
 

  

 
 

Samræða til náms 

Starfendarannsókn grunnskólakennara í 
náttúrufræðikennslu 

 

 

 

Sigríður María Magnúsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed. - gráðu 

 Háskóli Íslands  

Menntavísindasvið  



 

 

 

 

 

Samræða til náms 

Starfendarannsókn grunnskólakennara í 

náttúrufræðikennslu 

 

 

 

Sigríður María Magnúsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í náms- og kennslufræði 

Leiðsögukennari: Hafþór Guðjónsson 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Samræða til náms“ 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.Ed.- gráðu í 

náms- og kennslufræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Sigríður María Magnúsdóttir 2010 

 

Prentun: Háskólaprent ehf. 

Reykjavík, Ísland 2010  



3 

Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar 20 ECTS eininga M.Ed. gráðu í 

náms- og kennslufræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasviði.  

Heiti verkefnis er: „Samræða til náms. Starfendarannsókn 

grunnskólakennara í náttúrufræðikennslu“. 

Leiðsagnarkennari minn var Hafþór Guðjónsson dósent við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kann ég honum bestu þakkir fyrir 

uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn. Ég vil þakka honum fyrir 

einstaka hvatningu, áhuga og stuðning allan tímann sem vinna að 

ritgerðinni tók.   

Sérfræðilega ráðgjöf veitti Gunnhildur Óskarsdóttir dósent við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni færi ég kærar þakkir fyrir 

góðar ábendingar sem hún veitti.  

Ég vil þakka þeim sem sýndu verkefni mínu áhuga og hvöttu mig í 

vinnu minni. 
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Ágrip 

Í ritgerðinni segir frá starfendarannsókn þar sem rannsóknarspurningar 

voru:  

 Hvernig get ég bætt starfshætti mína sem 

náttúrufræðikennari?  

 Hvernig get ég nýtt mér samræður nemenda minna og 

samræðu mína við þá til að nálgast hugarheim þeirra og 

bæta eigin kennsluhætti í ljósi þeirrar þekkingar? 

Ritgerðin er saga mín þar sem ég greini frá rannsókn á eigin starfi og 

hvernig ég hef reynt að færa það til betri vegar m.t.t. ofangreindra 

rannsóknarspurninga. Söfnun gagna fór fram skólaárið 2007 – 2008 en 

einnig eru nýtt dagbókarskrif frá skólaárinu 2005 – 2006. Helstu gögn eru 

myndbandsupptökur úr kennslustundum, dagbókarskrif og verkefni frá 

nemendum.  

Tilraun mín við að innleiða samræður frekar en áður í kennslu mína 

hefst skólaárið 2005 – 2006, margt gekk ágætlega, nemendur komu fram 

með hugmyndir sínar og það var virkilega áhugavert að kynnast 

hugarheimi þeirra. Þó fannst mér vanta nokkuð upp á að markmið mín 

með samræðunni hefðu náð nægilega fram að ganga.  

Ég reyndi mig aftur við samræðuna í kennslu skóláárið 2007 – 2008 

og fannst ýmislegt ganga vel. Mér fannst takast að nýta samræðuna til að 

kenna til skilnings en vildi sjá framfarir meðal nemenda í að eiga 

árangursríkar samræður.  

Niðurstöður sýna að kennsluhættir mínir hafa tekið breytingum á 

tímabilinu frá því ég hóf að skoða starf mitt markvisst. Ég hef öðlast 

meiri skilning á því menntunarlega gildi sem samræðan getur haft og 

hvernig ég get bætt starfshætti mína sem kennari með því að nota 

samræðuna sem kennsluaðferð. Ég stefni að því að auka gæði 

samræðunnar enn frekar í kennslu minni. Til að ná því fram er ætlun mín 

að innleiða starfshætti sem taka mið af því að efla vitund nemenda um 

notkun tungumálsins sem verkfæris til að læra með og hvernig hægt er að 

beita því til að eiga árangursríkar samræður – samræðu til náms.  



  

6 

Abstract 

This thesis, „Talks for learning“, describes my experiences as an 

elementary teacher with particular focus on and interests in the field of 

natural sciences. The following main research questions were asked: 

 How can I improve my teaching as a teacher in the field 

of natural sciences? 

 How can I use the discussions in the classroom, both 

between me and the students and among students 

themselves, in an effort to better understand their way of 

thinking and, in due, to improve my teaching? 

The main data for this research consisted of videotapings in 

classrooms, journal writings and student assignments collected during the 

school year 2007 – 2008. In addition, journal writings from the school 

year 2005 – 2006 were used. My first attempt to bring about changes in 

the classroom environment through discussions was initiated during the 

school year 2005 – 2006. Students were encouraged to formulate their 

ideas as a means of becoming more active in their assignments by 

discussing them with other students with the aim to build a better 

understanding among themselves. This was an enlightening experience 

where I as a teacher was able to get a glimpse of their thinking process 

and the way in which they are formulated. This was repeated during the 

2007 – 2008 school year with improvements based on lessons learned 

from previous efforts. This time I focused more on the way in which the 

conversations among students and with the teacher could be better used to 

increase their learning skills and understanding of the subject at hand. My 

aim was to find ways to establish a learning community where students 

can describe their ideas and understanding of the subject, both through 

talks amongst themselves and with their teacher. My findings indicate 

that improvements were made and that the students enjoyed these talk 

lessons. Furthermore, I gained a better understanding of the way in which 

students talk and think of the subject at hand. This is of key importance 

for the teacher when creating the environment in the classroom where 

part of the teaching medhod is to raise awareness among students that 

exploratory subject oriented talk is a valuable learning tool. 
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My goal as a teacher is to further increase the quality of these talks 

through the introduction of procedures and techniques that focus on the 

application of language as a learning tool. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn beini ég athyglinni að eigin kennslu með það fyrir 

augum að bæta starfshætti mína.  

Ég er grunnskólakennari, útskrifaðist frá  Kennaraháskóla Íslands 

vorið 1991 og hef lagt stund á kennslu að mestu síðan þá. Fyrstu 3 árin 

eftir að ég lauk mínu kennaranámi starfaði ég á skóladagheimili í 

Reykjavík. Ég tel að það hafi komið mér til góða í starfi mínu síðar meir 

að hafa byrjað starfsferil minn á skóladagheimili og fengið tækifæri til að 

kynnast börnum þar sem þau voru bæði við leik og í skipulögðu starfi. 

Næst tók ég stefnuna norður í land og  starfaði við lítinn grunnskóla eitt 

skólaár, nemendur voru tæplega 50 í skólanum. Í þeim skóla fékk ég 

reynslu af  að kenna tveimur árgöngum saman. Sú reynsla, að hafa 

nemendur á breiðara aldursbili en almennt tíðkast í stærri grunnskólum, 

skilaði sér að mínu mati í að ég er höll undir fjölbreytta kennsluhætti. 

Eftir kennslu mína í grunnskóla, sem var skilgreindur sem fámennur 

skóli, lá leið mín í grunnskóla sem hafði og hefur á sjötta hundrað 

nemendur. Þar hef ég starfað síðan og kennt bæði á yngsta stigi og 

miðstigi þau rúmlega tíu ár sem ég hef starfað við skólann.  

Það má segja að í kennaranámi mínu við KHÍ hafi ég orðið fyrir 

sterkum áhrifum af kenningum heimspekingsins og menntafrömuðarins 

John Dewey (1859 – 1952) sem leggur út af  því að nemendur fái virka 

reynslu af hlutunum, áhugi þeirra sé vakinn og unnið með hann, 

nemendur vinni að eigin könnunum og athugunum. Honum er hugleikið 

að námið sé þroskandi fyrir nemendur. Ég hef lagt mig fram um að fylgja 

þessari hugmyndafræði og finnst ég hafa áorkað ýmsu þótt alltaf megi 

gera betur og það er eitt af markmiðum mínum með starfi mínu að ná enn 

lengra á mínu sviði. 

Ég hafði líffræði sem valfag við KHÍ og ég hef alltaf haft unun af að 

kenna greinar náttúrufræðinnar. Það  hafði lengi leitað á hug minn að fara 

í framhaldsnám í kennslu náttúrufræðigreina og dýpka þekkingu mína á 

því fræðasviði. Það var því kjörið tækifæri fyrir mig að halda áfram að 

þróa kennsluhætti mína þegar auglýst var framhaldsnám í formi fjarnáms 

við Kennaraháskóla Íslands  árið 2003. Ég sótti um og haustið 2003 

settist ég á skólabekk og stundaði nám sem fjarnemi við skólann. Ég 

þurfti að sækja staðbundnar lotur reglulega til Reykjavíkur, það var þó 

engin fyrirstaða að mínu mati en einnig átti ég velvilja skólayfirvalda í 



  

12 

minni stofnun til þess að sinna náminu samhliða kennslunni. Námið fór 

einnig að stórum hluta fram í gegnum gagnvirkan námsvef og það kom 

fólki til góða sem bjó úti á landi. Mitt fyrsta skólaár í framhaldsnáminu 

leið og var sérlega ánægjulegur tími. Reynsla mín af náminu varð til þess 

að ég ákvað að halda áfram og ljúka diplóma námi sem ég gerði árið 

2006. Í kjölfarið á því sótti ég um orlof frá kennslu sem mér var veitt fyrir 

skólaárið 2007 – 2008. 

Ég var mjög leitandi í upphafi framhaldsnámsins, í raun vissi ég ekki 

vel út í hvað ég var að fara, en fann brátt að námið eins og það var sett 

fram vakti áhuga minn. Tilgangur minn með náminu var meðal annars að 

fá nýjar hugmyndir í kennsluna sem gekk eftir.  

Það var rætt vítt og breitt um nemandann, stöðu hans, samskipti 

nemenda á milli og við kennara. Það var farið í helstu kenningar um nám 

og kennslu og séð til þess að við nemendur hefðum nægan efnivið til að 

vinna með. Það var áhugavert að lesa og fræðast um það sem var efst á 

baugi hverju sinni í náminu.  

Ég fór að hugsa öðruvísi um nemendur, nám og kennslu eða kannski 

er réttara að segja að augu mín hafi opnast fyrir víðfeðmi fræðasviðsins, 

ég fékk annað sjónarhorn á hlutina.  

Við sjálf, nemendur í framhaldsnáminu, þurftum að vera virkir 

þátttakendur  í náminu og leggja okkar af mörkum í umræðum. Ég þurfti 

að skoða með hvaða hætti ég leit á nemendur, hvaða viðhorf  og 

væntingar ég hafði  til kennslunnar og nemenda en þetta eru þættir sem 

starfskenning kennara tekur meðal annars mið af. Það var gott fyrir mig 

að horfa með gagnrýnum augum á starfskenningu mína og tengja hana 

við það sem rætt var í náminu. Það staðfesti sannfæringu mína að 

”Lykilatriði er … hvernig námsgreinarnar eru kenndar. Hvernig þær eru 

kenndar markast af viðhorfum þess sem kennir, hvernig hann hugsar um 

nám og þekkinu, hvaða hugmyndir hann gerir sér um nemendur“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2005). Mér hugnaðist vel áherslan sem var lögð á félagslega 

hugsmíðahyggju þar sem sótt var meðal annars í smiðju til Vygotskys, 

Deweys, Bruners, og fleiri fræðimanna. Í hinni félagslegu 

hugsmíðahyggu er lögð áhersla á félagslegar aðstæður við þroskun 

vitsmuna og einnig um gildi tungumálsins við það. Í skólastarfi þarf  

samkvæmt hinni félagslegu hugsmíðahyggju að haga námsaðstæðum 

þannig að nemendur fái tækifæri til að eiga samskipti og gagnkvæma 

samvinnu við að móta og byggja upp þekkingu sína og við að þroska 
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skilning sinn. Huga þurfi að því að nám gengur út á að nemandi byggi 

hugmyndir ofan á eigin reynslu og hugmyndir.  

Jafnvel þótt ég hafi haft mínar bestu fyrirætlanir í starfi um að koma 

nemandanum til aukins þroska var afar gagnlegt fyrir mig að dýpka 

þekkingu mína á kenningum hugsmíðahyggjunnar. Ég fór því að reyna að 

koma við í kennslu þeim lykilatriðum sem hugsmíðahyggjan byggir á og 

þar skipa tungumálið og samræðan veigamikinn sess.  

