur spurðir hvað þeim þótti skemmtilegt  

og minnst áhugavert í náttúrufræði. Tvær ástæður voru fyrir þessu, annars vegar þótti 

höfundi þetta atriði áhugavert og hins vegar þótti ástæða til að skoða hvort verkefnið 

hefði áhrif á áhugasvið nemenda (Viðauki A). Þá var orðalagi einnar spurningar breytt úr 

„Hversu góða þekkingu telur þú þig hafa á viðfangsefninu?“ í „Hversu mikið finnst þér þú 

vita um plöntur?“ til að taka mið af aldri og skilningi, þar sem nemendur voru ekki færir 
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um að skilja hvað fælist í orðinu viðfangsefni. Nemendurnir voru ekki vanir að svara 

spurningalistum sem þessum og það getur átt þátt í að nemendur áttu í erfiðleikum með 

að svara. Betur gekk þegar seinni spurningalistarnir voru lagðir fyrir þar sem nemendur 

þekktu bæði verklagið og spurningarnar. Í spurningalista a) (tafla 1; viðauki A) var könnuð 

forþekking nemenda á töku ljósmynda og myndbanda í náttúrufræði sem og hversu mikla 

þekkingu nemendur töldu sig hafa á viðfangsefninu. Þetta var gert svo mögulegt væri að 

aðlaga verkefnið og fyrirmæli að þekkingu og reynslu nemenda. Þrír nemendur svöruðu 

ekki spurningalista a) og ekki var öllum spurningum svarað í öllum tilfellum. 

 

Tafla 1. Spurningalisti a) sbr. Viðauka A. Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur áður en þeir tóku þátt í 

inngangsverkefninu. Hér er leitast við að kanna forþekkingu nemenda á töku ljósmynda og myndbanda í 

náttúrufræði ásamt væntingum þeirra um hvað þau telja sig geta lært af vinnunni og hvað þá langar að 

læra. 

Spurningar (í réttri röð) Valmöguleikar svara 

1) Hefur þú tekið myndir áður í 

náttúrufræði? 

Já/Nei 

 

2) Hefur þú tekið myndband áður í 

náttúrufræði? 

Já/Nei 

 

3) Hversu skemmtilegt þykir þér í 

náttúrufræði?  

4) Hversu góða þekkingu telur þú þig hafa á 

viðfangsefninu? 

5) Hvað heldur þú að þú lærir við að vinna 

verkefnið? 

6) Hvað langar þig að læra við að vinna 

verkefnið? 

Skali 1–5 , 1 = ekki skemmtilegt, 

5=mjög skemmtilegt 

Mjög litla/Litla/Hvorki 

né/Góða/Mjög góða 

Opin spurning 

 

Opin spurning 

 

 

Eftir að nemendur tóku þátt í inngangsverkefninu svöruðu þau spurningarlista á) (tafla 2; 

viðauki Á). Þar er leitast við að kanna upplifun nemenda á töku ljósmynda og myndbanda í 

náttúrufræði eftir verkefnið. Tveir nemendur svöruðu ekki spurningalistanum og ekki var 

öllum spurningum svarað í öllum tilfellum. Helst voru það opnar spurningar sem 

nemendur kusu að svara ekki. 
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Tafla 2. Spurningalisti á) sbr. Viðauka Á. Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur eftir að þeir tóku þátt í 
inngangsverkefninu. 

Spurningar (í réttri röð) Valmöguleikar svara 

1) Tókst þú ljósmynd við vinnslu 

verkefnisins? 

Já/Nei 

 

2) Hversu skemmtilegt þykir þér í 

náttúrufræði?  

3) Hvað finnst þér mest skemmtilegt? 

4) Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? 

5) Hversu mikið veist þú um plöntur? 

 

6) Hvað lærðir þú við að vinna verkefnið? 

7) Hverju viltu bæta þig í þegar við vinnum 

næst svona verkefni? 

Skali 1–5 , 1 = ekki skemmtilegt, 

5=mjög skemmtilegt 

Opin spurning 

Opin spurning 

Mjög lítið/Lítið/Hvorki 

né/Mikið/Mjög mikið 

Opin spurning 

 

Opin spurning 

 

Spurningarlisti b) var lagður fyrir nemendur áður en þeir tóku þátt í millistigsverkefninu. 

Þar var leitast við að kanna forþekkingu nemenda á töku ljósmynda og myndbanda í 

náttúrufræði (tafla 3). Einn nemandi svaraði ekki spurningalistanum og ekki var öllum 

spurningum svarað í öllum tilfellum. Helst voru það opnar spurningar sem nemendur kusu 

að svara ekki. 
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Tafla 3. Spurningalisti b) sbr. Viðauka B. Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur áður en þeir tóku þátt í 

millistigsverkefninu. 

Spurningar (í réttri röð) Valmöguleikar svara 

1) Hversu örugg/ur eða óörugg/ur ertu að 

taka myndband? 

Mjög óörugg/ur, Óörugg/ur, Hvorki 

né, Örugg/ur, Mjög Örugg/ur 

2) Hversu skemmtilegt þykir þér í 

náttúrufræði? 

3) Hvað finnst þér mest skemmtilegt? 

4) Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? 

5) Hvað veist þú mikið um hreyfingu lífvera? 

 

6) Hvað býst þú við að sjá við framkvæmd 

verkefnisins? 

7) Hvað heldur þú að þú lærir við að vinna 

verkefnið? 

Skali 1–5 , 1 = ekki skemmtilegt, 

5=mjög skemmtilegt 

Opin spurning 

Opin spurning 

Mjög lítið/Lítið/Hvorki 

né/Mikið/Mjög mikið 

Opin spurning 

 

Opin spurning 

 

 

Spurningarlisti d) var lagður fyrir nemendur eftir að þeir tóku þátt í millistigsverkefninu. 

Þar var leitast við að athuga upplifun nemenda af verkefnavinnunni ásamt því hvort 

breyting hefði orðið á þekkingu nemenda á líffræðilegu viðfangsefni verkefnisins (tafla 4). 

Einn nemandi svaraði ekki spurningalistanum og ekki var öllum spurningum svarað í öllum 

tilfellum. Helst voru það opnar spurningar sem nemendur kusu að svara ekki. 
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Tafla 4. Spurningalisti d) sbr. Viðauka D. Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur eftir að þeir tóku þátt í 

millistigsverkefninu. Hér er leitast við að kanna upplifun nemenda á töku ljósmynda og myndbanda í 

náttúrufræði. 

Spurningar (í réttri röð) Valmöguleikar svara 

1) Tókst þú myndband við vinnslu 

verkefnisins? 

2) Hversu örugg/ur eða óörugg/ur ertu að 

taka myndband? 

Já/Nei 

 

Mjög óörugg/ur, Óörugg/ur, Hvorki 

né, Örugg/ur, Mjög Örugg/ur 

2) Hversu skemmtilegt þykir þér í 

náttúrufræði? 

3) Hvað finnst þér mest skemmtilegt? 

4) Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? 

5) Hversu mikið veist þú um hreyfingu 

lífvera? 

6) Hvað lærðir þú við að vinna verkefnið? 

Skali 1–5 , 1 = ekki skemmtilegt, 

5=mjög skemmtilegt 

Opin spurning 

Opin spurning 

Mjög lítið/Lítið/Hvorki 

né/Mikið/Mjög mikið 

Opin spurning 

 

4.3.3 Verkefni nemenda 

Verkefnavinna nemenda byggðist á því að þeir tækju ljósmyndir og myndskeið og notuðu 

afraksturinn til að setja líffræðileg viðfangsefni í samhengi. Því söfnuðust einnig myndir og 

myndbönd sem nemendur unnu í verkefnum sínum. Verkefnablöð sem nemendur notuðu 

sér til stuðnings í verkefnavinnu eru stöðluð verkefni frá Vidubiology verkefninu. Í upphafi 

verkefnis voru nemendur hvattir til að velta fyrir sér þeim efnivið sem þeir töldu sig geta 

fundið og unnið með í verkefninu. Það var gert með því að setja leiðbeiningar fremst á 

verkefnablöðin þar sem fram kom að nemendur ættu að skrá hvað þeir héldu að þeir 

myndu finna og setja það upp í hugarkort í tengslum við tiltekið þema. Þannig fékk 

höfundur hugmynd um þekkingu nemenda á viðfangsefnunum. Nemendur þurftu að 

afmarka verkefni sitt og skipuleggja vinnuna með því að draga fram hvaða tækni átti að 

nota og hvernig. Að framkvæmd lokinni leiddi verkefnablaðið nemendur áfram í úrvinnslu 

og sjálfsmati. Sjá má verkefnablöðin sem nemendur notuðu í viðaukum H og I. Munur er á 

verkefnablöðum eftir því hvort að þau eru inngangsverkefni eða millistigsverkefni þar sem 

ólíkar áherslur eru í tæknihluta verkefnanna. Nemendur unnu að tveimur verkefnum með 

nokkurra vikna millibili, annað var inngangsverkefni en hitt millistigsverkefni. 
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4.3.3.1 Inngangsverkefni 

Verklag Vidubiology var lagt til grundvallar og þema verkefnisins var „Plöntur á ólíkum 

árstíðum“. Verkefnið var inngangsverkefni og því áhersla lögð á að nemendur tækju 

ljósmyndir. Í upphafi verkefnisins unnu nemendur að því að skrá hvað þeir héldu að þeir 

myndu finna þegar út var komið ásamt því hvar þeir áætluðu að finna tiltekin fyrirbæri í 

náttúrunni. Nemendur horfðu á kennslumyndband um hvernig taka má góðar ljósmyndir 

og í kjölfarið settu nemendur sér reglur um töku mynda. Undirbúningur verkefnisins fór 

fram í heimastofum nemenda þar sem höfundur var nemendum innan handar. Verklegi 

þáttur verkefnisins fór fram í tvöfaldri kennslustund. Þegar inn var komið völdu nemendur 

fimm myndir sem þeim þótti bestar fyrir verkefnið út frá því hvaða myndir sýndu þema 

verkefnisins best. Framkvæmd inngangsverkefnisins fór fram í október 2018 og tók hún 

fimm kennslustundir. 

 

4.3.3.2 Millistigsverkefni 

Millistigsverkefnið Lífverur á hreyfingu í nálægð við fjöruna varð fyrir valinu sem seinna 

nemendaverkefni rannsóknarinnar (myndbandsverkefni). Farið var út í janúar og 

framkvæmd verkefnisins tók 8 kennslustundir. Nemendur fóru út í tvö skipti með tveggja 

vikna millibili. Farið var að óskum nemenda úr viðtölum eftir inngangsverkefnið og varð 

fjaran fyrir valinu. Skólinn býr svo vel að hafa fjöru bak við skólann og tekur einungis um 

mínútu að ganga að fjörunni. Lögð var áhersla á að nemendur kynntust 

myndbandsupptöku og ólíkum aðferðum sem nota má við töku myndbanda. Nemendur 

undirbjuggu sig áður en þeir héldu út með því að skrá hvað þeir bjuggust við að finna og 

hvar en einnig var undirbúningur tæknilegs eðlis. Nemendur settu saman tímaáætlun fyrir 

verkefnið ásamt því að ákveða hvort þeir ætluðu að hraða á hreyfingu lífveranna, hægja á 

þeim eða búa til myndasögu. 

Eftir framkvæmd verkefnisins lýstu nemendur verkefni sínu skriflega og færðu rök fyrir 

því hvers vegna þeir völdu þá tækni sem var notuð. Verkefnin voru sýnd og að lokum lögðu 

nemendur mat á sitt verkefni auk verkefnis frá einum öðrum hópi (jafningjamat). 

Nemendur áttu meðal annars að meta hversu áberandi viðfangsefnið var í verkefninu, 

hvort það hafi verið kynnt og hvort viðeigandi tækni hafi verið notuð til að endurspegla 

hreyfingarnar sem urðu fyrir valinu. Sömu viðmið voru notuð í sjálfsmati og mati nemenda 

á verkefni annars hóps. 
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4.3.4 Viðtöl 

Tekin voru sex hálfopin viðtöl í rannsóknarferlinu, fjögur hópviðtöl við nemendur og tvö 

einstaklingsviðtöl við kennara. Viðtölin við nemendur voru 15-20 mínútur að lengd en 

viðtöl við kennara voru 30 og 45 mínútur. Rætt var við 6 nemendur eftir framkvæmd 

inngangsverkefnisins en 5 í kjölfar millistigsverkefnisins. Nemendur voru 3 saman í 

viðtölunum að undanskildu einu viðtali þar sem nemendur voru 2. Dregið var út eitt 

nemendaverkefni frá hvorum bekk til að skera úr um hvaða hópur yrði fenginn í viðtal. 

Einn nemendanna var viðmælandi í viðtali eftir bæði innangsverkefnið og 

millistigsverkefnið. Jafnframt var tekið viðtal við tvo kennara í öðrum skólum sem hafa 

einnig notað Vidubiology verkefni í sinni kennslu. Annað viðtalið fór fram í gegnum 

Internetið vegna landfræðilegra aðstæðna en hitt viðtalið var tekið í eigin persónu á 

vinnustað viðmælanda. 

Í viðtölum við nemendur þurfti í nokkrum tilfellum að leiða nemendur áfram til að 

viðhorf þeirra og upplifun kæmu fram, t.d. með því að spyrja hvað þeim þótti skemmtilegt 

eða erfitt. Viðtölin voru ólík og nemendur áttu misauðvelt með að koma skoðunum sínum 

á framfæri. Eigindleg viðtöl geta verið persónuleg og viðhorf eða sjónarmið viðmælenda er 

í fyrirrúmi. Góð hlustun var lykilatriði og höfundur þurfti bæði að meðtaka það sem sagt 

var sem og óyrta tjáningu. Það ríkti traust, einlægni og heiðarleiki milli rannsakanda og 

viðmælenda. Grundvallaratriði var að viðmælendur gætu tjáð sig innan þess ramma sem 

rannsóknin setti (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137-153). Höfundur lagði sig fram við að 

hlusta á viðmælendur og spyrja frekar til að dýpka skilning sinn á upplifun og skoðunum 

viðmælenda. Í lok allra viðtala voru viðmælendur einnig spurðir hvort þeir hefðu einhverju 

við umræðurnar að bæta og þannig höfðu þeir tækifæri til að tjá sig ef þeim lá eitthvað á 

hjarta sem ekki hafði verið rætt áður. 

4.4 Úrvinnsla og greining gagna 

Gögnum var safnað jafnt og þétt yfir rannsóknartímabilið. Rafræn gögn voru vistuð jafn 

óðum og flokkuð eftir nemendahópum. Því er hægt að fletta upp hvaða hópur átti hvaða 

mynd eða myndband. Skrifleg gögn svo sem verkefni nemenda, spurningalistar nemenda 

og leyfi fyrir þátttöku var kerfisbundið raðað í möppu. Niðurstöður spurningalista voru 

skráðar niður, svör flokkuð og greind. Nemendum voru gefin númer svo hægt væri að 

greina framfarir eða breytingar á svörum nemenda yfir rannsóknartímabilið án þess að 

tengja svörin við nöfn nemenda. Í greiningu megindlegra gagna var litið á verkefnin sem 

tvö ólík verkefni innan sama tilviks en í hvoru verkefni voru 30 nemendur en minniháttar 

breyting varð á samsetningu hópsins milli verkefna eins og áður hefur verið lýst. 
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Gagnagreining eigindlegra gagna hófst síðan milli þess að verkefnin voru lögð fyrir 

nemendur og lauk eftir að framkvæmd var lokið. Byrjað var að skrá viðtölin orðrétt eftir 

hljóðupptöku. Við greiningu viðtalanna var notuð þemagreining. Í henni fólst að draga 

fram það sem var áberandi úr þeim gögnum sem aflað hafði verið í rannsókninni. Dregin 

voru fram líkindi í frásögnum þátttakenda í rannsókninni sem og dagbókarskrifum 

höfundar. Mikilvægur þáttur í þemagreiningu var að þekkja gögnin vel og lesa þau 

nokkrum sinnum ásamt því að vera sífellt að leita tengsla milli ólíkra þátta í gögnunum. 