Áður en ég fór að beina athygli minni sérstaklega að samræðunni sem 

kennsluaðferð hafði ég unnið  talsvert við að þróa kennsluhætti mína í 

náttúrufræði.  Sérstaklega var ég upptekin af því að gera kennsluna mína 

fjölbreytta og kanna, hvernig ég sem kennari gæti eflt mig sem fagmann 

með því að kenna á fjölbreyttan hátt. Í aðalnámskrá grunnskóla – 

náttúrufræði frá árinu 1999 er tekið fram að „kennsluhættir skulu vera 

fjölbreytilegir og miðast við það hvar hver og einn nemandi er á vegi 

staddur og hvernig hann geti nýtt hæfileika sína og krafta sem best“ 

(bls.11). Það er sömuleiðis tekið fram í  Aðalnámskrá grunnskóla - 

náttúrufræði og umhverfismennt frá árinu 2007 að nemendur njóti 

víðtækrar og  margvíslegrar námsreynslu (bls. 8) og  tel ég  mikilvægt að 

hafa þetta að leiðarljósi í kennslu minni. Ég sannfærðist bæði af kynnum 

mínum af fræðaheiminum og af eigin reynslu að þessi fjölbreytni stuðlaði 

að betri skilningi og áhuga nemenda á námsefninu.  Í framhaldi af þessu 

ákvað ég að halda dagbók um kennslu mína veturinn 2005 til 2006 og 

geri ég nokkra grein fyrir henni síðar í þessari ritgerð, nánar tiltekið í 

kafla 3.5, sem ég kalla Rýnt í dagbók. 

Mikilvægi náttúrufræðikennslu 

Ég lít á starf mitt sem mikilvægt starf og hef allt frá því ég lauk námi við 

Kennaraháskóla Íslands verið upptekin af því að ígrunda hvað felist í 

hugtakinu nám og kennsla. Það hefur leitt til þess að ég er stöðugt að leita 

nýrra leiða til að auka gæði kennslu minnar. Sem starfsmaður 

menntakerfisins hef ég ákveðnar skyldur sem mér ber að uppfylla og til 

þess að geta það þarf ég bæði að efla menntun mína og einnig að finna 

leiðir til að koma í framkvæmd fyrirætlunum mínum.  

Það kemur fram í lögum um grunnskóla (2. grein) að hlutverk hans sé 

að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun:   
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Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.  

Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að 

stöðugri viðleitni til menntunar og þroska.  Skólastarfið skal 

því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og 

þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra  (Lög um 

Grunnskóla nr. 66/1995). 

Náttúruvísindin eru fræðasvið sem tengjast menningu okkar og sögu, 

„náttúruvísindin eru órjúfanlegur þáttur í menningu nútímasamfélags og 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna í almennri menntun fólks“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 

5). Við búum í návígi við náttúruöfl sem hafa í gegnum tíðina haft áhrif á 

líf landsmanna og má í því tilfelli nefna eldgos og jarðhræringar. Framtíð 

jarðarbúa veltur á því hvernig þeir umgangast móður jörð, því er 

mikilvægt að skapa áhuga nemenda fyrir greinum náttúrufræðanna, fræða 

þá og byggja upp skilning þeirra á þessu fræðasviði. „Forvitni og áhugi er 

helsti aflgjafi náms, fjöregg sannrar menntunar. Mikilvægasta hlutverk 

náttúrufræðikennslu í grunnskóla er að viðhalda þessari forvitni og 

þessum áhuga barna og unglinga á umhverfi sínu og sjálfum sér“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 

5).  

Sálfræðingurinn  og heimspekingurinn Guðmundur Finnbogason 

(1873 – 1944), einn okkar fremsti menntafrömuður, tekur fram í bók sinni 

Lýðmenntun sem kom út fyrir rúmum 100 árum að námsgreinin 

náttúrufræði hafi þann sess að engin námsgrein önnur sé jafn nauðsynleg 

og hafi jafn mikla þýðingu fyrir mannlífið. Hann setur  mennina og líf 

þeirra í samhengi við að þeir búa á jörðinni og það sé þeim 

lífsnauðsynlegt að þekkja vel til náttúrunnar og umhverfisins til að skapa 

lífshætti sem leiða til þroska og framfara mannkyni til heilla (Guðmundur 

Finnbogason, 1994). 

Það má segja að nú á tímum umræðu um  loftlagsbreytingar hafi orð 

Guðmundar Finnbogasonar jafn mikið gildi og þegar þau voru rituð. 

Sjaldan hefur mannkynið staðið frammi fyrir jafnmiklum vanda og nú 

steðjar að í loftlags- og umhverfismálum. Það leiðir rökum að því að 

leggja beri sérstaka áherslu á kennslu náttúrufræðigreina í ljósi þess 
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mikilvægis sem fræðin hafa við að undirbúa nemendur undir að taka 

upplýstar ákvarðanir er varða þessi framangreindu málefni. 

Eitt helsta markmið grunnskólans er að undirbúa einstaklinginn til að 

lifa í samfélagi við aðra og taka þátt í mótun þess samfélags. Í 

aðalnámskrá fyrir náttúrufræði og umhverfismennt frá árinu 2007 segir:    

Samfélag okkar tíma er þekkingarsamfélag þar sem 

náttúruvísindin skipa veigamikinn sess.  Nám og kennsla 

náttúruvísinda býður upp á námsleiðir þar sem nemendum er 

gert að hagnýta þá þekkingu og færni, sem þeir hljóta í sínu 

starfi í skólanum, við mótun eigin umhverfis á skapandi hátt.  

Hagnýting þekkingar við lausnaleit í námi í náttúruvísindum, 

gefur nemendum tækifæri til að sannreyna leiðir til 

upplýsingaöflunar, úrvinnslu og aðgerða, þar sem þau sjá að 

þau geta mótað eigin þekkingargrunn sem og umhverfi sitt 

og samfélag.  Þekking á náttúruvísindum er því mikilvæg 

forsenda þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélagsumræðunni (Aðalnámskrá grunnskóla - 

náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 5). 

Aðalnámskrá grunnskóla sem er sniðin meðal annars eftir lögum um 

grunnskóla er í raun vinnurammi fyrir kennara að fara eftir. 

Aðalnámskráin er sett saman með það að markmiði að nám sem 

nemendur fá á sinni skólagöngu sé merkingarbært og uppfylli ákvæði 

grunnskólalaga.  

Rannsókn þessa ber að skoða í þessu ljósi. Hún er viðleitni til að bæta 

eigin kennsluhætti og leggja um leið mitt af mörkum til að efla 

náttúrufræðikennslu í íslenskum grunnskólum. Sérstaklega hef ég áhuga á 

samræðunni, tel að hún sé lykilatiði í náttúrufræðikennslu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur   

2.1 Náttúrufræðimenntun - straumar og stefnur 

Námskenningar, sem kenndar eru við hina félagslegu hugsmíðahyggju, 

eru ríkjandi í dag þegar kemur að umræðum um árangursríka 

kennsluhætti í náttúrufræði (Bennett, 2003, bls. 25). Kenningar 

félagslegrar hugsmíðahyggju felast í því að virkja nemendur þar sem fyrri 

reynsla og hugmyndir einstaklingsins hafi áhrif á nám hans. Lögð er 

áhersla á félagslegar aðstæður við þroskun vitsmuna og einnig á gildi 

tungumálsins og samræðunnar í því samhengi. Einnig er áhersla á 

mikilvægi hugmynda nemenda þegar leitast er við að byggja upp 

þekkingu og skilning en vitað er að frá unga aldri reyna börn að koma 

skipulagi á hugmyndir sínar um heiminn í kringum sig. Þau reyna að 

skilja það sem fyrir augu og eyru ber (Bennett, 2003; Hafþór Guðjónsson, 

1991). Hugmyndir nemenda (oft vísað til sem forhugmynda) eru ekki 

alltaf í samræmi við vísindalega skilgreiningu á hugtökum og fyrirbærum 

(Hafþór Guðjónsson, 1991) og það getur verið erfitt að hjálpa nemendum 

að breyta hugmyndum sínum jafnvel þótt formleg kennsla hafi farið fram 

(Driver, Guesne og Tiberghien, 1985, bls, 2-4).  Félagsleg 

hugsmíðahyggja kveður á um að nám fari fram í félagslegu samhengi þar 

sem samskipti og gagnkvæm samvinna stuðla að námi þannig að 

einstaklingurinn byggi upp eigin þekkingu og skilning. Samkvæmt 

kenningunni verður nám einnig ,,...  að eiga sér stað í menningarlegu og 

merkingarbæru samhengi ... þar sem nemandinn tengir forhugmyndir 

sínar við nýjar og stundum framandi hugmyndir“ (Meyvant Þórólfsson, 

2003).  

Námskenningar hinnar félagslegu hugsmíðahyggju eru raktar til 

ýmissa fræðimanna en þar ber helst að nefna Vygotsky, en einnig er sótt í 

smiðju til Bruner og Dewey. Vygotsky lagði sérstaka áherslu á 

tungumálið og gildi þess  við að byggja upp þekkingu og skilning meðal 

nemenda. Hann kom fram með hugmyndina um svæði raunverulegs 

þroska (zone of actual development)  og svæði óráðins þroska (zone of 

proximal development) sem einnig hefur verið nefnt á íslensku 

þroskasvæðið. Hugmyndin um þroskasvæðið felur í sér að ,,...hver 

einstaklingur hafi forsendur til að þroskast örar og hraðar séu honum 

búnar réttar aðstæður til þess og hann hljóti nægjanlega örvun“ (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). 
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Áhrifa hugsmíðahyggjunnar á stefnu stjórnvalda hér á landi í mótun 

menntastefnu gætir augljóslega. Í námskránni um náttúrufræði og 

umhverfismennt frá árinu 2007 (bls.7) kemur fram það viðhorf að litið er 

á nemandann sem þekkingarsmið sem myndar sér strax í barnæsku 

margvíslegar hugmyndir  um hvernig heimurinn er. Það þarf að gefa 

þessum forhugmyndum barna gaum því að þær hafi mikil áhrif á nám 

þeirra. Hugmyndir þessar eru oft á tíðum ekki í samræmi við vísindalegan 

skilning á hlutum og fyrirbærum. Þar sem það er hlutverk 

náttúrufræðikennarans að leiða nemendur inn í heima náttúruvísindanna 

verður hann að gera sér far um að kynnast hugmyndum þeirra og komast 

þannig að raun um hvar þeir eru staddir og hvernig þeir hugsa til þess að  

hann geti kennt út frá því og skipulagt námsumhverfið með það í huga 

(Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 

10). Í námskránni er fjallað um hið hversdagslega tungumál og einnig að 

börn þróa með sér eigið tungutak  í samræmi við þær hugmyndir sem þau 

hafa um heiminn og ýmislegt í umhverfi sínu. Það, aftur á móti, fer ekki 

endilega saman við vísindalega orðræðu. Þess vegna þarf að huga 

sérstaklega að þessum mun og kennarar eiga að sjá til þess brúa það bil 

sem er á milli tungmáls daglegs lífs og tungumáls náttúrufræðanna. Þeir 

eiga að: 

hjálpa nemendum að átta sig á muninum á hugmyndum 

hversdagslífsins og hugmyndum náttúruvísindanna .... Það 

leiðir af því sem hér er sagt um ólík tungumál daglegs lífs 

annars vegar og náttúruvísndanna hins vegar að samræður á 

milli nemenda og kennara verða að skipa stóran sess í 

kennslu.... En samræðan hefur aðra hlið. Að læra 

náttúrufræði felur í sér að tileinka sér ný orð og læra að beita 

þeim, til dæmis við lausn verkefna. Að þessu leyti minnir 

náttúrufræðinám á tungumálanám. Nemendur í 

náttúrufræðum eiga að fá tækifæri til að byggja upp 

orðaforða sinn á hinu nýja sviði og tækifæri til að þjálfa sig í 

notkun þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007, bls. 10).  

Tungumáli og hugtökum  náttúrufræðigreina er veitt ákveðið svigrúm 

í námskránni. Það á samkvæmt henni að skapa nemendum tækifæri til að 
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ræða saman því það auðveldi þeim að byggja upp skilning og orðaforða 

sinn. 

2.2 Hugmyndir barna 

Hugmyndir barna um fyrirbæri náttúrunnar og hvernig þau læra 

náttúruvísindi hafa lengi verið til umfjöllunar meðal þeirra fræðimanna 

sem fást við að rannsaka og skoða þetta svið.  Driver, Guesne og 

Tiberghien (1985, bls. 4) segja að mörg börn komi inn í kennslustund 

náttúrufræðigreina með hugmyndir og túlkanir sem varða það sem verið 

er að kenna og það jafnvel þótt þau hafi ekki fengið neina kerfisbundna 

kennslu um viðfangsefnið. Börn móta hugsanir og túlkanir sem 

afleiðingar af daglegri reynslu á öllum sviðum lífs síns, með því að hafa 

beina reynslu af viðfangsefninu, með því að tala við annað fólk í kringum 

sig og í gegnum margs konar miðla. „Varla er barnið komið í heiminn 

þegar það er byrjað að rannsaka hann og mynda tengsl við hluti og fólk, 

ef til vill í innbyggðri hneigð til að koma skipulagi á hlutina og laga sig 

að umhverfinu“ (Hafþór Guðjónsson, 2005).  