Eftir að gögnin voru skráð orðrétt niður var hafist handa við að lykla þau (e. coded). Þemun 

voru svo fundin með því að rýna vel í lyklana og sjá tengsl milli þeirra í viðtölunum og 

dagbókarskrifum. Þemun voru síðan endurmetin til að sjá hvort nóg væri af gögnum til að 

sýna fram á hvert og eitt þema. Hlutverk þemanna er að lýsa því sem var áberandi í 

reynslu nemenda og kennara af verkefnavinnunni (Braun og Clarke, 2006 bls. 79-93). 

Þemu sem greind voru í viðtölum við nemendur og kennara ásamt dagbókarskrifum 

höfundar voru: 

• Ánægja, gleði og virkni með undirþemun: Jákvætt viðhorf nemenda og aukin virkni 

í námi og samstarf nemenda. 

• Myndmiðlun góð í útikennslu með undirþemun: Viðhorf gagnvart útiveru og 

fjölbreytt tækifæri til náms og þekkingasköpunar. 

• Þekkingarsköpun í líffræði og tækni: Ný þekking skapast og myndvinnsla viðamikil. 

4.5 Áreiðanleiki, réttmæti og trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru bæði byggðar á eigindlegum og megindlegum gögnum 

og voru því notaðar mismunandi nálganir sem byggja á mismunandi hefðum og sýn á 

rannsóknir. Þess vegna er ekki fullt samræmi milli orðanotkunar í gæðamati rannsókna 

eftir því hvaða rannsóknarsnið eru notuð. Nauðsynlegt var að skipuleggja rannsóknina vel 

áður en hún var framkvæmd til að tryggja áreiðanleika, réttmæti og trúverðugleika 

hennar. Hlutverk gæðamats er að kanna hvort örugglega sé verið að meta það sem á að 

meta ásamt því að tryggja gæði þeirra gagna sem höfundur aflaði í rannsókninni og 

hvernig unnið er úr rannsóknargögnum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 218-220). 

Til að tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar var reynt eftir fremsta megni að hafa 

skráningar nákvæmar og notaðar ólíkar gagnaöflunarleiðir til að fá ólíka sýn á 

verkefnavinnuna. Til að tryggja réttmæti hugaði höfundur að sínum áhrifum á vinnu 

nemenda og vandaði til verka. Þáttur í að tryggja þessa þætti var að notast við fleiri en 
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eina leið til gagnaöflunar. Í rannsókninni var stuðst við dagbók höfundar, spurningalista, 

viðtöl og verkefni nemenda. Leitað var leiða til að fá fleiri sjónarmið en höfundar á 

viðfangsefnið en það var liður í að auka trúverðugleika niðurstaðna og var það gert með 

því að taka viðtöl við tvo kennara í öðrum skólum sem einnig hafa notað Vidubiology 

verkefni í sinni kennslu og að tala við nemendur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 218-220). Það sem helst gæti haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar er sú staðreynd að það er erfitt fyrir höfund að halda faglegri fjarlægð í 

rannsókninni þar sem þátttakendur í rannsókninni eru nemendur hans. Hætta var á að 

nemendur svari eins og þeir töldu hugnast kennaranum sínum í stað þess að svara eftir 

eigin sannfæringu. Lykilatriði var þó að höfundur er meðvitaður um þessi áhrif. 

4.6 Siðferðileg álitamál 

Siðferðileg álitamál koma gjarnan upp við gerð rannsókna og á það einnig við í þessari 

rannsókn. Mikilvægt var að höfundur hefði í huga fjórar höfuðreglur í siðferði rannsókna, 

þ.e. sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 73-75). Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Einstaklingur þarf að geta tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í 

rannsóknum. Orðalag á upplýsingablaði var þannig að sá sem undir það skrifaði skildi það 

og gat fengið munnlega útskýringu á rannsóknarefninu. Jafnframt gafst þátttakendum og 

foreldrum þeirra tækifæri til að spyrja spurninga og fá svör við þeim (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 73). 

Nemendur skrifuðu undir samþykki að viðstöddum foreldrum/forráðamönnum sínum 

og var farið munnlega yfir blaðið og nemandinn fékk tækifæri til að segja sína skoðun. 

Þegar verkefnið var kynnt foreldrum/forráðamönnum og nemendum var þeim gerð grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar, jafnframt var þeim greint frá því að hægt væri að 

breyta samþykki eftir á ef nemandi/foreldri óskaði eftir því að vera dreginn út úr 

rannsókninni. Í leyfisbréfinu þurfti foreldri/forráðamaður að gefa samþykki sitt fyrir 

þátttöku í verkefninu og rannsókninni, einnig hvort barnið mætti vera á mynd og hvort 

rödd barnsins mætti heyrast. Bæði foreldri/forráðamaður og nemandi þurftu að 

samþykkja þátttöku til að hún teldist samþykkt. Virtar voru óskir bæði 

foreldra/forráðamanna og þriggja barna um að sjást ekki á mynd og þriggja barna um að 

rödd þeirra heyrðist ekki, þó var ekki um sömu nemendur að ræða í öllum tilfellum. 

Mikilvægt var að höfundur nyti trausts þátttakenda og foreldra /forráðamanna þeirra. 

Nokkrir nemendur breyttu leyfisveitingu fyrir myndatöku og hljóðupptöku eftir að 
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verkefnið hófst á þann veg að nemendur sem höfðu ekki gefið leyfi fyrir myndbirtingu 

skiptu um skoðun og vildu fá að vera í mynd. 

Skaðleysisreglan byggir á því að sá sem tekur þátt í rannsókn á ekki að hljóta neinn 

skaða af þátttökunni. Leitast var við eftir fremsta megni að tryggja öryggi þátttakenda og 

að vernda persónugreinanlegar og viðkvæmar upplýsingar. Til að tryggja það að svör 

nemenda væru ekki persónugreinanleg var gögnum þeirra gefið númer þannig að hægt var 

að bera saman svör einstakra nemenda en ekki hægt að rekja svör til ákveðinna nemenda. 

Kennarar fengu einnig dulnefni. Velgjörðarreglan kveður á um skyldur rannsakenda til að 

láta gott af sér leiða. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar sem og Vidubiology 

nálgunin í kennslu. Réttlætisreglan kveður síðan á um sanngirni og að hver og einn eigi að 

fá það sem hann á skilið. Enn fremur að neyð annarra sé ekki nýtt sér til hagsbóta 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-75). Áhrif höfundar eru mikil í rannsókninni þar sem 

þátttakendur eru nemendur hans. Líklegt er að einhverjir nemendur hafi sagt eitthvað eða 

skrifað eitthvað til að hugnast kennaranum sínum. Höfundur hefur einnig litla reynslu af 

rannsóknarvinnu sem birtist í því að þekking á rannsóknarferlinu var ekki mikil áður en 

rannsókn fór fram. Höfundur þekkir þó vel þá nemendur sem tóku þátt í rannsókninni og 

gat nýtt sér það til að virkja þá til vinnu, að raða í hópa og að nemendur vissu að þeir gátu 

talað við höfund um verkefnavinnuna. Höfundur þekkir einnig bakgrunn nemenda og 

aðstæður í skólanum sem var mikill kostur. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Byrjað er á að greina frá tölfræðilegum 

niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem niðurstöður inngangsverkefnisins og 

millistigsverkefnisins eru aðgreindar. Þá eru meginniðurstöður úr verkefnablöðum 

nemenda kynntar. Að lokum er greint frá niðurstöðum úr viðtölum við nemendur og 

kennara ásamt upplifun höfundar. 

5.1 Reynsla og þekking nemenda á viðfangsefni fyrir og eftir 
inngangsverkefnið 

Nemendur töldu sig hafa góða reynslu af ljósmyndatöku í upphafi rannsóknar áður en 

inngangsverkefnið hófst, eins og sjá má á mynd 2 (spurningalisti a; tafla 1; viðauki A). 

Reynsla þeirra af myndbandsupptökum var aftur á móti lítil. Í upphafi rannsóknarinnar 

höfðu 11 nemendur tekið ljósmynd og einn myndband í náttúrufræði. Eftir verkefnið 

höfðu 80% nemenda tekið ljósmynd í náttúrufræði eða 24 af 30 nemendum. 
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Mynd 2. Reynsla af ljósmyndatöku og myndbandstökum í upphafi rannsóknar. Grafið sýnir sundurliðun á 
fjölda nemenda sem höfðu tekið ljósmynd eða myndband í náttúrufræði. 

 

Því næst svöruðu nemendur þeirri spurningu hversu skemmtilegt þeim þætti í 

náttúrufræði, bæði fyrir og eftir inngangsverkefnið, á skalanum 1 til 5 (spurningalistar a og 

á; töflur 1 og 2; viðaukar A og Á) þar sem 1 er ekki skemmtileg og 5 er mjög skemmtileg. 

Mynd 3 sýnir að stór hluti var jákvæður gagnvart náttúrufræði sem námsgrein bæði fyrir 

og eftir inngangsverkefnið eða 56% nemenda sem þótti náttúrufræði skemmtileg. Bæði 

fyrir og eftir verkefnið voru sex nemendur sem svöruðu svarmöguleikanum 4 og ellefu 

nemendur sem svöruðu 5. Þeim sem þótti náttúrufræði ekki skemmtileg fækkaði um 2 í 

seinni spurningarlistanum. Þegar svör nemenda voru borin saman fyrir og eftir 

framkvæmd verkefnisins voru 16 nemendur eða 58% sem svöruðu því sama í báðum 

spurningalistum. Sex nemendur lækkuðu matið sitt en sex hækkuðu eigið mat. Einungis 

tveir nemendur hækkuðu eða lækkuðu mat sitt um meira en eitt stig við framkvæmd 

verkefnisins, annars vegar lækkaði nemandi mat sitt um tvo og hins vegar hækkaði 

nemandi gildi sitt um þrjá. Ekki var hægt að bera saman svör sex nemenda þar sem þeir 

svöruðu einungis öðrum spurningalistanum. 

Meðaltal á áhuga nemenda á náttúrufræði út frá fyrri spurningalista var 3,94 

(staðalfrávik ± 1,23) og meðaltal seinni spurningalistans 3,98 (staðalfrávik ± 1,19). Þegar 

svör barna sem þurfa aðlögun og sveigjanleika í námi voru skoðuð var lítill munur á 

svörum. Nokkuð var um að þeir nemendur svöruðu einungis öðrum spurningalistanum og 

því ekki hægt að bera saman svör þeirra. Af þeim nemendum sem svöruðu báðum 

spurningalistum voru fjórir sem svöruðu sama svarmöguleikanum, þrír sem svöruðu 5 í 

bæði skiptin og einn sem svaraði 3. Einn nemandi hækkaði mat sitt um tvö stig, eða úr 3 í 

5, og annar lækkaði mat sitt um eitt stig, eða úr 4 í 3. 
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Mynd 3. Hversu skemmtileg nemendum þótti náttúrufræði í inngangsverkefni. Grafið sýnir hvernig nemendur 
svöruðu því hversu skemmtileg þeim þótti náttúrufræði á skalanum 1 til 5. 1=Ekki skemmtilegt, 5=Mjög 
skemmtilegt. 

Spurt var um þekkingu á viðfangsefninu „Plöntur á ólíkum árstíðum“ (spurningalistar a og 

á; töflur 1 og 2; viðaukar A og Á). Mynd 4 sýnir að nemendur töldu sig hafa meiri þekkingu 

á viðfangsefninu fyrir verkefnið en eftir það. Niðurstöður sýna að nemendur töldu sig ekki 

hafa góða þekkingu á plöntum á ólíkum árstíðum, þó mátu þeir kunnáttu sína betri fyrir 

verkefnið en eftir að hafa leyst það. 
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Mynd 4. Mat nemenda á þekkingu sinni á plöntum á ólíkum árstíðum. Grafið sýnir hversu góða þekkingu 
nemendur töldu sig hafa á viðfangsefninu. 

Breytingar á svörum nemenda milli verkefna má sjá á mynd 5. Þar sést að 18 nemendur 

lækkuðu mat á þekkingu sinni á viðfangsefninu á meðan einungis þrír hækkuðu mat sitt en 

þrír nemendur svöruðu því sama í báðum spurningalistum. Ekki var hægt að bera saman 

niðurstöður hjá sex nemendum þar sem þeir svöruðu einungis öðrum spurningalistanum 

en ekki báðum. Þegar svör nemenda sem þurfa sveigjanleika og aðlögun í námi voru 

skoðuð lækkuðu allir mat sitt á eigin þekkingu að undanskildum einum sem svaraði hvorki 

né í báðum spurningalistunum. 
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Mynd 5. Breytingar á svörum nemenda milli spurningalista á þekkingu þeirra. Grafið sýnir samanburð á 
svörum nemenda fyrir og eftir framkvæmd ljósmyndaverkefnis. 

 

Í fyrsta spurningalistanum (spurningalisti a; tafla 1; viðauki A) voru nemendur beðnir um 

að skrifa niður hvaða væntingar þeir hefðu til verkefnisins. Svörin sýna að stór hluti 

nemenda hafði ekki sérstakar væntingar til verkefnisins. Það helsta sem nemendur töldu 

sig læra var heiti plantna, hvað plöntur eru og að taka myndir (mynd 6). Væntingar 

nemenda má líta á sem vísbendingar um hvernig þeir skildu verkefni eða hvað þeir 

bjuggust við að læra. Nemendur virtust hafa verið meðvitaðir um hvað fólst í verkefninu 

og hlustað vel á fyrirmæli verkefnisins því svör nemenda voru í samræmi við áherslur 

kennara í kynningu verkefnisins. 
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Mynd 6. Það sem nemendur bjuggust við að læra á inngangsverkefninu. Svör nemenda við opinni spurningu. 

Í fyrsta spurningalistanum (spurningalisti a; tafla 1; viðauki A) var önnur opin spurning þar 

sem nemendur voru beðnir um að skrifa niður það sem þá langaði að læra af verkefninu. Í 

ljós kom að nemendur langaði að læra meira um plöntur og hversu gaman það er að vera 

úti og hvað plöntur heita. Einnig komu fram hreinskilin svör nemenda eins og hvernig 

mætti búa til köku sem springur. Svör nemenda má sjá á mynd 7. Tæplega helmingur 

nemenda eða 13 nemendur svöruðu „ég veit ekki“ eða svöruðu ekki spurningunni. Aldur 

nemenda og þroski gæti átt þátt í að nemendur svöruðu ekki spurningunni. 
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Mynd 7. Það sem nemendur langaði að læra í verkefnavinnunni, svör nemenda við opinni spurningu. 

Í seinni spurningalista inngangsverkefnisins (spurningalisti b; tafla 2; viðauki Á) skráðu 

nemendur niður hvað þeim þótti skemmtilegast og leiðinlegast í náttúrufræði sem 

faggrein. Í töflu 5 sést að algengasta svar nemenda um það hvað þeim þætti skemmtilegt 

var að taka myndir en líklegt er að eðli verkefnisins (ljósmyndaverkefni) hafi haft áhrif á 

þessa niðurstöðu. Margir, eða 5 af 30, svöruðu „ekkert“ eða svöruðu ekki spurningunni um 

það hvað þeim þykir leiðinlegast í náttúrufræði og 15 af 39 svöruðu henni ekki. Annað sem 

nemendur nefndu var að velja myndir en þar eiga nemendur við úrvinnslu verkefnisins þar 

sem nemendur áttu að velja myndir til að segja frá. 
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Tafla 5. Svör nemenda við spurningu um það hvað þeim þætti skemmtilegt og leiðinklegt í náttúrufræði eftir 
inngangsverkefni 

Skemmtilegast Fjöldi svara  Leiðinlegast Fjöldi svara 

Taka myndir 

Ég veit ekki/ekki svarað 

Vera úti 

Þegar verkefni heppnast 

Svara spurningum 

Kristin fræðsla 

15 

5 

3 

1 

1 

1 

 

Ekkert/ekki svarað 

Velja myndir 

Skrifa/vinna í bók 

Þegar einhver er leiðinlegur 

Að vinna ein 

Í öllum tímum 

Labba og félagar rífast 

15 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

 

Síðasta spurning í seinni spurningalista inngangsverkefnisins (spurningalisti á; tafla 2; 

viðauki Á) var annars vegar á þá leið hvað nemendur lærðu af verkefninu og hins vegar 

hvað nemendur langaði að bæta. Það sem nemendur töldu sig hafa lært var bæði á 

tæknisviði verkefnisins sem tengist myndatöku og myndvinnslu en einnig sögðust þeir hafa 

lært meira um plöntur (tafla 6). Algengasta svar nemenda var að taka myndir en 16 

nemendur sögðust hafa lært meira um það. Svarið „ekkert“ kom fram níu sinnum, önnur 

svör nemenda voru nefnd einu sinni hvert, þ.e. „að vera í hóp“, „að mosi er flottur“ og 

„meira um plöntur“. Í næsta verkefni langaði nemendur að auka færni sína í að taka 

myndir en einnig að læra heiti plantna, læra meira um blóm og skordýr og hvernig æskilegt 

væri að klæða sig (tafla 6). Þá var algengasta svar nemenda „ekkert“ en það kom 11 

sinnum fyrir. Níu nemendur sögðust vilja verða öruggari í að taka myndir. 

 

Tafla 6. Það sem nemendur töldu sig hafa lært á inngangsverkefninu og langaði að bæta í næsta verkefni. 

Lærdómar Fjöldi svara  Langar að bæta Fjöldi svara 

Taka myndir 16 Ekkert  11 

Ekkert  9 Taka myndir  9 

Vera í hóp 1 Hvað plöntur heita  3 

Meira um plöntur 1 Læra meira á Ipad  1 

Að mosi er flottur 1 Allt  1 

  Klæða sig betur  1 

  Læra um blóm og skordýr  1 
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5.1.1 Verkefni nemenda 

Verkefnablöð nemenda voru stöðluð verkefnablöð sem fylgja Vidubiology verkefninu. 

Hugmyndir nemenda um hvað þeir myndu finna voru af ýmsum toga en sumar voru 

nefndar margoft. Niðurstöður sýna að nokkrir hópar innan úrtaksins voru ekki meðvitaðir 

um áhrif árstíða á gróðurfar en hver hópur hafði meira en eitt svar og því er ekki samræmi 

milli fjölda hópa eða nemenda og fjölda svara (mynd 8). Í verkefnum nemenda kom níu 

sinnum fram að þeir héldu að þeir myndu finna blóm. Í einhverjum tilfellum var það nefnt 

oftar en einu sinni í hverju verkefni og þá t.d. fjólublá blóm og gul blóm. Þá nefndi einn 

hópurinn að þau héldu að þau myndu finna steina. Velta má fyrir sér hvort að það hafi 

verið misskilningur á fyrirmælum eða hvort nemendur áttuðu sig ekki á hugtakinu plöntur. 

Margt átti þó fyllilega rétt á sér og töldu nemendur að þeir myndu finna tré, laufblöð, gras, 

sveppi, plöntur, arfa og runna. 

 

 
Mynd 8. Það sem nemendur bjuggust við að finna í inngangsverkefninu. Svör nemenda af verkefnablöðum 
þar sem þeir gerðu áætlun um það hvað þeir töldu sig finna í inngangsverkefninu. 
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Eftir að hafa skráð niður hvað hóparnir bjuggust við að finna í útikennsluhluta verkefnisins 

settu hóparnir sér reglur sem áttu að auðvelda nemendum ljósmyndatöku og eftirvinnslu 

þeirra. Reglur nemenda voru margvíslegar en þær voru meðal annars: 

• Að taka myndir nálægt. 

• Að taka mynd á hlið og undir. 

• Hlutir sjást verr þegar maður er langt frá. 

• Litir sjást betur þegar maður er nær. 

• Það sést betur nær. 

• Það sést verr langt í burtu og myndin þarf að sjást. 

• Við viljum taka myndirnar fyrir ofan og neðan. 

• Það sést betur að hafa flass því þá sér maður betur á sumum stöðum. 

• Nota ljós. 

• Ef maður tekur mynd svona langt í burtu sést í laufblöðin. 

 

Eins og sjá má voru reglur nemenda ólíkar hvað nákvæmni snertir. Í grunninn voru 

nemendur sammála um mikilvægi birtu til að auka gæði myndarinnar en einnig að hún 

hefði áhrif á það hvernig litirnir sjást. Margir hópar settu sér þá reglu að taka myndir frá 

ólíkum sjónarhornum, þ.e. að taka bæði myndir nálægt og langt frá. Flestir hópanna tóku 

margar myndir af sama myndefni og völdu það sem þeim þótti álitlegast. 

Í úrvinnsluverkefninu gáfu nemendur myndum sínum nafn og áttu að færa rök fyrir vali 

á ljósmyndinni og hvernig myndin væri lýsandi fyrir plöntumynd að hausti. Dæmi um verk 

nemenda má sjá á myndum 9, 10 og 11. Sjá má fleiri myndir nemenda á Flickr síðu 

verkefnisins1. Nokkurs misskilnings gætti í röksemdafærslum hjá nemendum en þeir lýstu 

oft myndinni og slepptu því að rökstyðja áhrif góðrar ljósmyndatækni á myndirnar. Dæmi 

um lýsingar er að mosinn á myndinni var sagður grænn í stað þess að segja að notuð hefði 

verið lýsing til að gefa græna litnum meiri birtu. Dæmi um nöfn sem nemendur gáfu 

myndunum sínum: 

• Mosaskrímsli 

• Ævintýratré 

• Vetrarleg laufblöð 

• Haust 

                                                           
1 https://flic.kr/s/aHskTNG2zw 

https://www.flickr.com/photos/vidubiology/albums/72157679903321468
https://www.flickr.com/photos/vidubiology/albums/72157679903321468
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• Inni í greininni 

• Græna skrímslið 

• Ljós björt 

• Stingutré 

• Könglatré  

 

 
Mynd 9. Ein af myndum nemenda sem kallast Ævintýratré.  

Lýsing nemenda á myndinni var: Þessi mynd sýnir tré sem eru ekki laufblöð á. 

 

 
Mynd 10. Ein af myndum nemenda sem kallast Könglatré. 

Lýsing nemenda á myndinni var: Jólalegt tré sem gerir köngla. 
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Mynd 11. Ein af myndum nemenda sem kallast Vetrarleg laufblöð. 

Lýsing nemenda á myndinni var: Þetta er vetrarlegt laufblað. 

 

5.2 Reynsla og þekking nemenda af viðfangsefni fyrir og eftir 
millistigsverkefnið 

Niðurstöður spurningarinnar um reynslu nemenda í að taka myndbönd sýna að stór hluti 

nemenda var öruggur í töku myndbanda áður en millistigsverkefnið fór fram 

(spurningalisti b; tafla 3; viðauki B). Nemendur höfðu nýlega unnið myndbandsverkefni í 

tveimur öðrum námsgreinum þegar millistigsverkefnið hófst. Flestir töldu þeir sig örugga 

eða mjög örugga við að taka myndbönd eins og sjá má á mynd 12. Þegar svör nemenda við 

spurningunni voru borin saman fyrir og eftir verkefnið voru 13 nemendur sem þótti færni 

sín í töku myndbanda sú sama fyrir og eftir verkefnið en þar af voru 12 nemendur sem 

sögðust vera öruggir eða mjög öruggir. Sjö nemendur hækkuðu mat sitt á eigin færni en 

átta lækkuðu mat sitt. Af þeim sem lækkuðu mat sitt voru fjórir sem mátu færni sína í 

myndbandstöku talsvert minni eftir verkefnið en fyrir það. 
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Mynd 12. Hversu öruggir eða óöruggir nemendur töldu sig vera í töku myndbanda. Niðurstöður spurningar í 
spurningalista fyrir og eftir framkvæmd millistigsverkefnis. 

 

Nemendum þótti almennt skemmtilegt í náttúrufræði en millistigsverkefnið virðist ekki 

hafa haft afgerandi áhrif á áhuga nemenda (mynd 13, spurningalistar b og d; töflur 3 og 4; 

viðaukar B og D). Áhugi nemenda á náttúrufræði jókst verulega milli verkefnanna tveggja. 

Samtals 86% nemenda eða 26 af 30 þótti náttúrufræði skemmtileg við lok 

millistigsverkefnisins en fyrir inngangsverkefnið þótti 56% nemenda náttúrufræði 

skemmtileg. Því virðist áhugi hafa aukist milli verkefnanna sem unnin voru en ekki mikil 

áhugaaukning varð við vinnslu millistigsverkefnisins. Meðaltal svara fyrir verkefnið var 4,26 

(staðalfrávik ±0,63) en eftir verkefnið 4,14 (staðalfrávik ±0,92). Þó varð örlítil hækkun milli 

verkefna í meðaltali svara nemenda eða um 0,26 frá lokum inngangsverkefnis til loka 

millistigsverkefnis. Þegar svör nemenda eru borin saman fyrir og eftir verkefnið svöruðu 16 

nemendur eða 53% sama svari í bæði skiptin, þar af svöruðu 15 nemendur svarinu 4 eða 5. 

Fimm nemendur hækkuðu svar sitt um eitt stig eftir að hafa lokið millistigsverkefninu á 

meðan fimm nemendur lækkuðu mat sitt um eitt stig. Nemandinn sem svaraði að honum 

þætti náttúrufræði ekki skemmtileg eða 1 í seinni spurningalistanum svaraði ekki þeim 

fyrri og því ekki hægt að segja til um hvort upplifun hans af náttúrufræði hafi breyst við 

verkefnið. Í inngangsverkefninu svaraði hann 3 fyrir verkefnið og 4 eftir það. Þegar svör 

nemenda sem þurfa sveigjanleika og aðlögun á verkefnum voru skoðuð hafði verkefnið 

ekki áhrif á svör nemenda, tveir lækkuðu mat sitt um einn og einn hækkaði mat sitt um 

einn. Að öðru leyti voru svör nemenda þau sömu fyrir og eftir verkefnið. Svör þeirra 
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nemenda voru sambærileg svörum nemenda sem ekki þurfa aðlögun og sveigjanleika í 

námi. 

 
Mynd 13. Hversu skemmtileg nemendum þótti náttúrufræði í millistigsverkefninu. Grafið sýnir hversu 
skemmtileg nemendum þótti náttúrufræði á skalanum 1 til 5. 1 = Ekki skemmtilegt, 5 = Mjög skemmtileg.
  

Í töflu 7 má sjá hvort nemendum þótti skemmtilegt og leiðinlegt í náttúrufræði sem 

faggrein (spurningalistar b og d; töflur 3 og 4; viðaukar B og D). Af þessu má sjá að 

nemendur höfðu skoðun á því hvað þeim þótti skemmtilegt og leiðinlegt í náttúrufræði og 

að þeir voru nokkuð sammála. Þeim þótti skemmtilegt að fara út og að vinna með 

myndefni en það sem nemendur nefndu að þeim þætti leiðinlegt voru ókostir verkefnisins, 

þ.e. að finna ekki það sem vonast er til, að vera áhorfandi, bíða og fleira sem nefnt var. 
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Tafla 7. Svör nemenda um hvað þeim þótti skemmtilegt og leiðinlegt í náttúrufræði. Taflan sýnir svör 
nemenda við opinni spurningu. 

Skemmtilegast Fjöldi svara  Leiðinlegast Fjöldi 

svara 

Taka myndir 16 Ekki svarað 3 

Fara út 5 Að finna myndefni 2 

Kahoot 

Ekki svarað 

Allt 

Lesa og skoða bækur 

Fá mína eigin plöntu 

2 

2 

2 

1 

1 

Bíða með að byrja 

Þegar það er skemmt fyrir 

manni 

Lesa 

Taka mynd 

Labba 

2 

2 

1 

1 

1 

Skoða hlutina 1 Að gera verkefni 1 

  Víðsjá 1 

  Læra inni 

Að fá frískt loft 

Skrifa 

1 

1 

1 

 

 

Spurt var um þekkingu nemenda á hreyfingu lífvera bæði fyrir og eftir verkefnið 

(spurningalistar b og d; töflur 3 og 4; viðaukar B og D). Átta nemendur sögðust hafa litla 

þekkingu á hreyfingu lífvera fyrir verkefnið og 12 nemendur svöruðu hvorki né. Níu 

nemendur töldu sig hafa góða eða mjög góða þekkingu á viðfangsefninu. Eftir verkefnið 

mátu nemendur þekkingu sína minni en fyrir verkefnið líkt og í inngangsverkefninu. Þá 

sögðust átta nemendur hafa mjög litla eða litla þekkingu á hreyfingu lífvera og helmingur 

nemenda eða 15 nemendur sögðu þekkingu sína hvorki né (mynd 14). Þegar litið var til 

svara einstakra nemenda voru 12 nemendur sem svöruðu því sama í báðum 

spurningalistunum. Sex nemendur svöruðu því að þeir hefðu meiri þekkingu á 

viðfangsefninu en áður en þeir nemendur svöruðu fyrir verkefnið að þekking þeirra væri 

lítil eða hvorki né og mátu síðan að þekking sín hafði aukist um eitt gildi eða í hvorki né og 

góða þekkingu. Af þeim níu nemendum sem lækkuðu mat sitt voru sex sem lækkuðu það 

um einn svarmöguleika en þrír úr mjög góðri þekkingu í mjög litla. Allir þeir nemendur sem 

töldu þekkingu sína hafa minnkað með verkefninu eru nemendur sem þurfa sveigjanleika 
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eða aðlögun í verkefnavinnu. Ekki var hægt að bera saman svör þriggja nemenda þar sem 

þeir svöruðu annað hvort ekki spurningunni á spurningalistanum eða spurningalistanum í 

heild sinni. 

 

 

 

Mynd 14. Hversu góða þekkingu nemendur töldu sig hafa á hreyfingu lífvera. Grafið sýnir mat nemenda á 
eigin þekkingu á viðfangsefninu. 

Nemendur höfðu ýmsar hugmyndir um hvað þeir myndu læra af verkefninu þegar þeir 

svöruðu opinni spurningu um það (spurningalisti b; tafla 3; viðauki B). Flestir nefndu að 

taka myndir og myndbönd sem var yfirlýst markmið verkefnisins ásamt því að læra um 

lífverur og hreyfingar? þeirra (mynd 15). Þá var nokkuð um að nemendur svöruðu, „ég veit 

ekki“ eða „ýmislegt“. Einn nemandi skrifaði niður „ég veit ekki [...] rosa mikið“. Má því ætla 

að nemandinn hafi búist við að læra ýmislegt en ekki getað bent á hvaða þekkingu eða 

hæfni hann hafði aukið við verkefnavinnuna. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mjög lítil þekking Lítil þekking Hvorki né Góð þekking Mjög góð
þekking

Ekki svarað

Fj
ö

ld
i s

va
ra

Svarmöguleikar nemenda

Hversu góða þekkingu nemendur töldu sig hafa á hreyfingu 
lífvera

Fyrir Eftir



 

69 

 

Mynd 15. Það sem nemendur töldu að þeir myndu læra í verkefnavinnunni. Svör nemenda í spurningalista c 
aðspurð hvað þeir töldu sig læra á verkefninu. 