Jerome Bruner (1996) ræðir um mikilvægi þess að hlusta á nemendur 

til þess að nálgast hugmyndir þeirra og til að skilja hvernig nemendur 

hugsa um hlutina og byggja upp skilning sinn. Frá hans bæjardyrum séð 

eru börn virkir þekkingarsmiðir í sífelldri glímu við að koma reglu á  

eigin hugarheim:  

Litið er á barnið, engu síður en fullorðna, sem virkan 

þekkingarsmið í stöðugri glímu að byggja sinn eigin innri 

heim sem hjálpar því að rata í hinum ytri heimi.  Kennsla 

felst í því að hjálpa barninu að skilja betur og dýpra, sjá 

hlutina frá fleiri hliðum.  Skilningur er ræktaður með 

samræðum og samvinnu, ... (Bruner, 1996, bls.  56)1.  

Það er nauðsynlegt  fyrir kennara að vera færa um að gera kennsluna 

merkingarbæra fyrir nemendur og tengja hana reynsluheimi þeirra og 

                                                   
1
 Children, like adults, are seen as constructing a model of the world to aid 

them in construing their experience. Pedagogy is to help the child understand 

better, more powerfully, less one – sidedly. Understanding is fostered through 

discussion and collaboration, .... 
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gefa hugmyndum nemenda gaum og hlusta á hvað þeir hafa að segja.  

Samkvæmt Roberts (2000) erum við ekki nógu meðvituð um hvað börn 

eru raunverulega að segja þegar við álítum okkur vera að hlusta.  Hún 

telur það ekki vera einn og  sama hlutinn að hlusta á börn eða að heyra 

hvað þau eru raunverulega að segja. Hlustun að hennar mati er víðtækara 

hugtak en ætla mætti.  Það eru þrír aðskildir þættir sem hún skilgreinir 

hugtakið með. Fyrst nefnir hún það að hlusta á börn, í öðru lagi að heyra 

hvað þau segja og síðan í þriðja lagi að bregðast við því sem þau segja.  

Í greininni „What do kids know and misunderstand about science“ er 

Crockett (2004), eins og heiti greinarinnar bendir til, að vinna út frá 

forhugmyndum barna. Hún leggur áherslu á að námsaðstæður þurfi að 

vera með þeim hætti að forhugmyndir nemenda líti dagsins ljós og síðan 

um gildi þess að vinna með þær til þess að aðstoða nemandann við að 

byggja upp þekkingu og skilning. Kennarinn þarf að hjálpa nemendum að 

skoða eigin hugmyndir til að þeir sjálfir geri sér grein fyrir þeim og geti 

borið þær saman við fræðilegan skilning á viðfangsefninu hverju sinni. Í 

greininni kemur fram að ef nemandi reynir að byggja upp (flókna ) 

þekkingu á veikum grunni hugmynda  nýtast þær ekki nemandanum við 

að þroska skilning sinn og mun þá uppbygging þekkingarinnar hrynja á 

einhverjum tímapunkti. 

Það má ekki vanmeta það gildi sem forhugmyndir barna hafa á nám 

þeirra en samkvæmt niðurstöðum  rannsókna Freyberg og Osborne 

(1985) halda börn fast í eigin hugmyndir og eiga erfitt með að skipta 

þeim út þrátt fyrir fræðslu kennarans. 

Síðustu þrjá áratugi hafa verið stundaðar viðamiklar menntarannsóknir 

sem kanna meðal annars með hvaða móti nám fer fram. Niðurstöður sem 

fást úr slíkum rannsóknum ættu að geta stuðlað að árangursríkara starfi 

kennara er þeir hafa öðlast frekari vitneskju um hvernig nemendur 

tileinka sér hlutina. Bandaríska vísindaráðið (National Research Council) 

gaf út bókina How People learn. Brain, mind, experience and school 

(Bransford, Brown og Cocking, 2000) þar sem birtar eru helstu 

niðurstöður þessara menntarannsókna og dregnar saman lykilniðurstöður 

fyrir skólastarf. Þar koma fram sterkar vísbendingar um að börn hafa 

myndað sér ákveðnar hugmyndir um heiminn löngu áður en þau fara í 

skóla. Þau hafa byggt sér upp ákveðið hugtakanet vegna eigin reynslu og 

einnig í gegnum  samskipti við aðra. Til að nemendur þroskist að 

vitsmunum þarf kennarinn að fá vitneskju um hugmyndir þeirra og 
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hvernig þeir skilja hlutina. Síðan er það hlutverk kennarans að skapa 

námsumhverfi út frá því. Námið á að vera merkingarbært fyrir nemendur 

og þeir þurfa að læra á dýptina til að geta tileinkað sér námsefnið til 

gagns en ekki eingöngu til að læra það utanbókar (Bransford o.fl., 2000, 

bls. 14-16).   

Börn þurfa að fá viðurkenningu á hugmyndum sínum og finna til 

öryggis þegar þau setja þær fram. Þau þurfa að sannreyna eigin 

hugmyndir til að þroskast og einnig er mikilsverður þáttur í þroska barna 

að þau spyrji spurninga og leiti svara við þeim (Duckworth, 1996, bls. 5). 

Einstaklingar byggja brú frá eldri þekkingu til nýrrar með því að fólk 

deilir saman fyrri reynslu og hugmyndum sem það tengir síðan yfir í nýja 

þekkingu og skilning (Mercer, 2000). 

Crockett (2004) telur það skipta máli að börn fái tækifæri til að kanna 

saman eigin hugmyndir og ræða um þær bæði við aðra nemendur og 

einnig við kennara sinn. Hún telur það ekki skipta máli hvort 

forhugmyndir þeirra eru réttar heldur hvort þær geti gagnast þeim við að 

byggja upp betri skilning á viðfangsefninu. Börn læra með því að deila 

hugmyndum sínum með öðrum og með því að hlusta á aðra (Duckworth, 

1996). Eitt af því sem einkennir góðan kennara samkvæmt Mercer (2000, 

bls. 160) er að hann notar spurningar til að kanna hvar nemandinn 

stendur, kannar hugarheim hans og kennir síðan í samræmi við það.   

Duckworth (1996, bls. 5-6) bendir á að almennt er álitið að börn sýni 

miklar framfarir vitsmunalega fyrstu ár ævi sinnar og vísar í Piaget máli 

sínu til stuðnings. Hún beinir sjónum að því hvers vegna hægi á þessu 

ferli hjá fjölda barna og telur vert að íhuga það. Duckworth veltir líka 

fyrir sér hvað verði um forvitni og hugmyndaauðgi barna þegar þau vaxa 

úr grasi og hvers vegna þau haldi ekki áfram að koma fram með sínar 

undursamlegu hugmyndir. Að mati Duckworth eru hugmyndir barna 

yfirleitt lítið metnar af fullorðnum. Frumlegum  og skapandi hugmyndum 

þeirra er ekki gefinn nægur gaumur. Fullorðnir virðast ekki skynja 

mikilvægi þess að börnin komi fram með hugmyndir sínar og telja þær 

jafnvel ekki nægilega merkilegar og jafnvel lítilfjörlegar. Duckworth telur 

afleiðinguna fyrir börn vera þá að þau skynja þessa vanþóknun af hálfu 

fullorðinna. Það leiðir til þess að það er letjandi fyrir börn að kanna eigin 

hugmyndir. 

Gardner líkir því við ráðgátu hve mörg börn eiga erfitt uppdráttar 

þegar þau koma í skóla.   
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Í fyrsta lagi, börn eru fær um að tileinka sér á auðveldan hátt 

mörg augljóslega flókin viðfangsefni frekar heldur en þau 

viðfangsefni sem skólinn leggur upp með. Í öðru lagi ... 

jafnvel þeim nemendum sem augljóslega lánast vel í skóla 

hafa oft ekki skilið til fulls þau hugtök og lögmál sem 

menntun þeirra snýst um (Gardner, 1991, bls. 13 - 14)2.   

Rannsóknir sýna að börn byrja þegar í barnæsku að móta sér 

hugmyndir um heiminn og umhverfi sitt. Þessar hugmyndir eru 

veigamikill þáttur í námi þeirra. Börn gera sér ýmsar hugmyndir um lífið 

og tilveruna og oft á tíðum geta þær jafnvel verið framandi fyrir hinn 

fullorðna. Í ljósi þessa er vert að skoða ímyndunaraflið. 

2.3 Ímyndunarafl nemenda 

Uppeldis- og menntakenningar 20. aldarinnar eru fjölbreytileg flóra. Þar 

er meðal annars komið inn á þátt lista og  sköpunar, ásamt því sem 

forvitni og  ímyndunarafli barna er veitt eftirtekt. Það viðhorf, að 

ímyndunaraflið skipti máli við eða fyrir vitsmunaþroska einstaklingins, er 

því ekki nýtt af nálinni. Guðmundur Finnbogason, útskýrir 

ímyndunaraflið sem það afl er tengir saman skynsemi mannsins og 

meðvitund á þann veg að mynda „ný hugmyndakerfi, er fullnægja betur 

andlegum þörfum vorum og veita oss vald yfir hlutunum“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 44). Dewey telur að ímyndunarafl „fáist ekki við 

hið óraunverulega heldur við að gera sér grein fyrir því sem kemur í 

hugann. Beiting þess er ekki flótti inn í heim sem er eintóm ímyndun 

heldur leið til að víkka út og fylla út í það sem er raunverulegt“ (Dewey, 

2000, bls. 260).  

Ímyndunaraflið getur haft öflug áhrif á nám nemenda, það getur opnað 

þeim dyr fyrir lærdóm. Í ímyndunum sínum er nemandinn að finna upp 

og setja fram hugmyndir. Ímyndunaraflið í leik skapar nemandanum 

hvata til að æfa sig óþvingað og er örugg leið til að reyna fyrir sér í 

                                                   
2
 First, children come to master many apparently complex domains easily, but 

those matters for which schools have been designed. Second, (and perhaps more 

disturbingly), even those students who apparently succeed in school often have 

not understood in a deep sense the very concepts and principles around which 

their educational program has been designed. 
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einhverju nýju. Nemandanum í ímyndunum sínum finnst hann vera 

öruggur við að reyna sig í aðstæðum sem skipta máli í raunveruleikanum 

en er í lagi að leika sér með í leikjum, það er í lagi að gera mistök þar sem 

um ímyndaðar aðstæður er að ræða. Þegar börn eru að leik eru þau raunar 

að virkja með sér hæfileika  sem nýtist þeim seinna meir í lífinu. 

Leikurinn gefur barninu tækifæri til að vera frjálst og óhindrað (Rosoff, 

2007). 

Gallas (2004, bls. 121-122) telur að þrátt fyrir það vægi sem 

ímyndunaraflinu hefur verið veitt í kenningum um nám og þroska verði  

það að teljast frekar yfirborðskennt hvernig unnið er með það í 

skólastarfi. Kennarar vita e.t.v. hvernig þeir geta stutt börn þegar þau eru 

að ímynda sér hlutina og einnig hvernig ímyndunaraflið er nýtt í kennslu. 

Aftur á móti er lítið gert af því að útskýra hvernig ímyndunaraflið tengist 

markmiðum kennara í kennslu.  

Yfirleitt nálgumst við ímyndunaraflið í tengslum við sköpun en það 

virðist óljóst fyrir fólki hvernig þessi tengsl eru. Meðan þannig er verður 

að telja ólíklegt að ímyndunaraflið skipi veigamikinn sess í því ferli að 

verða vel að sér í ákveðnu viðfangsefni.  

Gallas gerir greinarmun á ímyndunarafli og sköpunargáfu. Báðir 

þættir  hafa með það að gera að leiða af sér eitthvað nýtt. Sköpun heyrir 

undir það að framkvæma eða gera en ímyndunarafl undir það að hugsa í 

nýjum víddum. 

Sköpun er lang oftast skilgreind sem ferli við að byggja nýtt, 

meðan ímyndunarafl er gerð hugsunar þar sem hið nýja er 

fært til vitundar. Bæði hafa því með það að gera að skapa 

eitthvað nýtt en sköpun á við athafnir í hinum raunverulega 

heimi á meðan ímyndunarafl á við hugarstarfsemi. Ég legg 

því til að í samhengi við þessa einföldu aðgreiningu sé 

ímyndunarafl bæði undanfari og samtvinnað hinu skapandi 

ferli (Gallas, 2004, bls. 122)3.   

                                                   
3
 Creativity most often is defined as a process of construction of the new, 

while imagination is a form of thought in which the new is brought to awareness. 

Both, therefore, have to do with generating the new, but creativity speaks to 

action in the world, and imagination speaks to action in the mind. I would 
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Hún álítur að ímyndunaraflið sé bæði undanfari hins skapandi ferlis og 

einnig er það óaðskiljanlegur hluti þess þegar það þróast.  

 Mikilvægt er að kennari hafi kynnt sér með hvaða hætti  

ímyndunaraflið birtist hjá nemendum, með hvaða móti nemendur láta það 

í ljós áður en farið er að vinna með það. Gallas telur slík vinnubrögð 

forsendu þess að vinna með ímyndunarafl nemenda á árangursríkan hátt. 