Í verkefninu töldu nemendur sig hafa lært um náttúruna og að vera í fjörunni 

(spurningalisti d; tafla 4; viðauki D). Þeir fengu frekari þjálfun í að taka myndir og 

myndbönd. Einnig nefndu tveir nemendur að þeir hefðu lært að þari væri lifandi. Það 

samræmist upplifun höfundar af umræðum við nemendum í undirbúningi verkefnisins þar 

sem þari hafði komið upp í umræðunni og hluti nemendahópsins var hissa á að þari væri 

lífvera. Þrír nemendur svöruðu ekki spurningunni. Á mynd 16 má sjá hvað nemendur töldu 

sig hafa lært af millistigsverkefninu og hversu oft hvert atriði var nefnt. 
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Mynd 16. Svör nemenda við þeirri spurningu hvað þeir töldu sig hafa lært af millistigsverkefninu. Svör 
nemenda við spurningalista d) aðspurð hvað þau töldu sig hafa lært af verkefninu. 

 

5.2.1 Verkefni nemenda 

Verkefnið fór vel fram og verkefnablöðin nýttust nemendum vel. Afurðir nemenda; 

verkefnablöð, ljósmyndir og myndbönd, voru vandaðar og samvinna góð. Nemendur lögðu 

sig fram við að gera afurðir sínar eða myndböndin skýr, hæfilega löng og að nota þá tækni 

sem þeir höfðu ákveðið að nota. Greinilegt var að nemendur höfðu fylgst vel með í 

undirbúningi verkefnisins og í umræðum þar sem þau atriði sem nemendur töldu sig finna 

í fjörunni (mynd 17) voru í samræmi við umræður í hópnum. Þar nefndu nemendur helst 

þara, fugla, fiska og krabba. 
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Mynd 17. Það sem nemendur bjuggust við að finna í fjörunni. Svör nemenda af verkefnablöðum þar sem þeir 
gerðu áætlun um hvað þeir töldu sig finna í millistigsverkefninu. 

Í áætlun sem nemendur unnu á verkefnablöðin skráðu þeir á hvaða tíma dags myndefni 

yrði tekið ásamt því hvernig hreyfingar lífveranna væru og þá hvernig myndefni þyrfti að 

taka, þ.e. þarf að hægja á hreyfingum, hraða þeim eða halda myndefni í sama hraða og 

það er tekið. Tveir hópar áætluðu að taka myndefni hraðar, tveir hópar hægar og fimm 

hópar á venjulegum hraða. Einn hópur áætlaði að taka myndefni bæði til að hægja á 

hreyfingu sem og að hraða þeim. 

Viðfangsefni hinna átta hópanna var selur sem nokkrir hópar náðu myndefni af, fuglar 

sem ýmist voru fljúgandi eða á sjónum, kuðungur og þari. Einnig tóku hóparnir upp eða 

ljósmynduðu snjó, sjó, bjarg og steina. Myndir 18, 19 og 20 eru skjáskot úr verkefnum 

nemenda þar sem sjá má áherslur í myndefni flestra hópa, þ.e. klettadoppu, fugla og 

selinn góða. Myndbönd nemenda má sjá á Flickr síðu verkefnisins.2 

 

 

 

                                                           
2 https://flic.kr/s/aHskTNG2zw 
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Mynd 18. Hreyfing klettadoppu. 

https://www.flickr.com/photos/vidubiology/albums/72157679903321468
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Mynd 19. Fuglar á sjónum var ein þeirra hreyfinga sem nemendur tóku upp. 

 
Mynd 20. Selur á sundi var ein þeirra hreyfinga sem nemendur tóku upp. 

 

Í kjölfar verkefnavinnunnar lagði hver hópur mat á sína afurð ásamt því að meta afurð 

annars hóps eftir að horft hafði verið á öll verkefnin. Þegar niðurstöður úr mati nemenda á 

verkunum voru bornar saman kemur í ljós að samræmi er milli þess hvernig hópar mátu 

sig og því hvernig aðrir mátu hópinn. Í nokkrum tilfellum voru nemendur gagnrýnni á eigin 

vinnu en samnemenda sinna. Matsþætti má sjá á mynd 21 hér aftar. Þegar kom að því að 

meta verkefni sem ekki voru unnin samkvæmt verkefnalýsingu, þ.e. að hreyfing lífvera var 

ekki sjáanleg í afurðinni, voru samnemendur nokkuð harðir í gagnrýni sinni. Í 

matsþættinum Var viðfangsefnið kynnt á skiljanlegan hátt? mat einn hópurinn að 

samnemendur hefði ekki unnið þennan þátt nægilega vel. Það sem nemendur mátu 

slakast í verkefnum sínum var Mismunandi myndatökustílar eru notaðir í myndskeiðinu 

(staða myndavélar, myndarammi, ljós). Þar voru fjórir hópar sem töldu verkefnin sín 

uppfylla þetta, fjórir sögðu sig hefðu getað gert betur og tveir töldu sig ekki hafa notað 

fjölbreytta myndatökustíla. Annað sem nemendur mátu var hvort viðfangsefni voru 

sýnileg, hvort myndbandið væri hæfilega langt og hratt og hvort tæknin í myndbandinu 

hæfði viðfangsefninu. Hóparnir mátu sig hafa gert þetta vel eða hefðu getað gert betur í 

þeim þáttum. Undantekningin á þessu voru hóparnir sem fjallað var um hér að framan 

sem sýndu ekki hreyfingu lífvera í afurð sinni. 
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Mynd 21. Matsblað á verkefnablaði með millistigsverkefni sem nemendur fylltu út í sjálfsmati og 
jafningjamati. 

 

5.3 Áhrif verkefnavinnu á nám nemenda í fjölbreyttum nemendahópi 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem tengjast eigindlegum gögnum þar 

sem leitast var við að fá dýpri þekkingu á hvaða áhrif myndmiðlun hafði á viðhorf, skilning 

nemenda í líffræði ásamt því að meta hvaða áhrif þessi leið hafði á virkni ólíkra 

nemendahópa. Við greiningu gagnanna komu eftirfarandi þemu fram; 1) Ánægja, gleði og 

virkni, 2) myndmiðlun góð í útikennslu og 3) þekkingarsköpun í líffræði og tækni. Verður 

hér gerð grein fyrir þemunum og dæmi tekin til frekari útskýringar. 

5.3.1 Ánægja, gleði og virkni 

Inntak fyrsta þemans er að verkefnið hafi vakið áhuga og gleði nemendanna. Þetta kom 

fram á þann hátt að annars vegar sýndu nemendur jákvætt viðhorf gagnvart námi og hins 

vegar fólst þetta í góðu samstarfi nemenda. Þetta þema kom fram í öllum viðtölum sem og 

upplifun höfundar. Var það upplifun kennaranna sem rætt var við að verkefnið stuðlaði að 

jákvæðu viðmóti gagnvart náttúrufræði sem faggrein og að gleði væri ríkjandi í vinnu 

nemenda. Þá þótti nemendum verkefnið áhugavert og samvinna var yfirleitt góð. 

Nemendur töluðu mikið um það í viðtölunum að þeim hafi þótt verkefnin skemmtileg og 

að þau hafi langað að vinna fleiri sambærileg verkefni. Það sem nemendum þótti 

skemmtilegast var að taka myndefnið eins og Natalía sagði: „Mér fannst skemmtilegast að 

taka myndir af öllu og sjá“. Einnig þótti þeim útiveran skemmtileg. Viðtölin benda til þess 

að nemendur hafi verið námsfúsir og viljað vinna fleiri verkefni í líkingu við þetta. Þá þótti 
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þeim einnig gaman að vinna nánar með viðfangsefnin eins og Einar sagði: „Mér fannst 

skemmtilegast ... þegar við vorum að skrifa um plönturnar“. 

Höfundur fann fyrir gleði og spenningi hjá nemendum við að segja frá því sem þeim 

þótti skemmtilegt. Þá ræddu nemendur einnig um að þeim þótti gaman að báðir bekkirnir 

væru saman úti að vinna verkefni. Þegar nemendur voru spurðir hvort eitthvað tengt 

verkefninu væri þess eðlis að þeir vildu ekki gera það svöruðu nemendur í einu viðtalanna 

allir í kór: „Nei“. Gleði nemenda með verkefnið kom einnig fram í því að þeir sáu fyrir sér 

mikil tækifæri í verkefnum með áherslu á myndmiðlun. Þar komu fram hugmyndir að 

nýjum svæðum til að vinna með, til dæmis: 

• Móinn 

• Fjaran 

• Tjörnin 

• Skordýr 

• Skógur 

• Útikennslusvæði skólans 

Viðtölin við nemendur benda til þess að nemendur hafi verið námsfúsir og viljað vinna 

fleiri verkefni í líkingu við þetta. Enginn nefndi að hann vildi ekki vinna fleiri verkefni. 

Guðmundur sem nefndi fjöruna spurði fyrst hvort það mætti fara út fyrir skólalóðina og 

nefndi þá spenntur en hógvær að hann hefði gaman af því að fara í fjöruna. Aðspurður 

hvað hann teldi að hann myndi finna í fjörunni nefndi hann litla krabba og fleira. Þegar 

nemendur nefndu sem hugsanlegt verkefni að skoða plöntur nefndu þeir einnig að skoða 

heiti plantna. Aðrar hugmyndir sem komu fram voru að fá að taka myndir heima á eigin 

tæki, að nemendur færu út í skólanum, að þeir fengju að fara í rútuferð um svæðið til að 

taka myndir eða farið yrði um í strætó í þeim tilgangi að fá fjölbreyttari myndefni með 

fyrirframgefnum fyrirmælum um hvenær þeir ættu að vera komnir aftur. Benda þessar 

niðurstöður til þess að verkefnið hafi vakið áhuga nemenda og þar með stuðlað að 

jákvæðu viðhorfi en að það hafi einnig verið lærdómsríkt, bæði félagslega og námslega. 

Verklag vinnunnar hentaði nemendum vel og gaf það höfundi þann sveigjanleika að leyfa 

nemendum að vinna sjálfstætt eftir eigin getu. Þeir kennarar sem rætt var við sögðu frá 

því að þeir hefðu upplifað nemendur glaða í vinnu sinni. Aðspurð hvernig Karen upplifði 

verkefnið svaraði hún: 
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„Bara gaman þetta er aðeins öðruvísi og þetta leyfir þeim aðeins að stjórna 

hlutnum sjálf og taka ákvarðanir um það hvað þau eru að gera… við fórum út 

og vorum að skoða og taka myndir og þeim fannst þetta bara mjög gaman.“ 

Upplifun Karenar var að nemendur hennar væru spenntir fyrir þeim tímum þegar 

verkefnið var unnið en verkefnið sem hennar nemendur unnu spannaði lengri tíma. 

Nemendur Anítu voru stoltir af verkefnum sínum og var það upplifun hennar að fleiri 

nemendur hefðu tekið virkan þátt í verkefninu þegar vinnan er borin saman við 

hefðbundna bóklega kennslu. Bæði Karen og Aníta upplifðu að nemendur væru upp til 

hópa jákvæðir í vinnu sinni og að verkefnið hafi verið mikilvægt til að virkja nemendur. 

Upplifun höfundar er að nemendur hafi verið duglegir og samviskusamir í vinnu sinni líkt 

og Aníta og Karen sögðu. Þá var gleði í nemendahópnum og mikið hlegið og leikið á meðan 

á vinnunni stóð. Tilfinning höfundar er að nemendur, sem gjarnan vinna ekki vel í bóklegri 

vinnu sem felst í að lesa og ræða texta og vinna svo frekar með hann með því að svara 

spurningum, unnu vel í þessu verkefni. Ákveðnum hópi nemenda leiðist að svara 

spurningum og þarf mikið að halda við efnið í slíkri vinnu en þessi tiltekni hópur vann mjög 

vel í verkefninu. Þar á meðal voru nemendur af erlendum uppruna sem hafa ekki náð 

fullum tökum á íslensku máli og skilja því ekki allt sem fer fram í bóklegum 

kennslustundum. Nemendur með mikla hreyfiþörf eða þeir sem eiga erfitt með 

einbeitingu eru einnig í þessum hópi. Þeir tóku fullan þátt í hópavinnunni í stað þess að 

vera áhorfendur í vinnu eða taka lítinn þátt í umræðum. Þá var það upplifun höfundar að 

nemendur hafi verið glaðir á meðan þeir unnu verkefnið og dæmi um það mátti sjá þegar 

nemendur voru með bros á vör, stukku til þegar þeir sáu eitthvað spennandi og hlupu að 

því sem þeir vildu taka mynd af. Bæði höfundur og Aníta upplifðu að nemendur vildu ekki 

fara inn þegar tíma lauk. Það sama var uppi á teningnum þegar tímanum þar sem úrvinnsla 

fór fram var að ljúka. Þá voru nokkrir nemenda Anítu tilbúnir að mæta seint í næsta tíma 

til að nýta útitímann sem best. 

Framkvæmd verkefnanna gekk að mestu vel. Flestir hóparnir unnu verkefnið 

samviskusamlega og lögðu sig fram við að vanda til verka. Einn hópur úr nemendahópi 

höfundar í hvoru verkefni var þó ekki samvinnuþýður en helsta ástæða þess var var 

samsetning hópsins. Í honum voru mjög ólíkir einstaklingar sem náðu ekki saman í þessu 

verkefni. Þar sem einn þeirra er sterkur leiðtogi taldi höfundur að hópurinn myndi ná 

saman, en allt kom fyrir ekki. Í millistigsverkefninu hefði mátt aðlaga verkefnið að þörfum 

eins nemanda og bjóða honum að vinna verkefnið sem einstaklingsverkefni svo hópurinn 

sem nemandinn var í starfaði betur. Nemandinn á í erfiðleikum með hópavinnu og sýndi 

verkefninu lítinn áhuga. Í fyrri ferðinni fór hann niður í fjöruna og stóð hjá á meðan aðrir 
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unnu en í seinni ferðinni stóð hann fyrir ofan grjótgarðinn og beið eftir að hópurinn lyki við 

vinnu sína. Hann tók einnig lítinn þátt í úrvinnslu þrátt fyrir mikla hvatningu. 

Nemendur voru spurðir um samstarf í hópunum í viðtölunum og þótti nemendum 

samvinnan hafa verið góð. Voru nemendur jákvæðir gagnvart samvinnu í verkefninu bæði 

innan bekkjar og milli bekkja. Einn þeirra hópa sem viðtal var tekið við var með hópmeðlim 

sem skilur og talar litla íslensku. Gunnar og Anton sögðu samvinnuna hafa gengið vel og að 

þeir hafi ekkert fundið fyrir því að samnemandi þeirra, Alex, talaði lítið. Hann hefði alveg 

eins getað verið Íslendingur. Upplifun Anítu var að samvinna hafi verið misgóð í hópunum. 

Einhverjir hópanna hafi lagt meiri áherslu á að gera eitthvað annað en að vinna verkefnið á 

meðan að aðrir hópar lögðu sig virkilega fram við að skapa góða afurð. Til að stuðla að 

betri samvinnu nemenda hefði hún viljað geta verið úti með nemendum til að halda þeim 

við efnið en aðstæður leyfðu það ekki. Upplifun Karenar var hins vegar að allir hópar hafi 

unnið vel í verkefnavinnunni. Hún taldi að það að hún hafi leyft nemendum að velja sjálf 

hópa hafi haft jákvæð áhrif á virkni nemenda og samstarf. 