Hlutverk kennarans er síðan að veita ímyndunaraflinu í farveg sem leiðir 

til dýpri skilnings og þekkingar á viðfangsefninu hverju sinni. Það felur 

meðal annars í sér námsumhverfi sem er ríkt af efniviði fyrir nemendur 

að vinna með í ímyndunarleikjum sínum eða í ímyndunum sínum og að 

þeir fái tækifæri til að ræða saman um ímyndanir sínar.  

Hvöt mannsins til ímyndunar hefur leitt til stórfenglegustu uppgötvana 

mannkyns. Greinar eins og lög, listir, heimspeki og vísindi eru, að mati 

Gray og Chanoff, komnar til vegna hæfileika mannsins til að færa út og 

þróa leik sinn (Glenn, 2003). Flestir þeir, sem náð hafa að skara fram úr á 

einhverju sviði, þakka það ásamt ýmsu öðru, hæfni sinni til að nota 

ímyndunaraflið (Gallas, 2004).  

Hinar fjölbreyttu og stórkostlegu uppgötvanir mannsins má rekja til 

þess að ímyndunaraflinu eru lítil takmörk sett. Það má því telja það 

mikilvægt hlutverk skóla að búa nemendum aðstæður til að nota og virkja 

ímyndunaraflið. 

2.4 Hugtök og hugtakanám í náttúrufræðikennslu 

Hugtök gegna lykilhlutverki í náttúrufræðinámi. Í raun má segja að það 

að læra náttúrufræði sé að verulegum hluta fólgið í því að tileinka sér 

hugtök náttúrufræðanna. Þau eru nokkurs konar verkfæri hugsunarinnar, 

segir Hafþór Guðjónsson (1993) og þróast í gegnum athafnir og 

samræður:  

Þegar við hugsum um eitthvað þá hugsum við um það með 

þeim hugtökum sem við höfum tiltæk hverju sinn.  Þegar við 

skoðum hlut skynjum við hann í ljósi þeirra hugtaka sem við 

búum yfir….Hugtök verða til af reynslu okkar og 

samskiptum við annað fólk.  Leikir barnsins og samtöl þess 

                                                                                                                   

propose, then, that in the context of this simple distinction imagination is both 

the precursor to the creative process and an integral part of it as it proceeds. 



  

24 

við fullorðna eru í eðli sínu hugtakanám.  Af reynslu sinni af 

skrítnum hlutum sem rúlla, skoppa, koma til baka býr barnið 

til hugtakið „bolti”, jafnvel áður en það lærir að segja orðið 

sjálft.   Þetta hugtak tengist svo öðrum hugtökum: sparka, 

henda, grípa, sleppa... Hið sama gerist með aðra hluti, 

fyrirbæri og athafnir.  Smám saman verður  til í hugarheimi 

barnsins heillegt hugtakakerfi sem það notar til að túlka hin 

ólíku áreiti sem berast því gegnum skynfærin (Hafþór 

Guðjónsson, 1993, bls. 1). 

Hugtök þróast m.a. í gegnum reynslu og samræður. Þess vegna er 

nauðsynlegt fyrir kennarann að sjá til þess að nemendur öðlist reynslu af 

hlutum og fyrirbærum og fái tækifæri til að ræða saman um reynslu sína 

og við kennara sinn (Bennett, 2003).  

Tungumál náttúrufræðinnar, orð hennar og hugtök eru nemendum oft 

framandi. „Því betri skilning sem nemendur ná á hugtökum og innbyrðis 

tengslum þeirra, þeim mun betra og varanlegra nám …. Slík þekking 

getur orðið varanleg eign þess sem nemur“ (Hafþór Guðjónsson, 1993, 

bls. 4).  

Piaget og Bruner telja að reynsla barna skipti höfuðmáli fyrir það 

hvernig þau tileinka sér ný hugtök. Þetta krefst þess að það sé viðurkennt 

að allir nemendur komi í skólann með þekkingu í farteskinu sem byggir á 

fyrri reynslu. Þessi reynsla þeirra er ólík og mismunandi eftir 

einstaklingum.  

Skilningur nemenda á orðum, hugtökum og fyrirbærum er ekki alltaf 

eins og hinna fullorðnu. Nemendur leggja stundum annan skilning í 

hlutina en kennarinn ætlast til. Í því tilfelli má benda á að niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að margir nemendur eiga í erfiðleikum með að greina 

á milli daglegs tungumáls þar sem líkingamáli er oft beitt og tungumáls 

vísindanna þar sem ætlast er til að hinn vísindalegi skilningur á orðum og 

hugtökum ráði ríkjum. Sem dæmi má nefna að nemendur  á 

grunnskólaaldri, eiga margir hverjir erfitt með að flokka undir hugtökin  

„lifandi“ og „dýr“. En þetta eru dæmi um orð og hugtök sem kennara 

gæti fundist sjálfsagt að nemendur gætu unnið með og hefðu hinn 

vísindalega skilning á (Bell og Freyberg, 1985, bls. 29-33). 

Í ljósi ofangreindra þátta má telja að gefa þurfi því gaum hvernig við 

notum tungumálið í náttúrufræðikennslu. Afar mikilvægt er að kennarinn 
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skynji nauðsyn þess að vera meðvitaður um að hinn hversdaglegi 

skilningur nemandans á daglegu máli getur verið annar en hinn fræðilega 

útskýring er á orðum og hugtökum. Kennsla í náttúrufræði þar sem 

ákveðið orðfæri og hugtök ýmiss konar einkenna fræðasviðið kallar á að 

unnið sé sérstaklega með tungumálið. 

2.5 Tungumálið og náttúrufræðinám 

Undanfarna tvo áratugi hefur þeirri sýn  vaxið ásmegin að tungumálið 

skipti miklu máli við kennslu náttúrufræðigreina.  Þessi sýn kristallast í 

orðum Vygotskys: „Börn leysa viðfangsefni sín, vanda og  þrautir  með 

notkun tungumálsins til jafns við að nota augu sín og hendur” (Vygotsky, 

1978, bls. 26). Það að læra náttúrufræði snýst að miklu leyti um að læra 

tungutak fræðasviðsins og fá tækifæri til að æfa sig í að beita því með því 

að tala (Wellington og Osborne, 2001). Bruner (1996) talar um 

tungumálið sem verkfæri hugsunar og leggur áherslu á hlutverk 

tungumálsins til að þroska með einstaklingnum þekkingu og skilning. 

Guðmundur Finnbogason spyrðir tungumálið í menntakenningum sínum 

við menntun einstaklingsins og leggur út af því gildi að geta tjáð hugsanir 

sínar með tungumálinu.  

Móðurmálið er ein helsta menntalind hvers manns.... Og 

málið, talað eða ritað, er helsti hugmiðill vor....Það er 

aðalskilyrðið til þess að vér getum lært af öðrum og miðlað 

þeim af  þekkingu vorri.....Að geta lesið og skilið málið er 

auðvitað aðalatriðið, en það er ekki nóg. Hver maður þarf 

jafnframt að nota það sem miðil hugsana sinna og tilfinninga 

í ræðu og riti. Orðið er verkfæri sem allir eiga að læra að 

beita (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 34).  

Jones (2000, bls. 88) leggur áherslu á að mikilvægi tungumálsins við 

nám og  kennslu raungreina verði seint ofmetið. Að mati Jones  gegnir 

tungumálið lykilhlutverki fyrir nemendur við að þróa vísindalega 

þekkingu sína og fyrir kennara að skilja hvernig nemendur þeirra hugsa 

og nema. 

Bell og Freyberg (1985) leggja á það áherslu að kennarar  þurfi að 

vera mjög meðvitaðir um hvernig þeir beita tungumálinu og varast við 

útskýringar sínar að ganga út frá því að nemendur þeirra leggi sama 

skilning í orð og hugtök eins og kennarinn sjálfur gerir. Þeir benda á 
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leiðir sem hægt er að fara til að ganga úr skugga um hvernig skilningur 

nemenda er. Þær felast meðal annars í að nemendur sjálfir ræði saman um 

útskýringar á orðum og hugtökum en kennarinn fylgist með og leiðir 

umræðuna inn á réttar brautir þegar þess þarf. 

Tungumálið er tæki okkar til að skilja heiminn í kringum okkur og til 

tjáskipta. Hlutverk þess við kennslu í náttúrufræðigreinum verður seint 

ofmetið. Tungumálið skiptir sköpum við að auka skilning á hugtökum og 

viðfangsefni þessara greina. Nemendur aftur á móti virðast oft á tíðum 

eiga erfitt með að tileinka sér hugtök, hugmyndir og viðfang 

náttúrufræðigreina. Sú staðreynd gefur til kynna að huga þurfi miklu 

betur að notkun tungumálsins við kennsluna (Bennett, 2003). Eitt 

mikilvægasta hlutverk kennarans í náttúrufræðikennslu er að skapa 

nemendum skilyrði til náms sem auðvelda þeim að þróa hið sérhæfða 

tungutak náttúrufræðinnar. 

Tungumálið er til þess fallið að efla skilning okkar á hlutum og 

fyrirbærum. Með því að beita því rétt gerum við hluti merkingarbæra 

fyrir okkur þar sem hugtök og hugmyndir verða skiljanleg á grundvelli 

tenginga við önnur hugtök og hugmyndir. Það sama á við tungumál 

vísindanna, til að tala það þarf að setja fram tengsl milli mismunandi 

hugtaka fræðasviðsins. Vísindaleg vinna er alltaf vörðuð með því að nota 

tungumálið, bæði við að eiga eintal við okkur sjálf og einnig með 

samræðum við aðra (Lemke, 1990, bls ix - xi).  

Ein  mikilvægasta leiðin við að miðla hugmyndum er að eiga 

samskipti með notkun tungumálsins. Sú staðreynd, að margir nemendur 

eiga erfitt með að skilja vísindalegar hugmyndir, gefur til kynna að þessi 

samskipti með notkun tungumálsins við að byggja upp skilning gengur 

ekki alltaf nógu vel fyrir sig (Bennett, 2003, bls.146).   

Samkvæmt Vygotsky (1978) mótast vitsmunalíf okkar af því 

samfélagi og þeirri menningu sem við lifum í. Í því samhengi gegnir 

tungumálið lykilhlutverki. Hugur barnsins mótast af því hvernig aðrir 

tala, t.d. foreldrar, kennarar, samnemendur og leikfélagar. Með því að 

hlusta á börn og ræða við þau um það sem þau upplifa í 

náttúrufræðikennslu gefum við þeim orð og hjálpum þeim að móta 

talshætti um það sem fyrir augu og eyru ber. Með öðrum orðum, samtal 

okkar við þau hjálpar þeim að mynda hugtök og hugsanir um það sem 

þau upplifa.  Tungumálið auðveldar ekki aðeins samskipti, það mótar 

vitsmunalíf okkar.  
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2.6 Gildi samræðunnar í náttúrufræðikennslu 

Dewey  hefur þá sýn á skólastarf að virkja þurfi nemendur, það gerist 

meðal annars með samræðum. 

Lífleg umræða getur dregið fram aðalatriðin og beint 

athyglinni að þeim .... Hún getur fengið nemandann til að 

rifja upp það sem hann hefur lært af eigin reynslu og það 

sem hann hefur lært af öðrum (fengið hann til að hugsa) í 

þeim tilgangi að komast að raun um hvað snertir efnið sem 

verið er að fjalla um, bæði jákvætt og neikvætt. Enda þótt 

umræðu verði ekki leyft að fara út í eintómt „karp“   getur 

fjörug umræða dregið fram skoðanamun og andstæð 

sjónarmið og túlkanir, til þess að hjálpa til að skilgreina eðli 

vandans (Dewey, 2000, bls. 311). 

Umræða nemenda á milli gefur tilefni til að skoða hluti út frá ýmsum 

sjónarhornum. Nemendur fá tækifæri til að rifja upp það sem þeir hafa 

lært einir og sér og einnig geta þeir metið hvað þeir hafa lært af því að 

ræða við aðra nemendur og heyra þeirra sjónarmið og skilning á 

umræðuefninu. 

Kennarar skynja mikilvægi tungumálsins en ef marka má Wells 

(2001) ristir sá skilningur alla jafnan ekki mjög djúpt. Þeir leggja áherslu 

á að tala skýrt. Hins vegar eru þeir ekki almennt meðvitaðir um mikilvægi 

tungumálsins sem mótunarafls og þá um leið ekki meðvitaðir um 

mikilvægi samræðunnar. Niðurstöður rannsókna benda einnig ítrekað til 

þess að það sé kennarinn sem einokar hið talaða mál í kennslustundum 

(Wells, 2001).  

 Duckworth (1996) bendir á að það geti haft mikið gildi fyrir 

nemendur að fá tækifæri til að ræða saman og hlusta á hugmyndir 

annarra. Þannig er hægt að byggja upp skilning og dýpka hann með því  

að fá sjónarhorn annarra og máta eigin skilning við aðra. Við hugsum um 

hlutina og þannig tengjum við hlutina saman fyrir okkur. Við skiljum 

hlutina sem aðrir segja okkur frá út frá okkar eigin viðmiðunum og 

tengingum.  

Nemendur ræða of sjaldan saman um þeirra eigin hugtakaskilning á 

því sem fengist er við á sviði náttúruvísindanna. Það er mikilvægt að 

nemendur ræði saman ef þeir eiga að fást til að skipta um viðhorf eða að 
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meta það sem er kennt, þá geri þeir sér ljósa grein fyrir hver þeirra eigin 

viðhorf eru. Þegar nemendur heyra skoðanir annarra getur það vakið 

áhuga þeirra á að heyra hvert hið vísindalega  viðhorf er og að bera það 

saman við eigin viðhorf (Bell og Freyberg, 1985, bls. 37).       

Ingvar Sigurgeirsson (1999) talar um í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna að markmið þess að nota samræðuaðferð sem 

kennsluaðferð sé meðal annars að vekja áhuga nemenda á efninu, fá þá til 

að skiptast á skoðunum og að rökræða saman, fá þá til að skoða málefni 

út frá fleiru en einu sjónarhorni, hugsa um efnið og ígrunda það.  Þá 

leggur hann einnig áherslu á það gildi sem samræðan hefur í að undirbúa 

nemendur til að taka þátt í lífi og starfi í nútímasamfélagi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 92). Þetta er í góðu samræmi við 2. grein 

grunnskólalaga sem kveður á um að undirbúa þurfi nemendur fyrir líf og 

starf í nútímasamfélagi þar sem samskipti í gegnum samræður eru stór 

hluti af lífi fólks (Lög um Grunnskóla nr. 66/1995). 

Vert er að hafa í huga að rannsóknir sýna að samræður nemenda sem 

fara fram í litlum hópum bera gjarnan keim af kappræðustíl og einungis 

hluti af nemendum tekur þátt í þeim  þar sem aðeins stutt og 

yfirborðskennd skírskotun er til hins raunverulega viðfangsefnis. Þá 

kemur fram í rannsóknum að hið menntunarlega gildi sem samræður geta 

haft er oft á tíðum lítið þar sem nemendur hafa ekki öðlast færni í að 

vinna saman og eiga samskipti með árangursríkum hætti. Það leiðir til 

þess að samræður nemenda verði ekki nógu markvissar og innihaldsríkar 

(Mercer, 2000).  

Crockett (2004) færir rök fyrir því að viðhafa samræður í 

skólastofunni. Samræðan geri nemendum og kennurum kleift að prófa 

hugmyndir, rannsaka þær upphátt og ígrunda. Samræður viðhafðar með 

þessu móti geta leitt til þess, segir Crockett, að kennarar beri kennsl á 

hverjar forhugmyndir nemenda eru og þannig skapist tækifæri til að láta 

reyna á þær og kanna hve traustar þær eru. Enda þótt umræðu verði ekki 

leyft að fara út í eintómt karp getur fjörug umræða dregið fram 

skoðanamun og andstæð sjónarmið og túlkanir, til að hjálpa við að 

skilgreina eðli vandans (Dewey, 2000). Það getur nýst kennara vel í starfi 

að hlusta á samræður nemenda. Með því móti geti kennarinn öðlast 

vitneskju um hvað börn vita og kunna og jafnframt séð hvernig hugsun 

þeirra þróast og byggist upp í gegnum samræður (Jones, 2000).  
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Ekki er einungis nauðsynlegt að kennarar ræði við nemendur heldur 

hafa þeir það hlutverk að hvetja nemendur til þess að ræða saman sín á 

milli og viðhafa umræðu grundvallaða á því að bera virðingu fyrir 

hugmyndum annarra (Crockett, 2004). Mercer (2000) bendir á að þegar 

nemendur ræða saman eru þeir að spegla hugmyndir sínar í umræðum við 

aðra. Þeir fá viðbrögð við hugmyndum sínum og þróa samræðuna og 

hugmyndir sínar áfram saman. Kennarar þurfa  að gefa því gaum sem 

nemendur eru í raun að hugsa og hvernig þeir byggja upp skilning sinn 

með samræðum, bæði innbyrðis og við kennara sinn. 

Það er að mörgu að hyggja þegar viðhafa skal umræður í bekknum. 

Aðstæður í bekknum þurfa að vera með því móti að þær leiði til þess að 

nemendur svari spurningum og ræði saman af einlægni og dýpt.  

Hadjioannu (2007) leggur áherslu á að það þurfi að ríkja traust innan 

hópsins, nemendur þurfa  að geta treyst hverjir öðrum fyrir hugrenningum 

sínum. Virðing þarf einnig að vera til staðar, virðing gagnvart skoðunum 

annarra og hvernig þær eru settar fram. Þá er einnig mikilvægt, segir hún, 

að notalegt andrúmsloft sé til staðar þar sem er í lagi að vera með gleði og 

kátínu og ákveðin kímni fær að ríkja.   

2.7 Listin að spyrja nemendur 

Nemendur þurfa að hafa margvíslega þekkingu, skilning og færni á valdi 

sínu til að skilja vísindin. Kennarar þurfa að ganga úr skugga um að 

menntun nemandans innan þessa sviðs sé haldbær og góð. Til að fá 

vitneskju um stöðu nemenda er nauðsynlegt að spyrja þá spurninga sem 

draga fram áður talda þætti (Crockett, 2004). Dewey  hefur þá sýn á 

hlutverk kennarans að hann eigi að sjá til þess að börnin hugsi um það 

sem þau eru að fást við og einnig á hann að spyrja spurninga  sem leiða til 

menntandi umræðu. 

Listina að kenna má þá að miklu leyti leggja að jöfnu við 

listina að spyrja nemendur í þeim tilgangi að leiðbeina 

rannsóknum þeirra sjálfra og til þess að þeir temji sér 

vinnubrögð hins sjálfstæða rannsakanda bæði hvað snertir 

athugun og upprifjun sem kemur viðfangsefninu við og sem 

snertir rannsókn á grundvelli rökhugsunar til þess að öðlast 

skilning á því efni sem verið er að glíma við  (Dewey, 2000, 

bls. 313). 
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Reynslan sýnir að kennarar nota mikinn tíma í kennslu til að spyrja 

spurninga ásamt því að gefa leiðbeiningar og útskýra.  Kennarar spyrja 

gjarnan spurninga sem eiga að draga fram rétt svar. Slíkt getur í raun 

hindrað nemendur, hvetur þá ekki til að hugsa í raun og veru um þær 

hugmyndir sem verið er að fjalla um eða beinir athygli þeirra frá þeim. 

Jafnvel þótt kennarar spyrji opinna spurninga eru þeir oft að leita eftir 

ákveðnu svari. Minna er um að kennarar spyrji spurninga sem hvetji 

nemendur til að hugsa og ígrunda eða að spurningar kennara kanni 

hugmyndir og útskýringar nemenda (Bennett, 2003). Crockett (2004) 

leggur sömuleiðis áherslu á að spyrja nemendur spurninga sem draga 

fram hugmyndir þeirra. Í sama streng tekur Roberts (2000) sem telur að 

það skipti miklu máli að spyrja nemendur réttra gerða af spurningum og 

raunverulega hlusta á hvað nemendur hafa fram að færa. Enn fremur 

þurfa kennarar að vanda vel til spurninga sem þeir beina til nemenda. 

„Kúnstin er að spyrja á þann hátt sem afjúpar skilning nemenda” (Hafþór 

Guðjónsson, 1993, bls 16). Samkvæmt Mercer (2000, bls. 160) er eitt af 

því sem einkennir góða kennara að þeir nota ekki spurningar eingöngu í 

þeim tilgangi að kanna þekkingu heldur einnig til að stuðla að skilningi 

nemenda.  Það sem einkennir slíka kennara er að þeir spyrja oft spurninga 

sem kanna upphafsstöðu nemenda og kenna út frá því. Spurningarnar 

krefjast ígrundunar af hálfu nemenda um hvers vegna þeir hafi ákveðið 

viðhorf, þær hvetja þá til að álykta um hluti og útskýra eða varpa ljósi á 

það sem þeir eru að gera.  Það ber einnig að hafa í huga að margt getur 

áunnist með því að vanda vel til spurninga og meðal annars bendir Ingvar 

Sigurgeirsson (1996) á að vel ígrundaðar spurningar geta vakið 

námsáhuga nemenda, þær geta snert nemendur þannig að áhugi kvikni hjá 

þeim til að leita svara. 

Þá þarf að huga vel að þeim tíma sem nemendur hafa til að svara og 

velta fyrir sér spurningum kennara. Rowe (1986) sýndi fram á það í 

rannsóknum sínum að sá tími (wait-time) sem er veittur til umþóttunar 

þegar kennari spyr nemendur þarf að vera nægur til að þeir nái að 

bregðast við og svara af skynsemi. Niðurstöðurnar sýna að kennarar veita 

nemendum frekar skamman tíma til svara, það er algengt að þeir gefi rétt 

um sekúndu til umhugsunar. Rannsóknir Rowes benda til að það þurfi  

ekki að lengja þennan umþóttunartíma nemenda nema örlítið, aðeins um 

fáeinar sekúndur til að kennsla og nám eflist. Það koma í kjölfarið lengri 

og vandaðri svör frá nemendum, sjálfsöryggi þeirra eykst, nemendur 

spyrja fleiri spurninga, þeir ræða meira saman og gæði samræðna verður 
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betra, framlag seinfærra nemenda eykst. Niðurstaða rannsóknarinnar 

bendir enn fremur til þess að agi verður betri, engar beinar vísbendingar 

eru um hvað veldur en talið er að lengri umhugsunartími sé 

áhugahvetjandi og hafi góð áhrif á athygli og samvinnu (Rowe,1986). 

Spurningar gegna mikilvægu hlutverki í kennslunni, það þarf að vanda 

vel til þess að spyrja nemendur sem er eitt hið erfiðasta til að ná góðri 

færni í (Wellington og Osborne, 2001, bls. 31). Ingvar Sigurgeirsson 

(1996, bls. 17) segir að „mestu skiptir að spyrja fjölbreyttra spurninga 

sem krefjast ólíkrar hugsunar og reyna með mismunandi hætti á 

nemendur”.   

Það þarf sérstaklega að gæta þess að spurningar þjóni í raun þeim 

tilgangi sem þeim er ætlað. Spyrji kennari spurninga sem hafa þann 

tilgang að kanna hugarheim nemenda þurfa þær að vera til þess fallnar að 

nemendur komi í raun fram með sínar eigin hugmyndir. 
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3 Rannsóknin 

3.1 Starfendarannsóknir 

Rannsóknin sem hér um ræðir er starfendarannsókn (e. action research, 

teacher reaserach). Hafþór Guðjónsson (2008) skilgreinir 

starfendarannsókn með eftirfarandi hætti:  

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem 

starfsmaður gerir á eigin starfi í því augnamiði að skilja það 

betur og þróa til betri vegar. Grunnhugmyndin er að læra í 

starfi: taka til athugunar reynslu sem maður verður fyrir og 

þá með þeim ásetningi að átta sig betur á því sem maður er 

að gera og hvaða afleiðingar gerðir manns hafa....Kennarar 

sem taka þátt í slíkum rannsóknum beina athyglinni að eigin 

starfsháttum og áhrifum þeirra á nemendur (Hafþór 

Guðjónsson, 2008).  

Starfendarannsóknum er ætlað að stuðla að breytingum og umbótum. 

Þær fara fram á vinnustöðum og beinast að þeim störfum sem þar eru 

unnin. Starfendarannsóknir geta tekið á sig ýmsar myndir, allt frá því að 

vera unnar einstaklingslega upp í að vinna saman í hópi, og frá því að 

hafa einhvern á vinnustaðnum sem rannsakar manns eigið starf upp í það 

að vinna rannsóknina sjálfur (Cohen, Manion og Morrison, 2000, bls. 

226).  

Samkvæmt McNiff (2002) er eitt helsta markmið starfendarannsókna í 

skólum að efla fagmennsku kennara og annarra starfsmanna og þróa 

starfshætti sem miða að bættu skólastarfi.  Fengist er við raunverulegar 

aðstæður í skóla og markmið rannsóknarinnar er að þróa fagþekkingu og 

tengja fengna reynslu fræðilegum sjónarmiðum. Í starfendarannsóknum 

er rannsakandi að skoða eigið starf og hann rýnir í starfshætti sína á 

gagnrýninn hátt með það að markmiði að færa þá til betri vegar. McNiff 

leggur áherslu á sjálfsrýni í starfendarannsóknum, þ.e. að starfandinn 

ígrundi eigin viðhorf og gildi. Starfendarannsóknir fela í sér ferli þar sem 

kennari er að reyna eitthvað nýtt og öðruvísi í starfi sínu. Síðan er fylgst 

með því á markvissan hátt með skráningu ýmiss konar hvernig til tekst. 