Hóparnir voru flestir virkir alveg frá upphafi verkefnisins en í upphafi fyrri 

fjöruferðarinnar í millistigsverkefninu áttu nemendur í erfiðleikum með að finna lífverur 

þrátt fyrir að þeim hafi verið ráðlagt að kíkja undir steina og leita að þara. Þar kom í ljós lítil 

þekking nemenda á fjörunni og lífríki hennar. Virkja þurfti nemendur og aðstoða þá í 

upphafi og fann þá einn hópurinn kuðung, klettadoppu (l. Littorina saxatilis). Dýrið sást 

hreyfa sig og þá komu fleiri hópar að og tóku upp hreyfinguna á spjaldtölvu. Nokkrir 

hópanna báðu um aðstoð við að finna eitthvað og var þeim bent að kanna hvort þeir næðu 

hreyfingu á þara þegar öldurnar skullu á honum. Einhverjir hópanna gerðu það en það sást 

ekki nægilega vel á myndefninu og reyndust öldurnar meira áberandi en þarinn. 

Helstu hindranir í verkefnavinnunni voru nemendur sem höfundur þurfti að leggja 

mikla vinnu í að virkja með misgóðum árangri. Einn nemandi neitaði að taka þátt í 

millistigsverkefninu þrátt fyrir mikla hvatningu og hefði hann þurft að vinna verkefnið einn 

en ekki í hóp. Þá var það upplifun höfundar að færri nemendur hafi verið virkir í 

myndbandsverkefninu en í inngangsverkefninu. Skýringar á því gætu verið veðuraðstæður 

þegar millistigsverkefnið var unnið en þá var nokkuð kaldara en þegar unnið var í 

inngangsverkefninu og í annarri gagnaöflunarferðinni var snjór. Aðrar skýringar gætu verið 

óöryggi nemenda við að fóta sig í fjörunni, mismikil þekking þeirra á myndbandstökum og 

lífverum fjörunnar. 
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5.3.2 Myndmiðlun er gagnleg í útikennslu 

Næsta þema var að myndmiðlun væri gagnleg í útikennslu. Það felur í sér að með því að 

fara út að taka myndir og myndskeið þá skapist ný tækifæri til að nálgast viðfangsefni en 

einnig verði til ákveðin viðhorf gagnvart útiveru og fjölbreytt tækifæri til náms og 

þekkingasköpunar. Var það upplifun bæði kennara og nemenda að nemendur hafi upp til 

hópa notið útiverunnar og að hún hafi hentað fjölbreyttum nemendum í verkefnavinnu.  

Upplifun Karenar og Anítu var að verkefnið gæfi nemendum tækifæri til að læra af 

eigin reynslu og nemendur væru meðvitaðir um umhverfi sitt. Um kosti verkefnisins sagði 

Aníta: 

„... þau voru að hugsa aðeins dýpra eins og væru að rannsaka, þeim fannst þau 

vera rannsóknarmenn, fóru út og voru að pæla í þessu. Svo þurftu þau að lýsa 

myndinni sinni og velta fyrir sér hvernig endurspeglar þetta það sem ég var að 

skoða og hvernig sýnir þessi mynd eitthvað um plöntur um vetur. Mér fannst þetta 

fá þau aðeins til að hugsa og þau voru geðveikt að pæla í hvernig þau ættu að taka 

myndirnar.“ 

Viðhorf nemenda gangvart útiveru var jákvætt og var það upplifun höfundar að í kjölfar 

útiverunnar hafi nemendur verið enn jákvæðari gagnvart henni. Nemendur nutu sín í 

náttúrunni og gátu leikið sér frjálst milli þess sem þeir söfnuðu myndefni. Þeir nýttu 

útitímann vel til gagnaöflunar og var nokkuð af myndefni sem hóparnir tóku sem var 

ekki notað í lokaafurðir nemenda. Upplifun Anítu og Karenar var á sömu lund að 

nemendur væru spenntir fyrir útiverunni og væru almennt fljótir að koma sér að verki 

til að nýta tímann vel. 

Nemendum fannst mikilvægt að fá að fara út til að vinna verkefnið. Einn 

viðmælendahópurinn talaði um að þeim þætti auðveldara að læra um sum viðfangsefni úti 

og að plöntur væri eitt þeirra. Upplifun nemenda var þó ekki einungis jákvæð en í kjölfar 

beggja verkefna ræddu nemendur áhrif veðurs á verkefnavinnuna. Í vinnu við 

inngangsverkefnið var nokkur vindur sem gerði nemendum erfitt fyrir við að mynda tré og 

laufblöð. Í millistigsverkefninu var snjór yfir öllu og kalt í einni fjöruferðinni sem gerði 

nemendum erfitt fyrir við leit að lífi í grýttri fjörunni. Þá sögðu nemendur einnig frá því að 

steinarnir í fjörunni hefðu verið sleipir. Veður hafði ekki jafn mikil áhrif á verkefnavinnu 

nemenda Anítu og Karenar. Nemendur Anítu tóku sitt myndefni árla dags og voru 

lausnamiðaðir þegar kom að því að skapa lýsingu við myndatökur með því að nota vasaljós 

á síma eða að nota ljós á myndavél. 

Útiveran hafði ekki einungis jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til verkefnavinnunnar 

heldur voru fjölbreytt tækifæri til náms og þekkingasköpunar í vinnu nemenda úti við. Var 
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það upplifun nemenda sem unnu í hóp með Alex samnemanda sínum sem kann litla 

íslensku að tungumálið hafi ekki verið hindrun. Þá var hann virkur í verkefna-vinnunni og 

tók fullan þátt í öllum þáttum vinnunnar. Í þessu sambandi lék útiveran stóran þáttþví 

samskipti nemenda gátu farið fram í gegnum náttúruna með bendingum og annarri 

líkamstjáningu. Nemendur sögðu að það væri minni truflun af samnemendum í útiveru og 

að stundum væri betra að læra úti. Að það væri til dæmis auðveldara að læra á ólíka 

myndatöku- og myndbandsstíla með því að prófa sjálf úti. Nemendur töluðu einnig um að 

það væri auðveldara að muna það sem þau gerðu og sæju sjálf. 

Karen og Aníta sáu mikil tækifæri í verkefnavinnu sem þessari og taldi Aníta jafnvel að 

verkefnið gæti hentað nemendum alveg niður í 4. bekk ef nemendur fengju góða aðstoð. 

Hún sagði að: „Þá væri umfjöllun ekki jafn mikið á dýptina en að þá gætu nemendur byrjað 

að læra inn á verklagið í einhverju formi. Að fara út og taka myndir og velta fyrir sér: „hvað 

er hérna við hliðina á okkur“. Helstu kostir Vidubiology að mati Anítu voru að nemendur 

skoðuðu viðfangsefnið á dýpri hátt en áður og unnu eins og vísindamenn. Nemendur 

þurftu að velta fyrir sér hvað einkennir  plöntur að vetri til í myndefni sínu og draga fram 

hugmyndir sínar. Aníta sagði nemendur einnig hafa lært mikið í ljósmyndatöku og að þeir 

hafi lagt mikinn metnað í að skila af sér vandaðri afurð. Hún sagði verklýsinguna góða og 

að hún hafi stutt vel við vinnu nemenda. Að hennar mati er verkleg vinna nauðsynlegur 

þáttur námsgreinarinnar, að nemendur komist í snertingu við umfjöllunarefnið og 

náttúruna. Nemendur nýttu útitímann sinn vel og voru jafnvel aðeins of seinir í næsta tíma 

vegna mikils metnaðar við að ná góðri mynd. Hún taldi verkefnið henta strákum vel þar 

sem þeir væru almennt spenntari fyrir því að vinna með efni í höndunum. Að þeir lærðu 

betur þegar þeir upplifðu það sem verið væri að kenna, að sjá fyrirbærin í náttúrulegu 

umhverfi. 

Karen taldi verkefnið gott til að leyfa nemendum að kynnast þeirri náttúru sem finna 

má í umhverfi skólans. Umhverfis hennar vinnustað er fjölbreytt náttúra þar sem finna má 

læk, tún, gróðurhús og bóndabæ sem bjóða upp á fjölbreytta nálgun í verkefnavinnu með 

áherslu á myndmiðlun. Nemendur Karenar unnu þó ekki með verkefnablað eins og 

nemendur höfundar og Anítu gerðu heldur fengu nemendur fyrirmæli af verkefnablaðinu 

og áttu svo að finna eigin leiðir til að skrá þær niður. Upplifun Karenar var að þegar 

nemendur vinna verkefni af blaði svara þeir einungis þeim spurningum sem ætlast er til en 

ekkert umfram það. Von hennar var að með því að vinna á þennan hátt hefði það þau áhrif 

að nemendur myndu finna eigin leiðir í verkefnavinnu í stað þess að fylgja ramma frá 

kennara. Verkefnavinnu nemenda var ekki lokið þegar samtal höfundar og Karenar fór 
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fram en hennar upplifun var að nemendur væru duglegir að leita ólíkra leiða í 

verkefnavinnunni. 

Upplifun höfundar var að verkefnavinna með áherslu á myndmiðlun höfðaði til ólíkra 

nemenda ekki hvað síst þegar unnið var úti. Nemendur með ofvirkni og athyglisvanda 

unnu verkefnin samviskusamlega og ekki bar mikið á ADHD einkennum á meðan á 

vinnunni stóð. Nemendur gátu athafnað sig á stærra svæði en í kennslustofu og fengu því 

útrás fyrir hreyfiþörf sína. Að auki var tungumálið ekki hindrun í samskiptum innflytjenda 

við samnemendur sína. Það má líklega rekja til þess að nemendur gátu átt í samskiptum í 

gegnum það sem þeir sáu og minni þörf var á orðaforða þar sem hægt var að benda og tjá 

sig án orða. Nemendur með námsörðugleika sem þurfa oft á aðlöguðu námsefni að halda 

unnu verkefni í samvinnu við samnemendur sína. Nemendur höfundar hafa ólíka þekkingu 

á líffræði en hver og einn hópur byggði verkefni sín á þeirri þekkingu sem hópurinn bjó 

yfir. Útiveran skapaði nemendum einnig umræðuvettvang um það sem þeir sáu eða sáu 

ekki. Í umræðum í tengslum við Vidubiology verkefnavinnuna kom í ljós hvaða þekkingu 

nemendur höfðu eða töldu sig hafa á viðfangsefnunum. Sem dæmi sagðist einn hópurinn í 

inngangsverkefninu meðal annars ætla að finna steina í þemanu Plöntur í ólíkum árstíðum. 

Þá kom það hluta nemenda á óvart að þari væri lifandi. Því má ætla að ekki hefði sama 

þekking orðið til hefði verkefnið verið unnið innandyra. 

 

5.3.3 Þekkingarsköpun í líffræði og tækni 

Þriðja þemað var um þekkingarsköpun í verkefnavinnu, bæði á sviðum líffræðinnar og 

tækninnar. Fólst þemað í að Vidubiology nálgunin eða notkun myndmiðlunar í kennslu hafi 

opnað ný tækifæri til náms hjá nemendum en einnig fólst stór hluti náms í myndvinnslu og 

annarri úrvinnslu myndefnis. Í öllum viðtölum við nemendur kom fram að þeir töldu að 

tækniþekking þeirra hafi aukist og í flestum þeirra kom einnig fram að nemendum hafi 

þótt myndvinnslan sérstaklega skemmtileg. Var það upplifun nemenda að þeir hefðu lært 

meira á sviðum tækninnar en kennararnir töldu að þekking hefði aukist á báðum sviðum. Í 

samtölum við nemendur kom þó fram nokkur þekking á sviði líffræðinnar sem hafði 

skapast á meðan að á verkefnavinnunni stóð. 

Nemendur voru sammála um að þeir hefðu lært eitthvað af verkefnavinnunni. Þeir 

kynntust áhrifum árstíða á lífríkið betur af eigin reynslu t.d. að sumarblóm finnast ekki 

þegar liðið er á haustið og að frostið hefur áhrif á lífríki fjörunnar. Í viðtali í kjölfar 

inngangsverkefnisins talaði annar hópurinn um að þau hefðu ekki fundið nein blóm. Þau 

höfðu rætt það sín á milli í undirbúningi að þau myndu finna blóm. Þetta var rætt í 
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viðtalinu og þá voru nemendur meðvitaðir um að þeir hefðu ekki fundið blóm vegna þess 

að það var komið að jólum og þá myndu þeir ekki finna blóm. Hinn hópurinn bjóst við að 

finna hundasúrur og lúpínu sem þau fundu ekki. Þau ræddu ástæðu þessa en hún reyndist 

vera sú að nemendur héldu sig á ákveðnu svæði þar sem lúpína vex ekki. Hefði hópurinn 

gengið lengra frá skólanum hefðu þau fundið lúpínu. 

Í öllum nemendaviðtölunum kom fram hvað nemendur bjuggust við að finna en fundu 

ekki. Nemendur voru einnig með hugmyndir um að þeir myndu finna ýmislegt sem var 

einfaldlega ekki lífvera eins og til dæmis steina. Það sem margir hópar bjuggust við að 

finna í inngangsverkefninu með þemanu Plöntur í ólíkum árstíðum voru blóm af ýmsum 

tegundum og litum. Í inngangsverkefninu voru það blóm hjá viðmælendahópunum en í 

millistigsverkefninu krabbar og marflær. Margir nemendur voru ekki meðvitaðir um að 

þari væri lífvera og þótti höfundi það sláandi. Þá var einnig nokkuð um að nemendur ættu 

erfitt með að komast niður í fjöruna og sagði einn nemandi að hann kæmist ekki niður því 

að það væri ekki stigi. Það tókst síðan með aðstoð og nemandinn var öruggari eftir því sem 

hann fór oftar yfir grjótgarðinn. Annað sem kom skemmtilega á óvart var hversu uppteknir 

nemendur voru af öldum. Í lok seinni ferðarinnar stóðu nemendur nokkuð lengi neðst í 

fjörunni og horfðu á öldurnar. Þeir voru dolfallnir. Ákveðið var að bíða eftir stórri öldu áður 

en haldið væri inn í skólann aftur þar sem nægur tími var eftir af kennslustundinni. 

Nemendur sem ekki horfðu á öldurnar léku sér í snjónum á meðan. Þegar nemendur 

horfðu á afurðirnar síðar í sameiningu átti hver og einn hópur að meta verkefni annars 

hóps. Það gekk vel og höfundur upplifði að nemendur svöruðu samviskusamlega og litu 

ekki til vináttu í mati heldur gæða verkefnanna. Þegar eitt verkefnanna var sýnt og það 

sást hvernig klettadoppan hreyfði sig þá heyrðist í Karítas segja: „Oj!“. Bríet svaraði þá og 

sagði: „Þetta er ekki oj, þetta er dýr!“ og kennarahjarta höfundar sprakk. Umræðan um dýr 

hafði skilað því að nemendur sáu dýrin sem lifandi verur og ekki ógeðsleg. 

Upplifun nemenda var að þeir hefðu lært meira um myndatökur og myndvinnslu en 

lífvísindi. Þá sögðu nemendur að þeir hefðu lært að taka myndir frá ólíkum sjónarhornum, 

þjálfast í að nota eiginleika myndavélarinnar til að hægja eða hraða á því sem tekið er upp. 

Þá var það einnig upplifun nemenda að þeir væru færari í myndvinnslu í kjölfar 

verkefnisins. Höfundur upplifði einnig að tækniþekking hafi aukist hjá nemendum og að 

þeir væru öruggari í myndvinnslu í millistigsverkefninu en inngangsverkefninu. 

Upplifun nemenda var að þekking þeirra á tækni hefði aukist á meðan að á 

verkefnavinnunni stóð. Það sem nemendur nefndu aðspurðir hvað þeir hefðu lært nefndu 

þeir meðal annars að taka ólíkar myndir, nota birtu og að vinna myndir og myndbönd í 

myndvinnsluforritum. Í viðtölum við nemendur í kjölfar millistigsverkefnisins kom fram að 
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þeir hefðu lært að gera myndbönd. Þá kom einnig fram að nemendur töldu sig hafa orðið 

betri í að taka upp myndbönd og að nota ólíka tækni sem nota má við töku myndbanda 

svo sem að hægja á efni eða hraða því. Nemendur nefndu einnig að færni þeirra í 

myndvinnslu hefði aukist svo sem að dýpka liti og að setja inn hljóðefni í úrvinnslu 

myndbands. Nemendur sögðu að þeim hafi fundist erfitt að ákveða hvaða myndir ætti að 

fjalla um í úrvinnslu inngangsverkefnisins þar sem þeim hafi fundist allar myndirnar svo 

flottar. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa lært eitthvað af verkefninu 

voru þeir jákvæðir gagnvart verkefninu. Annar hópurinn sagðist hafa lært að taka myndir 

og taka ólíkar myndir. Einar hafði mikinn áhuga á ljósmyndun en fannst áhugavert hvernig 

hann hafði getað tekið flottar myndir þrátt fyrir að vera með mjög einfalda myndavél. 

Karen og Aníta upplifðu báðar að tækniþekking nemenda hafi aukist í 

verkefnavinnunni. Nemendur Karenar voru vanir spjaldtölvunotkun í verkefnavinnu og 

bjuggu því yfir grunnfærni á spjaldtölvur skólans. Nemendur Anítu voru hins vegar ekki 

vanir notkun spjaldtölva í skólastarfi og því vantaði grunnfærni einhverra nemenda. 

Nemendur höfundar höfðu nokkra þekkingu á spjaldtölvum en hún var mismikil milli 

nemenda. Það var þá helst notkun myndvinnsluforrita sem nemendur voru óöruggir með 

fyrst í stað en eftir því sem leið á verkefnavinnuna jókst þekking þeirra á forritunum. 

Nemendur voru sjálfstæðir í vinnu sinni, nemendur Karenar og Anítu þó meira en 

höfundar. Það má vera að aldur nemenda hafi þar áhrif en nemendur höfundar voru í 5. 

bekk og nemendur Anítu og Karenar á unglingastigi. Aníta taldi mikilvægan þátt í 

verkefninu að nemendur kynntust nærumhverfi sínu og að þeir sæju hvað væri eðlilegt í 

þeirra umhverfi og hvað ekki. Hún sá þann möguleika í tækninotkuninni í verkefninu að 

vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt í gegnum linsuna. Hennar upplifun var 

að verkefnið skilaði þessu til flestra nemenda hennar. Nemendur tóku verkefninu af alvöru 

og vönduðu vel til verka. Tækninotkunin í verkefninu hafði að hennar mati hvetjandi áhrif 

á vissa nemendur sem varð til þess að tæknin sem átti að vera aukaatriði varð viðameiri 

þáttur en reiknað var með í upphafi. Það var ekki einungis tæknin sem var viðamikill þáttur 

í vinnu nemenda heldur voru myndvinnsluforritin það einnig. Nemendur Karenar unnu 

mikið í myndvinnsluforritum til að setja saman myndefni hópanna úr verkefnaþemanu 

Plöntur í ólíkum árstíðum: 

„Þau eru að reyna að gera time laps. Þau eru að taka myndir í nokkrar vikur og 

við erum að reyna að sjá hvernig þetta breytist á þeim tíma. Og ég ætla að halda 

áfram með þetta fram á vor þannig að þau geta séð alveg frá desember og fram á 

vor. Þau bæta við alltaf meira og meira svo að þau geta séð breytinguna á því 

svæði.“ 
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Úrvinnslan hjá nemendum höfundar gekk vel en ákveðnir nemendahópar voru uppteknari 

af því að breyta myndunum í þar til gerðum forritum en að rýna í myndirnar og nefna þær 

eða lýsa þeim eins og verkefnalýsingin og úrvinnslan kvað á um. Einn hópur reyndist ekki 

ánægður með verkið sitt og fékk leyfi til að fara aftur út og taka myndir. Úrvinnslan hófst 

að gagnaöflun lokinni og völdu allir hóparnir að nota forritið iMovie (© Apple, útgáfa 

6.0.3) í millistigsverkefninu til að klippa saman myndefnið en það er að finna í öllum 

spjaldtölvum í eigu skólans. Í myndvinnslu myndefnis úr inngangsverkefni voru notuð ólík 

forrit eftir því hvaða forrit nemendur höfðu þekkingu á. Nemendur hjálpuðust að við 

úrvinnslu bæði innan hóps og milli hópa ásamt því að þeir fengu aðstoð frá kennara. Við 

skil verkefnisins skiluðu nemendur verkefnum með QR kóða á Padlet vegg sem gerður 

hafði verið fyrir verkefnið. Ástæðan fyrir því að Padlet varð fyrir valinu er að höfundur 

hefur af því góða reynslu. Kostur við að nota forritið í þessu tilfelli var að mati höfundar sá 

að öll verkefnin voru á sama stað ásamt því að hægt var að deila vefslóð eða QR kóða með 

öðrum en myndefnið var jafnframt á læstu svæði. Afrakstrinum var deilt með foreldrum 

sem þótti gaman að sjá verkefni barna sinna. 

Það var ekki einungis ánægjulegt fyrir foreldra að sjá afrakstur vinnu barna sinna 

heldur þótti nemendum verkefnið og þá sérstaklega myndvinnslan áhugaverð. Nemendur 

öðluðust aukna færni í notkun myndvinnsluforrita að eigin mati mest þó í notkun 

myndavéla og á eftirvinnslu myndefnis. Einn hópanna sagði í viðtali í kjölfar 

millistigsverkefnisins að þeim hafi fundist gaman að skemmta sér í fjörunni og að 

millistigsverkefnið hafi verið skemmtilegra en inngangsverkefnið. Ástæðan fyrir því hafi 

verið að úrvinnslan var meiri og nemendur fengu að klippa myndefni saman í myndband. 

Upplifun Anítu var að nemendur hennar væru klaufalegir í tækninotkun í eftirvinnslu 

myndefnis og upplifði hún það sem hindrun í vinnu nemenda. Sem dæmi þurfti hún að 

aðstoða alla nemendahópa við að skila myndunum rafrænt sem tók mikinn tíma en 

myndirnar voru settar á Flicr síðu Vidubiology. Þá var það einnig upplifun höfundar að 

einhverjir nemendur væru óöruggir í myndvinnslu og við skil á verkefninu og létu aðra 

hópmeðlimi sjá um það sem varð til þess að þeir nemendur öðluðust ekki þekkingu í þeim 

þáttum verkefnavinnunar. Aðstæður til verkefnavinnu með áherslu á myndmiðlun var ólík 

milli skólanna þriggja, þ.e. vinnustaða Anítu, Karenar og höfundar. Nemendur Karenar og 

höfundar voru vanir tækninotkun í skólastarfi og höfðu því grunnþekkingu á ólíkum 

tækniatriðum í spjaldtölvum sem var notuð í báðum tilvikum í verkefnavinnu nemenda, s.s 

notkun myndvinnsluforrita og að skila verkefnum rafrænt. Nemendahópur Karenar var lítill 

og hafði hún góða yfirsýn yfir vinnu nemenda. Aðstæður Anítu voru aðrar vegna vöntunar 

á tæknibúnaði í skólanum sem hún vann í og meiri fjölda nemenda í bekk. Nemendum 
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hennar var skipt í hópa og einungis hluti nemenda fór út hverju sinni. Ástæðan fyrir því var 

að skólinn er ekki vel búinn tækjum og hafði Aníta einungis aðgang að einni spjaldtölvu frá 

skólanum til að vinna verkefnið. Einhverjir nemendanna vildu nota eigin síma eða 

myndavélar til verkefnavinnunnar sem þeir fengu leyfi til að gera. Helstu vankantar á 

framkvæmd verkefnisins að mati Anítu voru að nemendahópar hennar voru of stórir og 

hún hefði viljað geta verið með nemendum á meðan þeir tóku myndirnar en hún var 

bundin inni með þeim nemendum sem voru búnir að fara út eða áttu það eftir. Nemendur 

Anítu voru ekki vanir að nota tækni í skólastarfi og hafði það áhrif á vinnu þeirra. Verkefnið 

var þó lærdómsríkt fyrir nemendur þrátt fyrir þær hömlur sem lítið aðgengi að tækni setti. 
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6 Umræður 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við 

fræðilegan bakgrunn hennar. Meginmarkmið verkefnisins var að varpa ljósi á það hvort 

notkun myndmiðlunar í kennslu hafi áhrif á viðhorf og skilning nemenda á völdum þáttum 

í líffræði ásamt því hvort verkefnavinna með áherslu á myndmiðlun hafi áhrif á virkni ólíkra 

nemendahópa. Rannsóknarspurningar verkefnisins voru: 

• 1) Hver eru áhrif notkunar myndmiðlunar í verkefnavinnu á viðhorf og skilning 

nemenda á líffræði? 

• 2) Hver eru áhrif myndmiðlunar nemenda í líffræðinámi á virkni í fjölbreyttum 

nemendahópi? 

Umræðum er skipt í þrjá kafla þar sem niðurstöður eru settar í samhengi við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. Í fyrsta kaflanum eru niðurstöður úr þemanu ánægja, gleði og 

virkni ræddar. Í öðrum kafla eru niðurstöður úr þemanu myndmiðlun góð í útikennslu 

ásamt niðurstöðum spurningalista ræddar. Í þriðja kafla eru niðurstöður þemans 

þekkingarsköpun í líffræði og tækni ræddar ásamt mati nemenda á eigin þekkingu í 

tengslum við verkefnin tvö sem nemendur höfundar unnu. 

6.1 Áhrif verkefnisins á líðan og virkni  

Áhrif verkefnisins á ánægju, gleði og virkni nemenda í verkefnavinnu var nokkur. Upplifun 

nemenda af verkefnavinnu með áherslu á myndmiðlun var jákvæð og þeir lögðu sig fram 

við að skila af sér góðu verki. Þá jókst áhugi nemenda höfundar á náttúrufræði sem 

faggrein verulega við vinnslu verkefnanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að Vidubiology myndmiðlunarverkefnin sem 

könnuð voru skiluðu slíkum árangri. Nemendum í 5. bekk þótti verkefnið skemmtilegt og 

ljóst var að verkefnið hafði áhrif á viðhorf nemenda til náttúrufræði sem faggreinar. Í lok 

inngangsverkefnisins þótti 56% eða 17 nemendum af 30 skemmtilegt eða mjög 

skemmtilegt í náttúrufræði og í lok millistigsverkefnisins var talan komin upp í 86% eða 26 

nemendur. Því var aukning á áhuga nemenda um 30% sem sýnir jákvæðara viðhorf til 

faggreinarinnar. Nemendur óskuðu eftir fleiri sambærilegum verkefnum til að vinna og 

kom það fram í öllum viðtölum við nemendurna í 5. bekk. Það sýnir að verkefnið vakti 

áhuga nemenda og jók virkni þeirra. Þeir þættir sem nemendum þóttu hvað 
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skemmtilegastir í náttúrufræði voru að taka myndir og fara út sem líklega eru svör smituð 

af verkefninu þó að nemendum virðist almennt finnast það skemmtileg útfærsla í 

kennslustundum. Upplifun höfundar var að nemendur væru virkir og margir virkari en 

gengur og gerist í bóklegri vinnu. Velta má fyrir sér hvort þeim þyki jafn skemmtilegt í 

öðrum fögum þar sem möguleiki til sköpunar og fjölbreyttra niðurstaðna er minni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að náttúrugreinakennsla stuðli að því að 

nemendur fái tækifæri til að afla sér þekkingar ásamt því að örva starfsgleði og frjóa 

hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Upplifun bæði Karenar og Anítu, þeirra kennara sem rætt var við í rannsókninni, var að 

nemendur þeirra hafi verið ánægðir með verkefnið og að þeir hafi langflestir lagt sig fram 

við vinnslu þess. Einnig að nemendur hafi notið sín í hópavinnu og verið sjálfstæðir í vinnu 

sinni. Þetta er í samræmi við einkenni góðar kennslu í náttúrufræði og stærðfræði, 

samkvæmt Weiss og Pasley (2004) þ.e. að nemendur fái að glíma sjálfir við viðfangsefni 

sem væri í samræmi við meginþema kennslunnar. Bentu þeir einnig á mikilvægi þess að 

kennari hvetji nemendur til þátttöku og leggi sig fram við að virkja alla nemendur. Í 

Vidubiology myndvinnsluverkefnunum gekk vel að virkja nemendur til sjálfstæðra 

vinnubragða og til að glíma við viðfangsefnið án of mikils inngrips kennara. Höfundur lagði 

sig fram við að hvetja nemendur, flestir nemendur unnu sjálfstætt og þurftu lítið aðhald í 

vinnu sinni þar sem þeim þótti verkefnið spennandi og skemmtilegt. Í hvoru verkefni fyrir 

sig var þó einn hópur sem erfiðlega gekk að virkja til samvinnu. Þegar horft er til baka þá 

sér höfundur að samsetning í þeim hópum reyndist ekki heppileg við þessa vinnu.  

Upplifun höfundar var að nemendur væru virkari í verklegri vinnu en í hefðbundnu 

bóknámi. Höfundur hefur áður lagt ýmis verkefni fyrir þennan tiltekna nemendahóp þar 

sem hluti nemenda tók lítinn sem engan þátt. Þeir nemendur voru virkir í öllum skrefum 

vinnu með Vidubiology verkefnið. Það gefur til kynna að myndvinnsla í kennslu lífvísinda 

efli virkni og áhuga þessara nemenda á faginu. Nám nemenda í kennslustundum í 

náttúrufræði hefur verið könnuð og sýna niðurstöður PISA rannsóknarinnar frá 2015 fram 

á mikilvægi þess að nemendur séu virkir í eigin námi en sá þáttur hefur verið slakari hjá 

íslenskum nemendum en jafnöldrum þeirra á hinum Norðurlöndunum. Þá sýndu 

niðurstöðurnar einnig að lítið sé um að nemendur vinni sjálfstætt að rannsóknarvinnu 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 19-35). Með því fara nemendur á mis við dýrmæta 

þekkingu sem fæst líklegast einungis með verklegri vinnu. Þar á meðal eru vísindaleg 

vinnubrögð sem eru grundvallaratriði ef nemendur ætla að mennta sig í raunvísindum og 

tækni. Hér er hægt að gera mun betur, allir þurfa að taka höndum saman og breyta 

kennsluháttum svo að nám verði markvissara fyrir nemendur okkar. Í vinnu nemenda 
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skapaðist óvænt þekking og nemendur allra kennara sem notuðu Vidubiology í kennslu 

sinni upplifðu sig virka þáttakendur í þessari nálgun. Vidubiology verkefnavinna eða vinna 

með myndmiðlun er eitt þeirra verkfæra sem má nota til að virkja nemendur í kennslu, 

kenna nemendum vísindaleg vinnubrögð og að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum.  

6.2 Myndmiðlun góð nálgun í útikennslu 

Vidubiology verkefnavinna reyndist nemendum vel. Þeir voru virkir þátttakendur og 

nálgunin hentaði fleiri nemendum en hefðbundið bóklegt nám. Nálgunin eykur möguleika 

nemenda á að einbeita sér að tilteknu viðfangsefni og gefur þeim tækifæri til að nýta 

upptökutæki sem rannsóknartæki. 