Smám saman bætist við reynslu og þekkingu og það hefur aftur áhrif á 

það sem verið er að prófa; þannig þróast starfið og rannsóknin í takti 
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hvort við annað. Eftir því sem á líður mótar rannsóknin starf 

rannsakandans (McNiff, 2002). Rannsakandi í starfi fer þá að spegla sig í 

fræðunum og skoða sjálfan sig í tengslum við þau markmið sem hann 

setur sér með starfi sínu. Þetta getur verið gagnlegt fyrir kennara þar sem 

þeir öðlast víðara sjónarhorn á hlutina og betri skilning á því flókna 

umhverfi sem skólastarf er. Kennarar öðlast aukinn skilning á starfi sínu 

en einnig býður sjálfsrýni af þessu tagi upp á að endurmeta eigin gildi og 

viðhorf  til skólastarfsins í samræmi við reynslu sína (Bogdan og Bicklen, 

2007). 

Höfum í huga að rannsókn er í vissum skilningi nám. Þegar 

við rannsökum fyrirbæri erum við að læra um fyrirbærið, 

öðlast betri skilning á því. Starfendarannsóknir má því skoða 

sem viðleitni starfsfólks að læra í starfi, skilja betur og dýpra 

hvað það er að fást við og öðlast þannig innsýn og þekkingu 

sem fleytir því áfram og skapar því ný sóknarfæri og betri 

möguleika á að þróa starfshætti sína (Hafþór Guðjónsson, 

2008). 

Þróun fagmennsku í starfi grundvallast meðal annars á að beita sig 

sjálfsaga sem felst í því að vinna meðvitað í að veita hlutum eftirtekt og 

verða næmari á umhverfið. Engin varanleg breyting verður á starfsháttum 

sem miða að því að þróast í starfi nema það komi innan frá, frá 

starfsmanninum sjálfum. Slíkt kallar líka á að vera leitandi í starfinu 

ásamt því að skoða reynslu sína. Einnig skiptir máli að vera opin fyrir 

nýjungum og grípa þau tækifæri sem gefast. Fagmennska byggist meðal 

annars á því að fylgjast með í fræðaheiminum og því sem aðrir eru að fást 

við. Breytingar verða í kjölfar þess að aðrir og áður óþekktir möguleikar 

eru skoðaðir og viðurkenndir sem val. Starfendarannsóknir miða að því 

að efla færni við að bregðast rétt við aðstæðum ásamt því að þróa með sér 

sérfræðinginn í starfinu (Mason, 2002).  

Starfendarannsóknir hafa meðal annars þann tilgang að brúa það bil 

sem er oft á tíðum á milli fræðilegra skrifa og starfsins (Bennett, 2003). 

Starfendarannsóknir  hafa verið að festa sig í sessi víða um heim, þær 

geta gefið mikilvægar upplýsingar sem nýtast til að gera skólastarf  betra 

að gæðum. Hér á landi eru fleiri að bætast í hóp þeirra sem takast á 

hendur að vinna starfendarannsókn. „Starfendarannsóknir í skólum má 

skoða sem hvatningu til að taka eigin starfsþekkingu alvarlega, koma 
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henni á framfæri við aðra og byggja upp sameiginlegan þekkingargrunn 

kennara og annarra sem starfa í skólum“ (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

3.2 Hvers vegna starfendarannsókn? 

Nemendur mínir skipta mig máli og ég ber velferð þeirra fyrir brjósti. Ég 

hef áhuga á að bæta starf mitt með hagsmuni nemenda minna að 

leiðarljósi.  

Ég þekkti ekki til þessa fræðasviðs sem starfendarannsóknir eru fyrr 

en ég kynntist því í framhaldsnámi mínu við Kennaraháskóla Íslands. Ég 

skynjaði fljótt tækifærið sem felst í því að vinna starfendarannsókn, það 

gæti hjálpað mér  að skoða kennslu mína á markvissan hátt en um leið að 

breyta henni.  

Ég stefni að því að þróa fagmennsku mína og tel að 

starfendarannsóknir geti hjálpað mér í því sambandi. Við 

starfendarannsókn skapast þekking sem starfandinn sjálfur hefur 

eignarhald á. Það er mikilvægur liður í þeim lærdómi sem 

starfendarannsóknir færa rannsakanda. Eitt af mörgu sem er ákaflega 

heillandi við að takast á hendur starfendarannsókn er að ég sjálf sem 

rannsakandi fylgist meðvitað með kennslu minni og get síðan lagfært það 

sem betur má fara. 

3.3 Rannsóknarspurningar  

Aðalnámskráin tekur mið af kenningum hinnar félagslegu 

hugsmíðahyggju en í námskránni segir: 

Barnið er ... ekki óvirkur þekkingarþegi, heldur virkur 

þekkingarsmiður í sífelldri glímu við að túlka upplifanir 

sínar og koma þannig reiðu á eigin þekkingarheim. Ef 

gengið er út frá þessari sýn á nemandann er hlutverk 

náttúrufræðikennarans einkum fólgið í því að hjálpa 

nemandanum að byggja upp og þróa þennan þekkingarheim, 

þ.e. hugtök sín og hugmyndir um lífið og efnisheiminn 

(Aðalnámskrá, 2007, bls. 8). 

Hin félagslega hugsmíðahyggja kveður á um að nám fari fram í 

félagslegu samhengi þar sem samskipti og gagnkvæm samvinna stuðla að 

námi þannig að einstaklingurinn byggi upp eigin þekkingu og skilning. 



  

35 

Rannsóknarspurningar mínar spretta af viðleitni minni við að reyna að 

starfa í anda þessara hugmynda. Hin félagslega hugsmíðahyggja gerir ráð 

fyrir því að kennarinn gangi út frá þeim hugmyndum sem nemandinn 

hefur. Ég hef áhuga á að vinna með samræðuna sem kennsluaðferð til að 

kanna hugmyndaheim nemenda og til að aðstoða þá við að byggja upp 

þekkingu og skilning á viðfangsefni náttúrufræðanna. 

 

Rannsóknarspurningar mínar eru eftirfarandi: 

 Hvernig get ég bætt starfshætti mína sem 

náttúrufræðikennari? 

 Hvernig get ég nýtt mér samræður nemenda minna og 

samræðu mína við þá til að nálgast hugarheim þeirra og 

bæta eigin kennsluhætti í ljósi þeirrar þekkingar? 

3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun tók yfir skólaárið 2007 – 2008 en einnig nýti ég 

dagbókarfærslur frá skólaárinu 2005 – 2006. 

 

Gagnaöflun skólaárið 2005 – 2006. 

Gögn mín eru eftirfarandi: 

1. Dagbókarfærslur frá tímabilinu sem kennslustundir tóku yfir. 

Skólaárið 2005 – 2006 kenndi ég náttúrufræði á miðstigi, ég 

kenndi tveimur bekkjum af  þremur í árganginum. Ég ákvað að 

halda dagbók yfir tilraunir mínar við að færa kennsluhætti mína 

til betri vegar. Í dagbókina skráði ég undirbúning fyrir hvern tíma 

með nemendum. Hún hefur að geyma skráningu á því hvernig 

tímarnir gengu fyrir sig að mínu mati og einnig hvað ég taldi að 

mætti betur fara. Einnig hefur dagbókin að geyma hugrenningar 

mínar um hvernig ég geti bætt starfshætti mína og hvað ég geri 

næst í kennslunni. Ég skráði í dagbókina upplifun mína af því að 

vinna með nemendunum og einnig hvernig ég skynjaði líðan 

nemenda í tímum. Dagbókin hjálpaði mér við að skoða athugun 

mína og rifja upp hvernig mér fannst ganga að vinna með 

nemendum.  



  

36 

2. Ljósmyndir úr kennslustundum frá tímabilinu sem dagbók var 

skráð.  

Myndavélar eru handhægar og auðvelt að nota þær við öflun 

upplýsinga þegar markmiðið er að skrásetja það sem fram fer í 

kennslustund. Það er einnig hægt að nota myndavélar án þess að 

valda truflun meðal nemenda. Ljósmyndir geta aðstoðað 

kennarann við að rifja upp og fanga augnablikið í kennslunni. 

Þær gegna því hlustverki að fylla upp í þá mynd sem kennari er 

að leitast við að draga upp af kennsluháttum  sínum  (Hubbard og 

Power, 2003). Ég tók nokkuð margar myndir sem sýna nemendur 

við vinnu sína að athugunum sem voru settar upp í stöðvavinnu. 

3. Verkefni frá nemendum. 

Nemendur höfðu í hópastarfi sínu unnið saman að verkefnum. Ég 

hélt verkefnum nemenda til haga og skoðaði þau þegar ég reyndi 

að átta mig á hvort mér hafði tekist að auka við skilning nemenda 

á viðfangsefninu sem þeir fengust við.  

 

Ég nýtti dagbókina, ljósmyndirnar og verkefni nemenda ásamt 

kennsluáætlunum sem ég gerði fyrir tímana til átta mig á hvernig mér 

tókst til við nýja kennsluhætti, hvaða áhrif  þeir höfðu á nemendur og 

hvaða breytinga væri þörf til að ná markmiðum mínum með kennslunni. 

 

Gagnaöflun skólaárið 2007 – 2008. 

Gagnaöflun fór þannig fram að ég heimsótti nemendur á miðstigi í 

kennslustundir. 

 

Gögn mín eru eftirfarandi: 

1. Myndbandsupptökur úr kennslustundum.  

Ég fór sex sinnum inn í kennslustundir á tímabilinu desember 

2007 – mars 2008. Ég fór tvisvar sinnum inn í tíma í desember 

2007. Í janúar 2008 fór ég tvisvar sinnum inn í kennslustundir og 

í febrúar 2008 fór ég tvisvar sinnum inn í kennslustundir til 

nemenda. Gagnasöfnun með myndbandsupptökuvélinni fór 

þannig fram að ég setti upptökuvélina af stað þegar tími hófst og 

upptökum lauk í lok hverrrar kennslustundar. Myndbandsvélin 



  

37 

var látin ganga alla kennslustundina og sýnir það sem fram fór í 

tímum og samskipti milli kennara og nemenda. 

     Myndbandsupptökur voru nýttar á þann hátt að ég skrái 

nákvæmlega framvindu kennslustundanna. Ég skrifa orðrétt  

niður það sem ég segi við nemendur mína og síðan sömuleiðis 

geri ég það sama yfir það sem fram kemur hjá þeim. Ég skoða 

upptökurnar í ljósi þeirra spurninga sem ég hafði að leiðarljósi 

við athugun mina. Þær voru eftirfarandi: 

 Hvernig ræða börn saman? 

 Færir sú vitneskja mig nær hugmyndum þeirra og 

skilningi um hlutina? 

 Hvernig ræða börn við kennara sinn? 

 Færir sú vitneskja mig nær hugarheimi þeirra? 

 Hvernig get ég bætt starfshætti mína í ljósi niðurstaðna 

minna? 

Menningin sem er í tímunum eða andrúmsloftið er nokkuð 

sem ég reyni að fanga og lýsi því þegar ég horfi aftur og aftur á 

myndböndin og skráset það sem fyrir augu og eyru ber. Ég hef 

reynt að tengja það sem ég hef séð á myndböndunum við fræðin 

sem ég er að lesa. Eftir því sem ég fer oftar yfir myndböndin sé 

ég ávallt eitthvað nýtt sem ég næ að tengja við fræðileg atriði. Því 

fer ég endurtekið yfir myndböndin.  

2. Dagbókarfærslur frá tímabilinu sem kennslustundir tóku yfir. 

Dagbókarfærslur mínar fyrir þetta seinna tímabil hafa sama 

tilgang og markmið eins og dagbókarfærslur mínar veturinn 

2006, (sjá hér fyrir ofan). Dagbókin hjálpaði mér við að skoða 

athugun mína og rifja upp hvernig mér fannst ganga að vinna 

með nemendum ásamt því hvort mér fannst ég fá einhver svör við 

rannsóknarspurningum mínum. Ég hafði þó lært af reynslu minni 

að hafa dagbókina enn nákvæmari en hina fyrri, ég hafði meiri 

lýsingu á vinnu nemenda og hvernig ég upplifði andrúmsloftið í 

kennslustundinni.  

3. Verkefni nemenda meðan á starfendarannsókn stóð. 

Í tímunum var unnið með loft og eiginleika þess, tímarnir fóru 

fram með því móti að framkvæmdar voru athuganir og í tengslum 
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við þær kom ég af stað samræðu á milli nemenda en ennig milli 

þeirra og mín. 