Þegar litið er til svara nemenda í spurningakönnunum kemur fram að nemendum þótti 

gaman að vera úti, læra um náttúruna og að taka myndir. Nemendur höfundar áttu í 

jákvæðum samskiptum og leið vel úti í náttúrunni. Nemendur voru glaðir, fengu að sjá 

hlutina í raunverulegum aðstæðum og skemmtu sér. Höfundur varð vitni að meiri virkni 

nemenda í þeim kennslustundum sem verkefnið fór fram í og að nemendum leið vel. Það 

hafði síðan keðjuverkandi áhrif á það að nemendur lögðu sig meira fram. Samskipti 

nemenda voru jákvæð og lítið var um árekstra því að þeir voru einbeittir í vinnu. Þetta 

samræmist vel því sem Malone (2008) sagði um kosti útikennslu, þ.e. að útikennsla hafi 

jákvæð áhrif á hugsun nemenda, líðan og félagsfærni. Í viðtali höfundar við Anítu nefndi 

hún að verklegar kennslustundir væru þær sem sætu eftir í minni nemenda þegar litið er til 

lengri tíma. Fram hefur komið sú gagnrýni á verklega kennslu og útikennslu að hún sé 

tímafrek og erfið í framkvæmd (Dillon og fl. 2006). Var það ekki upplifun höfundar í þetta 

skipti. Nemendur tóku virkan þátt í undirbúningi og vissu hversu mikinn tíma þeir hefðu til 

gagnasöfnunar og sá tími var nýttur vel. Framkvæmdin tók vissulega nokkurn tíma en 

ávinninginn telur höfundur meiri en af því að lesa saman kafla, ræða hann og jafnvel svara 

spurningum. Helstu gallar sem höfundur fann fyrir í tengslum við þetta verkefni var óvissa 

með veðráttu. Það sést á því að á meðan á inngangsverkefninu stóð var dökkt ský sem lá 

yfir Skrúðgarðinum, í fyrri fjöruferðinni var blíðskaparveður en í þeirri seinni var snjór og 

nokkuð kalt. 

Nemendur höfundar höfðu verið í grunnvistfræði fyrr um haustið en lítið á þeim tíma 

þegar verkefnið stóð yfir, þá var eðlisfræði til umfjöllunar. Verkefnið var því ekki í beinni 

tengingu við kennsluna og getur það útskýrt að þekking nemenda hafi ekki verið nægileg á 

viðfangsefnum. Vistfræðin hefði þurft að vera seinna á skólaárinu eða verkefnavinnan 

verið fyrr til þess að hafa samfellu milli fræðslunnar og vettvangsins. Þegar litið er til þess 

hversu vel verkefnavinnan gekk hjá Karen þar sem nemendur voru bæði eldri og verkefnið 
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í beinu framhaldi af kennslu um vistfræði má áætla að samfella sé vænlegri til árangurs. 

Dewey (2000, bls. 264) lagði áherslu á að ef nota ætti útikennslu í skólastarfi ætti hún að 

vera samtvinnuð við það sem fer fram innan kennslustofunnar. Að með samfellunni sé 

verið að byggja smám saman upp færni og þekkingu nemenda. Verkefnavinna nemenda 

var því byggð á raunverulegum viðfangsefnum og hjá nemendum Anítu og Karenar var hún 

bein viðbót við fyrri umræður og var því leið fyrir nemendur að sjá fyrirbærin í sínu 

raunverulega umhverfi. Reynsla Anítu var að verkefnið efldi skilning nemenda á því sem er 

alltaf fyrir framan þau og virkjaði nemendur til að draga fram eigin þekkingu sem þeir nutu 

svo að segja frá. 

Verkefnavinna sem og þátttaka í rannsókn þessari vakti nemendur til umhugsunar um 

ýmis fyrirbrigði náttúrunnar. Sem dæmi bjuggust sumir hóparnir við að finna blóm og rósir 

úti í október sem varð síðan ekki raunin og í framhaldi af því breyttist og jókst þekking 

nemenda á nærumhverfi sínu. Þó voru nemendur meðvitaðir um önnur fyrirbæri 

plönturíkisins sem mátti finna á þessum árstíma, s.s tré, gras, laufblöð, arfa og runna sem 

nemendur fundu úti. Þessar vangaveltur nemenda komu einnig fram í umræðum milli 

annars vegar nemenda og kennara og hinsvegar milli nemenda. Svörin skýrast líklega fyrst 

og fremst af aldri nemenda en vissulega einnig af forhugmyndum þeirra. Með auknum 

aldri og þekkingu nemenda má ætla að hugmyndir þeirra þróist, einkennist af auknum 

þroska og færist nær raunveruleikann. Ef verkefnavinnan hefði farið fram innandyra hefði 

það sama átt við því að Vidubiology verkefnavinna færir nemendur nær náttúrunni óháð 

því hvort gagnaöflun fari fram inni eða úti. Inni geta nemendur meðal annars skoðað 

hreyfingar smádýra, hvernig blóm opnast eða hvernig planta myndast úr fræi. Dewey 

(2000, bls. 35) sagði að nemendur ættu að læra með því að snerta, finna og/eða reyna sjálf 

og þetta verkefni færði nemendum alla þá möguleika 

Nemendur unnu sjálfstætt að mótun eigin verkefna en fengu stuðning frá kennara. 

Yngri nemendur höfundar byggðu sér þekkingu í samræmi við aldur og fyrri þekkingu og 

eldri nemendur Anítu og Karenar byggðu ofan á sinn þekkingargrunn. Sýn Vygotsky á 

stuðning við nám barna (Vygotsky, 1978, bls. 57) mátti einnig sjá í vinnu nemenda en 

nemendur byggðu sjálfir eigin hugtakanet tengd viðfangsefnunum. Samt sem áður hefði 

mátt vinna meira með að aðstoða nemendur að tengja þekkingu þeirra við fræðileg 

hugtök. 

Nemendahópurinn sem tók þátt í verkefninu er margbreytilegur líkt og gengur og 

gerist með nemendahópa í grunnskólum landsins. Höfundur upplifði að nemendur sem 

eru greindir með ADHD (e. attention deficit hyperactivity disorder) eða eru í greiningarferli 

hafi fundið sig í verkefninu og tekið virkan þátt í vinnunni. Þetta samræmist því sem kom 
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fram í grein Froelich, Breuer, Doepfner og Amonn (2012) að lykilatriði í kennslu nemenda 

með ADHD greiningu er að halda þeim við efnið og að virkja þá í eigin námi. Með því að 

leyfa nemendum að vinna sjálfstætt, þó að það sé innan ákveðins ramma, þá geta 

nemendur fengið frjálsari hendur við að móta verkefnin sín. Ragna Freyja Karlsóttir (2001, 

bls. 36-40) sagði einnig að verkleg kennsla væri tilvalin nálgun í kennslu fyrir nemendur 

með mikla hreyfiþörf þar sem nemendur gætu þá hreyft sig án þess að trufla vinnu 

annarra eða vinnufrið. Nemendur þurfa þó skýran ramma og verkefni verða að vera vel 

skipulögð. Nemendur sem þurfa einstaklingsfyrirmæli í daglegu skólastarfi þurftu einnig á 

þeim að halda í verkefnavinnunni. Þess má geta að skólinn hefur skilgreint reglur á 

ákveðnum svæðum skólans og í ferðum á vegum skólans sem nemendur þekkja vel. 

Nemendur vissu því hvaða hegðun væri viðeigandi hverju sinni. Upplifun Anítu, sem einnig 

notaði Vidubiology verkefni í sinni kennslu, var að fjölbreyttari hópur nemenda var virkari í 

verkefnavinnunni en í hefðbundnu bóklegu námi. Þetta kom sérstaklega vel í ljós hjá 

strákahópi sem hún telur bóklegt nám ekki höfða til. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að það 

að vera úti í náttúrunni hafi jákvæð áhrif á einbeitingu nemenda (Taylor og Kuo, 2009; 

Taylor, Kuo og Sullivan, 2001) og styðja þessar niðurstöður því við gagnsemi útikennslu 

sem og að bjóða nemendum upp á aðstæður sem auðvelda þeim að einbeita sér að 

viðfangsefninu. 

Nokkrir nemendur úr hópi 5. bekkinga sem tóku þátt í rannsókninni eru af erlendum 

uppruna en tilheyra ólíkum menningarheimum og eru á ólíkum stað í íslenskunámi sínu. 

Þessir nemendur voru virkir í verkefnavinnu og samvinnan gekk vel innan hópa sem þeir 

tilheyrðu og virtist tungumálið ekki vera hindrun í þeirri vinnu eins og kom skýrt fram í 

viðtali í kjölfar millistigsverkefnisins. Viðmælendur úr hópi nemenda fundu hvorki fyrir 

samskiptaörðugleikum eða tungumálaörðugleikum í vinnunni og má líklega rekja það til 

þess að vinnuumhverfi nemenda var þannig að líkamstjáning og bendingar var 

samskiptaform sem nægði. Er það upplifun höfundar að nemendur hafi verið virkir í 

kennslunni og þeir nemendur sem gjarnan er erfitt að virkja í kennslu þurftu minni 

hvatningu til að taka virkan þátt í Vidubiology verkefnavinnunni. Upplifun Anítu var að hún 

átti auðveldara með að virkja drengi í verkefnavinnunni en í bóklegu námi. Kennsluaðferðir 

sem talið er að henti fjölbreyttum nemendahópum eru meðal annars þemanám og 

lausnamiðað nám. Við notkun þeirra aðferða má nýta fjölbreyttan bakgrunn nemenda og 

gefa þeim sveigjanleika í kennslu með aðlöguðum kennsluháttum svo þeir geti útfært 

viðfangsefni eftir sinni getu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187-

205). Þegar þessar kennsluaðferðir eru notaðar í er vinna nemenda gjarnan byggð á 
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samvinnu þeirra á milli eins og Vygotsky (1978, bls. 57) lagði áherslu á, þ.e. að með ólíka 

þekkingu lærðu nemendur hver af öðrum og að umræður ýttu undir nám.  

Vidubiology nálgunin býður upp á að verkefni séu unnin munnlega þar sem nemendur 

lýsa myndunum sínum. Nemendur með margvíslega námsörðugleika tóku þátt í 

Vidubilolgy verkefnavinnunni án þess að þurfa aðlögun á verkefnunum. Þeir gátu notað 

myndefnið til að skapa umræðugrundvöll, bæði sín á milli og við kennara, og fengu 

tækifæri til að skila verkefni þar sem lítið sem ekkert þurfti að skrifa. Einn kostur þess að 

nota ljósmyndatöku í námi barna samkvæmt Cook og Hess (2007) er að nálgunin er 

aðgengileg nemendum óháð því hvort þeir glími við námsörðugleika eða ekki. Tatar og 

Robinsson (2003) sögðu myndavélar í kennslu hafa áhrif á námsárangur og áhuga 

nemenda. Upplifun höfundar, Anítu og Karenar var að myndavélarnar höfðu áhrif á áhuga 

nemenda á verkefnavinnunni. Upplifun kennaranna var einnig að nemendur kunnu vel á 

myndavélarnar og að myndefnið skapaði umræðugrundvöll. Samræmist það niðurstöðum 

Cook og Hess (2007) og Rissanen (2017) um það atriði að myndefni barna skapaði 

umræðugrundvöll milli nemenda og kennara þar sem nemendur hafa tækifæri til að sýna 

veruleikann með þeirra augum. Upplifun Anítu var að nálgunin höfðaði sérstaklega til 

nemenda sem eiga í erfiðleikum með bóknám. Eins og áður sagði var í hennar 

nemendahópi meðal annars strákahópur sem henni hafði reynst erfitt að virkja í bóknámi 

en þessir strákar blómstruðu í Vidubiology verkefninu. 

6.3 Ný þekking nemenda 

Nokkur þekking skapaðist hjá nemendum við vinnslu verkefnanna, bæði á sviði lífvísinda 

og tækni. Byrjað er á að greina frá áhrifum ljósmyndatöku á vinnu nemenda. Þá eru rædd 

áhrif þess að nemendur læri af eigin reynslu ásamt mati nemenda á eigin þekkingu. 

Nemendur höfundar sem voru í 5. bekk höfðu flestir góða þekkingu á snjalltækjum og 

þeim forritum sem algeng eru fyrir þeirra aldurshóp. Þeir voru einnig fljótir að aðlagast 

nýju viðmóti í forritum og voru upp til hópa óhræddir við að prófa sig áfram þegar þeir 

kynntust nýjum forritum. Spjaldtölvur áttu lykilhlutverki að gegna í vinnu nemenda ásamt 

þekkingu þeirra á tækjunum. Það samræmist því sem Cook og Hess (2007) töldu einn af 

kostum þess að nota ljósmyndatöku í kennslu, þ.e.að kennarinn þyrfti ekki að vera 

sérfræðingur því að nemendur kunnu á nútímamyndavélar. Reynslu nemenda af 

myndbandsupptökum mátti sjá í niðurstöðum spurningalistanna sem sýndu að 25 

nemendur af 30 töldu að þeir væru öruggir eða mjög öruggur í töku myndbanda fyrir 

verkefnið og 22 eftir verkefnið. Þegar niðurstöður spurningalistanna voru bornar saman 

kom í ljós að fimm nemendur lækkuðu mat sitt á eigin hæfni verulega og má það líklega 
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rekja til þess að þeir voru ekki vanir að taka upp myndbönd af fyrirbærum í náttúrunni. Við 

verkefnavinnuna voru fleiri nemendur sem hækkuðu mat sitt á eigin færni sem sýnir að 

þeir hafi tileinkað sér færni í myndbandstöku. 

Kveikja inngangsverkefnisins, sem unnið var af 5. bekk, var í formi kynningar-

myndbands um ólíkar leiðir til að taka myndbönd en í millistigsverkefninu voru umræður 

notaðar. Eins og áður hefur komið fram hefði mátt vinna betur með þekkingu nemenda 

með því að rýna betur í þá þekkingu sem þeir bjuggu yfir og voru að öðlast. Einnig að rýna 

betur í aðstæður í umhverfinu og sjá tengsl ólíkra þátta. Verkefnavinna nemenda var 

leitarnám í sinni skýrustu mynd. Þeir fóru í gegnum ferlið með aðstoð verkefnablaðanna og 

unnu verkefnin eftir eigin áherslum og eigin sýn á viðfangsefnið. Vygotsky (1978, bls. 57) 

lagði áherslu á að nemendur byggðu sjálfir upp hugtakanet með reynslu. Í kjölfar 

verkefnavinnunnar gátu nemendur sýnt fram á þekkingu sem þeir fengu með eigin 

upplifun á aðstæðum og fyrirbærum. Eftir vinnuna höfðu nemendur betri sýn á annars 

vegar plöntur að vetri til og hins vegar lífverur sem finna má í fjörunni. Í viðtölum gátu 

nemendur greint höfundi frá því hvað þeir bjuggust við að finna og líffræðilegar ástæður 

þess að þeir fundu ekki allt sem þeir bjuggust við. Til dæmis hvers vegna þeir fundu ekki 

blóm, krabba og marflær. 

Nemendur gerðu þekkingu sína og vinnu sýnilega í samvinnu við samnemendur með 

myndmiðlun og nutu þess að læra. Til þess notuðu þeir snjalltæki en að mati höfundar 

voru umræður lykilþáttur í að koma auga á forhugmyndir nemenda, s.s. að þari væri ekki 

lífvera. Weiss og Pasley (2004) töldu mikilvægt í góðri kennslu að viðfangsefni myndu 

öðlast eðlilega merkingu í hugum nemenda. Liður í því er að nemendur skoði viðfangsefnið 

í sínu rétta umhverfi og að kennari fylgi því eftir að raunverulegur skilningur sé á 

viðfangsefninu. Tæknin var viðamikill þáttur í verkefninu en vel mætti nýta tíma í 

upplýsingatækni samhliða náttúrufræðitíma í verkefnavinnunni þar sem þar sem um 

samþættingu tveggja námgreina var að ræða. Þrátt fyrir það sýndu svör nemenda við 

spurningum um þekkingu þeirra á viðfangsefni verkefnisins að nemendum fannst þeir ekki 

hafa nægilega góða þekkingu á plöntum og áhrifum árstíða á þær. Niðurstöður 

spurningalista sýndu því að nemendur telja þekkingu sína ekki hafa aukist við framkvæmd 

beggja verkefna. Það er þó ekki upplifun höfundar eftir umræður með nemendum og að 

fylgjast með þeim í verkefnavinnu. 

Allir þeir nemendur sem þurfa sveigjanleika eða aðlögun í námi lækkuðu mat sitt á 

eigin þekkingu í kjölfar millistigsverkefnisins. Ástæðurnar geta verið margvíslegar en 

líklegast er að nemendur hafi gert sömu kröfur til sín og annarra nemenda í hópnum. 

Þegar leið á verkefnið lækkuðu allir nemendur sem þurfa sveigjanleika í námi mat sitt á 
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eigin þekkingu sem bendir til að þeir hafi gert sér grein fyrir takmörkunum sínum og 

hversu mikið þeir áttu eftir að læra. Einnig má vera að nemendur hafi átt í erfiðleikum með 

að meta eigin þekkingu vegna aldurs og þroska enda nemendur aðeins 10 ára. Líklega 

hefði verið betra að ræða við nemendur um hvað þeir lærðu á vinnslu hvors verkefnis fyrir 

sig, bæði á sviði tækni og líffræðinnar. Þannig hefðu nemendur líklega átt auðveldar með 

að meta hversu mikið þeir í raun og veru vissu um viðfangsefnið. Þessi nálgun á líklega við 

um allan aldur en ekki einungis nemendur á miðstigi. Gott er fyrir alla nemendur að draga 

saman lærdóm af verkefnavinnu eða fræðslu. Vera má að eftir verkefnavinnuna hafi 

nemendur upplifað að það væri svo margt sem að þeir vissu ekki og því verið öruggari með 

eigin þekkingu fyrir verkefnavinnuna. Til þess að nemendur áttuðu sig betur á því hvaða 

þekkingu þeir öðluðust á verkefnavinnunni hefði mátt draga saman í sameiningu það sem 

nemendur höfðu lært í upphafi verkefnisins og síðan eftir það. Þannig hefðu nemendur 

betur getað gert sér grein fyrir því hvaða þekkingu þeir höfðu öðlast í verkefnavinnunni og 

metið þekkingu sína í samræmi við það. Í verkefnavinnunni var unnið í hópum þar sem 

nemendur höfðu ólíka þekkingu bæði á líffræði og notkun myndatöku og myndvinnslu. 

Með samvinnu nemenda mátti sjá hvernig þeir lærðu hver af öðrum og hvernig 

styrkleikar hjá hverjum nemanda nýttust hinum í hópnum. Vygotsky lagði áherslu á að 

nemendur lærðu hver af öðrum með því að eiga í samskiptum innbyrðis í hópnum 

(Vygostky, 1978, bls. 25-27). Upplifun Karenar var að nemendur skildu vistfræði betur eftir 

að framkvæmd verkefnisins hófst en þar hafði verið fjallað um vistfræði áður en 

verkefnavinnan hófst. Myndmiðlun var einn þáttur í námi nemenda Karenar í vistfræði. 

Svo verkefni sem unnið er með myndmiðlun gagnist nemendum er æskilegt að það sé hluti 

af umfjöllun eða annarri verkefnavinnu um viðfangsefni, þ.e.a.s. að samfella sé milli þess 

sem verið er að kenna nemendum og þeirra verkefna sem unnin eru. Í viðtali Anítu var ekki 

rætt sérstaklega um þá þekkingu sem nemendur höfðu á viðfangsefninu fyrir framkvæmd 

verkefnisins. 

Til að efla verkefnið enn frekar hefðu umræður mátt fara fram í minni hópum fyrir 

verkefnið til að gefa hverjum og einum nemanda tækifæri til að tjá sig og segja frá sinni 

reynslu. Þannig hefði verið hægt að draga fram þá þekkingu sem nemendur bjuggu yfir 

fyrir verkefnið og leiðrétta þannig ranghugmyndir þeirra með því að ræða við nemendur 

og upplýsa þá. Að sama skapi hefði verið æskilegt að draga saman þá þekkingu sem varð til 

hjá nemendum meðan á verkefninu stóð, með því móti hefðu þeir hugsanlega orðið 

meðvitaðri um hvaða þekkingu þeir bjuggu yfir. Eitt af þeim atriðum sem kom fram hjá 

Bennett (2003, bls. 96) um gæði verklegra æfinga er að umræður séu mikilvægar í 

tengslum við æfinguna og þannig nái nemendur að yfirfæra þekkingu sína. Kennslan skilaði 
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þeim árangri að viðhorf nemenda til lífvera breyttist, að þeim þótti þarinn sem þeim fannst 

slímugur og ógeðslegur í fyrri fjöruferðinni ekki jafn ógeðslegur í þeirri seinni. Einnig að dýr 

eru ekki ógeðsleg þrátt fyrir að við vitum lítið um þau eða að þau hreyfi sig öðruvísi en þau 

dýr sem okkur þykja „krúttleg“. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar sem Randler, 

Hummel og Prokop (2012) framkvæmdu sem sýndi að verkleg vinna með lífverur skilar því 

að andstyggð minnkar. Skýrt dæmi um þetta var í kennslustundinni þegar verkefni 

nemenda í millistigsverkefninu voru sýnd og einn nemandi sagði: „Oj!“ þegar klettadoppa 

sást á myndefni og annar svaraði að þetta væri ekki oj vegna þess að þetta væri dýr. Þetta 

styrkir þá fullyrðingu að verkleg kennsla sé mikilvægur þáttur í kennslu náttúrugreina en 

óvíst er hvort nemendur hefðu mótað sér þessa skoðun án þess að sjá þara. Einnig hvort 

þeir hefðu áttað sig á því að þari er lífvera. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um tilviksrannsókn þar sem sjónum var beint að notkun 

myndmiðlunar í náttúrufræðikennslu. Skoðað var hvaða áhrif notkun myndmiðla hefur á 

áhuga, þekkingu og virkni ólíkra nemenda í námi um líffræðileg viðfangsefni. Vinnan við 

rannsóknina var fræðandi og kynntist höfundur myndmiðlun og hvaða áhrif hún getur haft 

á kennslu. Umfang verkefnisins gefur ekki tilefni til að alhæfa en ljóst er að verkefnið hafði 

jákvæð áhrif á skólastarf þeirra nemenda sem unnu verkefnin, bæði nemendur höfundar 

og þeirra kennara sem rætt var við. Til þess að niðurstöður gæfu skýra mynd af notkun 

Vidubiology verkefna í kennslu voru notaðar fjölbreyttar gagnaöflunarleiðir; 

spurningakannanir, verkefni nemenda, viðtöl bæði við nemendur og aðra kennara sem 

notað hafa nálgunina í kennslu sem og ígrundun höfundar. Niðurstöður sýna að 

nemendum þótti verkefnavinnan skemmtileg og að hún hafði áhrif á árangur og vilja 

nemenda til að leggja sig fram. Flestir nemendur voru virkir í verkefnavinnunni og 

verkefnið höfðaði til breiðari hóps en bóklegt nám, bæði hjá höfundi og þeim kennurum 

sem rætt var við. Nemendur sem gjarnan eru óvirkir í bóklegum kennslustundum 

blómstruðu í verkefnavinnunni og voru tungumálaörðuleikar og hreyfiþörf engin hindrun í 

verkefnavinnu. Myndmiðlun reyndist góð leið í útikennslu þar sem nemendur gátu lært af 

eigin reynslu og upplifunum í náttúrunni. Þá átti tæknin stóran þátt í verkefnavinnu 

nemenda og athyglisvert var að nemendur áttu erfitt með að átta sig á þeirri líffræðilegu 

þekkingu sem tæknin færði þeim. 

Skemmtilegt var að sjá þróun í vinnu nemenda. Í inngangsverkefninu voru nemendur 

að átta sig á því hvað fælist í verkefnavinnunni en í millistigsverkefninu unnu nemendur 

meira á dýptina,tóku meiri áhættu í myndefnavali og prófuðu sig meira áfram með ólíka 

myndatökustíla. Nemendur fengu einnig að taka virkan þátt í að þróa verkefnið með því að 

ræða það í viðtölum. Skoðun höfundar er að verkefnið hafi skilað jákvæðu andrúmslofti í 

kennslurýmin á meðan á vinnunni stóð. Myndmiðlun í skólastarfi hefur ekki verið mikið 

rannsökuð og telur höfundur þörf á slíkum rannsóknum þar sem kennsluaðferðir eru 

metnar og skoðað hvort þær séu vænlegur kostur í námi og kennslu. Höfundur telur 

hlutverk rannsókna vera að draga fram í dagsljósið hvaða nálgun í námi hentar ólíkum 

nemendahópum svo betur megi koma til móts við þarfir nemenda. 
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Notkun spjaldtölva í starfi skólans gerði nemendum kleift að vinna verkefnið sem og að 

deila verkefnum nemenda með foreldrum. Í spjaldtölvunni er allt á sama stað; myndavél, 

myndvinnsluforrit og leið til að deila afrakstrinum með öðrum. Þó er mikilvægt í 

verkefnavinnu sem þessari að láta tækið ekki stýra vinnunni heldur nýta tæknina sér til 

stuðnings. Höfundur telur að spjaldtölvunotkun í skólastarfi sé liður í að bjóða upp á 

fjölbreytt nám sem er skipulagt með margvíslegan nemendahóp í huga. Skólastarf felur í 

sér margar áskoranir, lykilatriði er að starfsfólk skólanna sé stöðugt að leita leiða til að 

aðlaga námið að þörfum ólíkra nemenda. Hluti af því er að þróa kennsluhætti, að prófa sig 

áfram og að hætta aldrei að leita nýrra leiða. Eins og Konfúsísus sagði: „Segðu mér og ég 

mun gleyma; sýndu mér og ég mun muna; leyfðu mér að taka þátt og þá mun ég skilja“. 
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Viðauki A: Spurningalisti nemenda fyrir fyrri framkvæmd 

Nafn: ___________________________________________________ 

Bekkur: _________________________________________________ 

 

Hefur þú tekið myndir áður í náttúrufræði? 

 Já 

 Nei 

 

Hefur þú tekið upp myndbönd áður í náttúrufræði? 

 Já 

 Nei 

 

Hversu skemmtilegt þykir þér í náttúrufræði. 

Merktu inn á skalann, 1 er ekki skemmtileg og 5 er mjög skemmtileg 

1  2  3  4  5 

 

Hversu góða þekkingu telur þú þig hafa á viðfangsefninu 

 Mjög litla 

 Litla 

 Hvorki né 

 Góða 

 Mjög góða 

 

Hvað heldur þú að þú lærir við að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Hvað langar þig að læra við að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Viðauki Á: Spurningalisti nemenda eftir fyrri framkvæmd 

Nafn: ___________________________________________________ 

Bekkur: _________________________________________________ 

Tókst þú ljósmynd við vinnslu verkefnisins? 

 Já 

 Nei 

 

Hversu skemmtilegt þykir þér í náttúrufræði.  

Merktu inn á skalann, 1 er ekki skemmtileg og 5 er mjög skemmtileg 

1  2  3  4  5 

 

Hvað finnst þér mest skemmtilegt? ______________________________________________ 

 

Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? ____________________________________________ 

 

Hversu mikið finnst þér þú vita um plöntur 

 Mjög lítið 

 Lítið 

 Hvorki né 

 Mikið 

 Mjög mikið 

 

Hvað lærðir þú við að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hverju viltu bæta þig í þegar við vinnum næst svona verkefni? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Viðauki B: Spurningalisti nemenda fyrir seinni framkvæmd 

Nafn: ___________________________________________________ 

Bekkur: _________________________________________________ 

 

Hversu örugg/ur eða óörugg/ur ertu að taka myndband? 

 Mjög óörugg/ur 

 Óörugg/ur 

 Hvorki né 

 Örugg/ur 

 Mjög örugg/ur 

 

Hversu skemmtilegt þykir þér í náttúrufræði.  

Merktu inn á skalann, 1 er ekki skemmtileg og 5 er mjög skemmtileg 

1  2  3  4  5 

 

Hvað finnst þér mest skemmtilegt? ___________________________________________________ 

 

Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? __________________________________________________ 

 

Hvað veist þú mikið um hreyfingu lífvera 

 Mjög lítið 

 Lítið 

 Hvorki né 

 Mikið 

 Mjög mikið 

 

Hvað býst þú við að sjá við framkvæmd verkefnisins? 

________________________________________________________________________________ 

Hvað heldur þú að þú lærir við að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Viðauki D: Spurningalisti nemenda eftir seinni framkvæmd 

Nafn: ___________________________________________________ 

Bekkur: _________________________________________________ 

 

Tókst þú myndband við vinnslu verkefnisins? 

 Já 

 Nei 

Hversu örugg/ur eða óörugg/ur ertu að taka myndband? 

 Mjög óörugg/ur 

 Óörugg/ur 

 Hvorki né 

 Örugg/ur 

 Mjög örugg/ur 

 

Hversu skemmtilegt þykir þér í náttúrufræði. 

Merktu inn á skalann, 1 er ekki skemmtileg og 5 er mjög skemmtileg 

1  2  3  4  5 

 

Hvað finnst þér mest skemmtilegt? ___________________________________________________ 

 

Hvað finnst þér minnst skemmtilegt? __________________________________________________ 

 

Hvað veist þú mikið um hreyfingu lífvera 

 Mjög lítið 

 Lítið 

 Hvorki né 

 Mikið 

 Mjög mikið 

 

Hvað lærðir þú við að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

105 

Viðauki Ð: Viðtalsspurningar nemenda 

 

Hvernig fannst ykkur að vinna svona verkefni? 

Kom eitthvað á óvart? 

Hvað í þessu verkefni var lærdómsríkt? 

Hvað var hjálplegt í námi í svona verkefni? 

Hvað fannst ykkur skemmtilegast? 

Hvað fannst ykkur erfiðast? 
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Viðauki E: Viðtalsspurningar kennara 

Hvernig kynntist þú verkefninu? 

Á hvaða aldri eru nemendur og hversu margir eru þeir? 

Finnur þú mun á vinnu nemenda í verkefninu og í bóknámsverkefnum? 

Hver er reynsla nemenda af tækni í skólastarfi? 

Hvaða verkefni var prófað og hvaða? 

Hver er upplifun þín af framkvæmd verkefna? 

Hvernig upplifir þú líðan og virkni nemenda? 

Getur þú sagt mér frá einu nemendaverkefni? 

Hvernig er úrvinnslu háttað? 

Sérð þú fyrir þér áframhald á verkefninu eða sambærilegum verkefnum? 
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Viðauki É: Leyfi frá foreldrum fyrir þátttöku nemenda 
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Viðauki F: Leyfi nemenda fyrir þátttöku 
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Viðauki G: Leyfi skólastjóra fyrir þátttöku 
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Viðauki H: Verkefnablað inngangsverkefnis 
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Viðauki I: Verkefnablað millistigsverkefnis 
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