     Nemendur unnu verkefni í fyrsta tímanum. Verkefnið var 

unnið í tengslum við athugun á „englaspili“, nemendur áttu að 

teikna englaspil og útskýra með því að skrifa við myndina hvers 

vegna englaspilið hreyfðist þegar kveikt væri á kertunum á því. 

Tilgangurinn með verkefnavinnu nemenda var að fá skýrari 

mynd af því sem þeir hefðu hugsanlega lært af samræðunni. Ég 

vildi komast að raun um skilning þeirra og einnig að nálgast 

hugarheim þeirra.  

 

Úrvinnsla gagna fór fram á þann hátt að ég skoðaði eins nákvæmlega og 

mér var unnt öll þau gögn sem ég hafði viðað að mér. Ég reyndi að tengja 

hin ólíku gögn saman til að fá víðara sjónarhorn á það sem ég var að leita 

eftir og skoða í tengslum við rannsóknarspurningar mínar. 

Leyfisöflun og siðferðileg atriði  

Leyfi var fengið hjá foreldrum og forráðamönnum nemenda fyrir því að 

þeir tækju þátt í verkefninu. Foreldrar voru upplýstir með bréfi um 

rannsóknina og markmið hennar. Ég sjálf ræddi við nemendur og útskýrði 

fyrir þeim tilgang heimsókna minna í skólann. Ég spurði þá hvort þeir 

vildu taka þátt í þessu verkefni mínu. Nemendur tóku því vel og voru 

fúsir að vera þátttakendur. 

Engar persónulegar upplýsingar um nemendur er hægt að rekja til 

einstaklinga í ritgerð minni um starfendarannsókn mína. 

3.5 Rýnt í dagbók (Skólaárið 2005 – 2006) 

Inngangur að vinnu minni með nemendum veturinn 2005 - 2006. 

Ég hef þá trú að kennsla í náttúrufræði sé m.a. fólgin í því að nemendur 

fái að handleika hluti, fái að skoða þá, rannsaka, ræða saman um 

verkefnin og tilraunir sem þeir gera. Þar sem hver tími er dýrmætur er  

mikilvægt eins og alltaf að  nemendur upplifi kennsluna sem 

merkingarbæra og áhugaverða.  Ég man sjálf að eftirminnilegustu 

tímarnir í mínu námi sem nemandi í grunnskóla voru oft á tíðum þeir sem 

maður fékk að vera með annað í höndum en námsbókina, til dæmis að 

gera stuttar verklegar æfingar, skoða í víðsjá og fara í vettvangsferðir. Þá 
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situr gjarnan eftir þekking sem á tíðum er haldbetri en væri hún fengin 

beint úr kennslubókinni. Ástæðan fyrir því gæti verið að nemendur eru 

meiri þátttakendur í námi sínu þegar þeir eru sjálfir að fást við hlutina. 

Fjölbreytt vinna með námsefni er oft á tíðum ákveðin endurtekning með 

viðfangsefnið unnið út frá mismunandi verkefnum. Það getur leitt til 

dýpri skilnings og nemendur fá einnig við það tækifæri til að sjá hlutina í 

nýju og öðru ljósi. 

Þegar ég kenndi nemendum mínum á miðstigi skólaárið 2005 – 2006 

lagði ég áherslu á að þeir fengju námsreynslu sem tæki mið af þessum 

atriðum. Ég vænti þess að vinnubrögð, sem fela í sér að gera athuganir, 

myndu leiða til hugtakamyndunar hjá nemendum. Þá lagði ég sérstaklega 

upp úr því að kveikjan að viðfangsefni væri merkingarbær og áhugaverð 

fyrir nemendur. „Kveikja (starter, opener) er kennslufræðilegt hugtak sem 

hefur verið notað um þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga 

athygli nemenda að efninu“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 19). Ég 

hugaði að því að hún væri vel til þess fallin að byggja undir þau hugtök 

sem unnið var með. Sumir tímar gengu út frá kveikju sem nemendur 

upplifðu sameiginlega og síðan voru þeir sem einn hópur að fást við sama 

viðfangsefnið.  

Í annan stað var ég með stöðvavinnu þar sem nemendum var skipt upp 

í hópa og þeir unnu stuttar athuganir á stöðvum og skráðu hjá sér svör við 

spurningum. Ég var einnig að reyna að koma því við að skapa tíma fyrir 

nemendur til að segja frá og ræða saman. Ég reyndi, eins og tími gafst til, 

að taka saman í lok tíma  hvað við vorum að vinna við og hver 

niðurstaðan var.  Stundum þurfti ég að bíða með það til næsta tíma.  Það 

er bæði kostur og ókostur við slíkt vinnufyrirkomulag. Kosturinn er að þá 

rifja nemendur saman upp það sem verið var að vinna með, ókosturinn er 

að það fer stundum mikill tími í þetta á kostnað kennslustundarinnar sem 

í hönd fer.     

Að vekja áhuga 

Eitt af því sem skiptir máli í kennslu er að gefa nemendum tækifæri til að 

undrast, spyrja, rannsaka og leita lausna (Hafþór Guðjónsson, 2005).  Ég 

reyni að koma þessum þáttum að í minni kennslu.  Ég geng m.a. út frá því 

að námsaðstæður þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði og eitt af þeim er að 

vekja áhuga nemenda.  Áhugi og tækifæri til að vera þátttakandi í 

námsathöfnum leiðir til þess að námið er á dýptina. Barn tengir nýja 
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þekkingu við þekkingu sem það hefur fyrir og hversdagslega reynslu 

(Dawes, 2008, bls. 3). Þegar saman tvinnast áhugi og skilningur barna á 

viðfangsefni ásamt því að þau geri sér grein fyrir hvernig og hvers vegna 

þau eiga að hlusta þá hlusta þau (sama heimild, bls. 60). Það getur aftur á 

móti krafist talsverðrar ígrundunar af kennarans hálfu að kalla fram 

þennan áhuga hjá nemendum.  Eins og fram kemur í dagbókinni tel ég 

mig hafa upplifað áhuga nemenda í kennslustundum og tilfæri hér á eftir 

dæmi um slíkt. Þegar ég vann með lofttegundir andrúmsloftsins 

samkvæmt námskrá í náttúrufræði fyrir miðstig og vildi beina athygli 

nemenda að súrefni, valdi ég sem kveikju athugun þar sem kerti var sett á 

skál og síðan var skálin fyllt að þremur fjórðu af vatni. Því næst var 

kveikt á kertinu og krukku hvolft yfir kertið. Ég bað nemendur að fylgjast 

vel með vatnsborðinu. Meðan logar á kertinu hækkar vatnsborðið í 

krukkunni. Að endingu er allt súrefnið uppurið og kertaloginn slokknar.  

Nemendur fylgdust áhugasamir með þegar vatnsborðið hækkaði í 

krukkunni við það að súrefnið í henni þraut. Þeir vildu einnig sjálfir fá að 

framkvæma athugunina og varði ég þó nokkrum tíma í að leyfa öllum 

nemendum sem áhuga höfðu að gera það.  Það skapaðist umræða í 

kringum athugunina og í framhaldi af því fræddi ég nemendur um úr 

hverju andrúmsloftið er og beindi athyglinni að súrefni loftsins. Þegar ég 

taldi að nemendur væru tilbúnir að skrifa niður texta af töflu bað ég þá að 

taka fram glósubækur. Ég skrifaði texta upp á töflu sem var saminn í 

samvinnu við nemendur, jafnhliða því skrifuðu nemendur af töflunni 

niður hjá sér. Textinn var um athugunina og hvað nemendur lærðu við að 

gera hana. Ég skrifaði í dagbókina mína eftir þennan tíma.  

Nemendur taka þátt og vinna í kennslustundinni af alúð, ég 

heyri af samræðum þeirra á milli og við mig að þeir skilja 

hvað við höfum verið að vinna með í tímanum.  Það er 

ekkert mál að fá nemendur til að skrifa niður af töflunni og 

ég rek það til þess að nemendurnir eiga sjálfir mikinn þátt í 

tímanum og virðast hafa áhuga á efninu sem tekið er fyrir. 

Annað dæmi um kveikju að athugunum með loft sem ég notaði og tel 

hafa vakið áhuga nemenda fyrir viðfangsefninu, var englaspil. Það er 

standur þar sem 4 kerti eru á plötu og fyrir ofan kertin hangir nokkurs 

konar órói, í þessu tilviki útskornir englar úr messing sem fara á 

hreyfingu þegar kveikt er á kertunum. Þegar ég kom inn í 
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kennslustundina var kliður og nemendur uppteknir í samræðum sín á 

milli. Ég sagði ekkert í byrjun tímans en reyndi að fanga athygli nemenda 

minna með því að stilla englaspilinu upp á kennaraborðinu. Það 

markverða sem gerðist var, að mér tókst að vekja hjá þeim athygli. 

Kliðurinn varð smám saman minni, nokkrir nemendur færðu sig að 

borðinu og ég bauð hinum að koma í hópinn. Fleiri en einn nemandi 

spurði mig hvort ég ætlaði ekki að kveikja á kertunum á englaspilinu. Í 

framhaldi af því hófst vinna mín með hugmyndir þeirra. Ég spurði 

nemendur hvað þeir teldu gerast við að kveikt væri á kertunum, 

nemendur komu fram með sínar hugmyndir, síðan kveikti ég á kertunum. 

Í kjölfarið á því skapaðist umræða um hvers vegna englaspilið hreyfðist 

og í þeirri umræðu vann ég með hugmyndir nemendanna. Ég spurði þá og 

þeir leituðust við að svara út frá sinni reynslu og forsendum. Ég notaði 

svör nemenda við að byggja upp skilning þeirra með því að veita þeim 

námsreynslu sem dýpkaði skilning þeirra. Þegar ég skoða 

dagbókarfærslur frá þessari kennslustund greini ég ánægju mína með 

tímann og framvindu hans. Ég tek fram í dagbókinni, að þegar ég ræði 

við nemendur, fara af stað umræður og í kjölfarið á þeim skrifa ég upp á 

töflu útskýringu á „hringstreymi“ . Eftirfarandi stendur í dagbókinni:  

Ég verð fyrir góðri upplifun, nemendur skrifa fúsir og glaðir 

það sem ég skrifa á töfluna. Þeir eiga sjálfir nokkuð í 

textanum og þar sem við höfum rætt heilmikið um þetta 

viðfangsefni virðast þeir skilja hvað þeir eru sjálfir að skrifa 

niður af töflu í sínar eigin bækur. Mér líður vel í tímanum, 

mér virðist sem nemendur séu uppteknir af viðfangsefninu, 

Ég býð nemendum að koma upp að kennaraborðinu og horfa 

á englaspilið og saman ræðum við um hvað þar er að gerast. 

Við notum þó nokkuð mikinn tíma í þetta allt, bæði að horfa 

á englaspilið og umræðurnar.  Þetta er góð stund mitt í 

skammdeginu, nemendur ræða saman, mér finnst þetta gott 

fyrir samskiptin í bekknum, það er samræða og nemendur 

eru að útskýra hver fyrir öðrum og ræða hvað er að gerast 

þegar englaspilið hreyfist. Ég  hlusta og fylgist með.  

Þegar ég rýni í dagbókarfærslur mínar tek ég eftir því að ég er ánægð 

með hve vel gengur að skapa saman texta með nemendum og fá þá til að 

skrifa niður glósur af töflu. Það má rekja til þess, að mínu mati, hve 
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nemendur eru virkir í námi sínu og eiga sjálfir nokkuð í þeim texta sem 

stendur á töflunni. 

Verklegar æfingar 

Í aðalnámskrá  er tekið fram að nemendur eigi að hafa tækifæri til að 

vinna verklegt.  

Athuganir og tilraunir af ýmsu tagi hafa þótt og þykja enn 

sjálfsagður og mikilvægur þáttur í náttúrufræðikennslu enda 

eru náttúruvísindin sem slík að verulegu leyti reynsluvísindi. 

Sú þekking sem við höfum á náttúrunni nú hefur að miklu 

leyti orðið til í gegnum athuganir og tilraunir af  ýmsu tagi  

(Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007. bls. 8). 

Það þarf að hafa í huga að verklegar æfingar eru engin trygging fyrir 

því að nám eigi sér stað. Það sem ræður mestu þar um er hvernig 

kennarinn skipuleggur slíkar æfingar, t.d. hvernig hann kynnir, leggur inn 

og vinnur með hugtök (Bennett, 2003, bls. 86). Þetta var mér ofarlega í 

huga þegar ég hugaði að fyrirkomulagi kennslustunda. Sem dæmi get ég 

nefnt að þegar ég vann með einkenni lofts sem er á hreyfingu lét ég 

nemendur gera æfingu sem fólst í því að þeir reyndu sjálfir með eigin 

athugun að þrýstingur í lofti  á hreyfingu er minni en í lofti sem hreyfist 

ekki. Athugunin fólst í því að nemendur lögðu pappírsrenning inn í bók 

en þannig að helmingur hans lafði út úr bókinni. Síðan klemma nemendur 

blaðsíður bókarinnar saman með höndunum og blása því næst eftir 

renningnum að ofanverðu. Nemendur virtust áhugasamir því þeir gerðu 

allir æfinguna og  það sköpuðust umræður um hvaða kraftar væru þarna 

að verki. Ég  útskýrði  fyrir nemendum hvað einkennir loft á hreyfingu og 

lagði í framhaldi af því  inn hugtakið „lyftikraftur“. Þessu næst var farið í 

lesefni sem útskýrði leyndardóma flugsins. Í lok tímans var gerð 

samantekt á hvað nemendur höfðu lært í tímanum, það unnum við saman, 

nemendur og ég. Það er mitt mat að þessi æfing, sem nemendur gerðu, 

gegndi mikilvægu hlutverki við að auðvelda þeim að skilja útskýringar 

textans og hugtakið sem unnið var með. Ég byggi álit mitt á því að 

nemendur virtust skilja það lesefni sem ég lagði til grundvallar í 

kennslustundinni og fór í eftir að hafa framkvæmt athugunina. Ég hafði 

fyrirkomulagið á lestrinum með því móti að ég las textann upphátt, 
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nemendur fylgdust með í bók sinni, ég útskýrði fyrir nemendum þau orð 

og hugtök sem ég taldi að þyrftu þess með og einnig spurði ég nemendur 

um hvað þeir vildu fá útskýringar á. Þá spurði ég nemendur spurninga um 

leið og textinn var lesinn, svör nemenda báru vott um skilning þeirra. 

Einnig var unnið skriflegt verkefni og þar kom fram skilningur nemenda 

sem mér virtist góður. 

Að skapa góðan vinnuanda 

Eitt af því sem er ákaflega mikilvægt í verklegri kennslu er að skapa 

góðan vinnuanda.  Þar leikur kennari stórt hlutverk við að koma því á. 

Það skiptir miklu að hann sjálfur hafi áhuga á viðfangsefninu, nemendum 

og þeim verkefnum sem bíða úrlausnar og nemendur eiga að fást við.  

Kennarinn  þarf að vera hvetjandi, styðja nemendur þegar þeir eru í 

lausnaleit, spyrja viðeigandi spurninga, láta nemendur finna að honum sé 

virkilega umhugað um þá  (Ingvar Sigurgeirsson,1999).  

Ég hef áhuga á að mínir nemendur vilji vita meira, þá þarf að langa til 

þess, þeir þurfa að hafa áhuga og vilja. Minn áhugi liggur í því að reyna 

að skapa þessar aðstæður fyrir nemendur. Reynsla mín er að 

áhugasömum nemendum líði vel og það er einnig drifkraftur í minni 

vinnu. Þegar nemendur sýndu viðfangsefninu áhuga var auðveldara að fá 

þá til að segja frá sínum hugmyndum. Ég skynjaði  þetta til dæmis þegar 

ég var í vinnu minni með „loft“  og vann með „leyndardóma flugsins“  

þar sem hugakið „lyftikraftur“  er útskýrt. Í þeim tíma kom áhugasamur 

nemandi upp að töflu, teiknaði flugvélarvæng og útskýrði fyrir 

samnemendum sínum hvernig hann virkaði. Fleiri nemendur lögðu til 

málanna og komu með innlegg í umræðuna. Ég tel að nemendum hafi 

liðið vel í tímanum, og margir þeirra treystu sér til að koma fram fyrir 

bekkinn og segja frá sínum hugmyndum.  

Stöðvavinna 

Ég reyndi að vinna fjölbreytilega með viðfangsefnið hverju sinni og vildi 

að nemendur fengju að vinna hlutbundið. Ég setti upp stöðvar þar sem 

nemendur unnu saman í litlum hópum að margvíslegum athugunum. 

Þessar athuganir fólu í sér að vinna með hljóð, segla og loft. Vinna á 

stöðvunum fól í sér að nemendur fengu fyrirmæli á skriflegu formi um 

hvaða efni þyrfti til að vinna athuganirnar. Nemendur tíndu sjálfir til 

efniviðinn og síðan voru fyrirmæli um hvernig átti að framkvæma 

athugunina og í kjölfarið á því voru spurningar sem nemendur svöruðu 
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saman. Það var ýmist að nemendur fengu sjálfir að velja sig í hópa eða að 

ég gerði það sjálf. Þessar hópaskiptingar gengu vel. 

Ég ræddi það við nemendur að til að vinna verklega þyrfti ég aðstoð 

þeirra með, ég treysti á að þeir sýndu samvinnu og viðhefðu góð 

samskipti við hvert annað, sýndu tillitssemi og virðingu. Það hafði mikil 

áhrif á mig hve vel gekk að virkja nemendur til samstarfs og hve þeir 

reyndu að láta hlutina ganga upp vegna þess að þeir höfðu áhuga á að 

vinna verklega í tímunum. 

Ég var upptekin af því að ganga á milli stöðva. Tilgangurinn var að 

aðstoða nemendur við athuganir sínar en einnig vildi ég  komast yfir að 

fylgjast með öllum hópunum og hvernig nemendur unnu í þeim. Ég 

spurði nemendur spurninga sem afhjúpuðu skilning þeirra, ég spurði þá 

hvers vegna hlutirnir væru með því móti sem raun bar vitni og bað þá um 

útskýringar ef þeir hefðu þær á reiðum höndum. Fjöldi nemenda hamlaði 

mér þó í þeirri viðleitni minni að spyrja hvern einasta nemanda. Ég náði 

ekki að kanna nógu djúpt eftir skilningi þeirra nemenda sem ég ræddi við. 

Ég var ekki viss um hvort nemendur væru að læra nóg þegar þeir unnu 

saman í litlum hópum að athugunum sínum. Þá komst ég ekki yfir að 

ganga á milli allra nemenda og kanna hugmyndir þeirra.   

Hugmyndir nemenda og samræður 

Ég lagði mikið upp úr því að nemendur væru áhugasamir í náminu til að 

virkja þá í þeirri vinnu, sem í hönd fór, í tímunum. Til að skapa þennan 

áhuga lagði ég áherslu á að koma með kveikju að viðfangsefni tímanna 

og vonaði að ég næði til nemenda með henni. Ég vann þetta á þann veg 

að ég kom með kveikjur  sem oftast voru hlutbundnar, að viðfangsefni. 

Þetta voru ýmsar stuttar athuganir sem vöktu spurningar meðal nemenda. 

Dæmin hér að framan lýsa því og að mér tókst að skapa þennan áhuga 

meðal nemenda sem ég sóttist eftir.  

Markmið mitt með kveikjunum var einnig að skapa vettvang fyrir 

sameiginlega reynslu nemenda. Þessar athuganir voru til þess fallnar að 

byggja grunn fyrir ýmis hugtök sem ég var að leggja inn í það og það 

skiptið. Ég kannaði forhugmyndir nemenda áður en ég hóf vinnu mína 

með kveikjuna. Þær kannaði ég með því að varpa spurningum til 

nemenda. Máli mínu til útskýringar má nefna að þegar ég vann með 

lofttegundir andrúmslofts í athugun minni með kertalogann spurði ég 

nemendur hvað myndi gerast þegar ég setti krukkuna yfir logann. Þegar 
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ég notaði athuganir sem kveikju í tímum spurði ég ávallt nemendur mína 

„hvað“  þeir teldu að myndi gerast áður en ég framkvæmdi athugunina. 

Það gekk yfirleitt vel að fá nemendur til að segja frá sínum hugmyndum. 

Aftur á móti var flóknara mál að halda utan um samræður nemenda 

sem sköpuðust í kjölfar umræðna um forhugmyndir og út frá athugunum. 

Ég fann fyrir því að erfitt er í eins stórum hópum og ég var með að fá alla 

til að taka þátt í umræðum. Einnig var vegna fjölda nemenda 

vandkvæðum háð  að fylgja svörum og hugmyndum þeirra eftir. Ég fann 

sérstaklega fyrir því að hafa ekki nógu vel á valdi mínu að halda utan um 

allan hópinn og ná að ræða við alla nemendur mína um þeirra hugmyndir 

og vangaveltur. Mér tókst ekki að virkja nógu marga í samræðunum, 

hópurinn var of stór til þess.  

Það hefði  verið hægt að komast að raun um hvernig nemendur skildu 

viðfangsefnið með því að þeir gerðu veggspjöld um athuganir sínar eða 

gerðu hugtakakort svo dæmi sé tekið. 

Engu að síður fengu nemendur fleiri tækifæri en áður hafði verið hjá 

mér í kennslu við að koma hugmyndum sínum á framfæri og ræða saman. 

Ég vann markvissar að því að hlusta eftir  hugmyndum nemenda minna 

eins og dæmið sýnir þegar ég vann með lofttegundir andrúmsloftsins og 

hugtakið „lyftikraftur“ . Einnig gætti ég þess að gefa  þeim nægilegan 

tíma til að hugsa sig um áður en þeir svöruðu spurningum mínum Ég var 

ekki vön að vinna með þessu móti en svör nemenda minna og samræður 

þeirra bæði við aðra nemendur og við mig vöktu forvitni mína um þær 

hugmyndir sem þeir hafa.     

Kennslustundirnar voru oft mjög annasamar. Nokkur tími fór í að 

útskýra hvernig við myndum vinna þann daginn, skipta upp í vinnuhópa 

og aðstoða nemendur við að koma upp stöðvunum. Reyndar gekk það vel 

og  nemendur voru duglegir að hjálpast að. Ég rakti það til þess að þeir 

höfðu áhuga og löngun til að vinna verklega.  

Þar sem nemendur virtust hafa mikla gleði og ánægju af að vinna 

verklegt gerði ég  það í eins ríkum mæli og raunin varð.   

Þegar ég horfi til baka sé ég að möguleiki hefði verið að samþætta  

meira verklegar athuganir, umræður og lestur í kennslubók eða lestur á 

fræðilegu efni sem væri við hæfi nemenda. Þetta álykta ég vegna þess að 

ég tel að nemendur séu færari um að vinna með fræðilegan texta eftir að  

hafa unnið á fjölbreyttan hátt með viðfangsefnið hverju sinni. Það hefði 
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verið betra að taka fleiri kennslustundir undir viðfangsefni hverju sinni í 

stað þess að reyna að komast yfir eins mikið og ég lagði upp með.  

Viðbrögð nemenda  

Það sem hvatti mig var hversu góð viðbrögð ég fékk frá nemendum við 

breyttum og nýjum kennsluháttum. Þessir breyttu og nýju kennsluhættir 

fólu í sér að ég kannaði hugmyndir nemenda markvissar en áður. Ég 

reyndi að virkja þá í samræðum með því að gefa þeim tækifæri og tíma til 

að tala saman og einnig við kennara sinn. Ég lagði upp úr því að skapa 

námsumhverfi þar sem verklegar athuganir voru viðhafðar. Þessi góðu 

viðbrögð nemenda greindi ég á því hve áhugasamir þeir voru sem kom 

fram meðal annars í aukinni vinnusemi hjá þeim og þátttöku í samræðum. 

Þeir voru duglegir við að spyrja spurninga í athugunum þeim sem við 

gerðum og vildu vita hvers vegna hlutirnir voru með því móti sem þeir 

birtust. 

Fjölbreytni í  námsumhverfi nemenda höfðaði til þeirra og hafði 

jákvæð áhrif á agann og andrúmsloftið í kennslustundum. Það kom fram í 

því að nemendur hjálpuðust meira að t.d þegar var stöðvavinna og  þeir 

sýndu hverjir öðrum enn meira tillit en áður.  

Eftir að ég hóf að rannsaka starf mitt og fór markvissar en áður að 

viðhafa fjölbreytni í kennsluháttum, má segja, að nemendur hafi sýnt 

náttúrufræðikennslunni aukinn áhuga.  Það kom oft fyrir þegar ég mætti 

þeim á göngunum að þeir spurðu: „Hvað verður í tímanum í dag?  Fáum 

við að gera verklegt?  Gerðu það, megum við gera verklegt?  Okkur 

finnst svo gaman að gera svona athuganir eins og við höfum verið að 

gera“.    

Ég spurði nemendur mína nokkrum sinnum hvernig þeim líkaði þetta 

kennslufyrirkomulag sem fól í sér að gera athuganir, vinna stöðvavinnu 

og ræða saman. Þeir lýstu ánægju sinni með þetta, sögðust læra meira 

þegar þeir sjálfir væru að gera hlutina, það þætti þeim einnig gaman. Af 

þessu má greina að nemendum líkar það vel þegar þeir eru meiri 

þátttakendur og virkir í eigin námi. Nemendur búa yfir þekkingu og 

viðhorfum sem þeir hafa þörf fyrir að koma á framfæri og vinna með. Ég 

lagði mig fram um að taka mið af þessum þáttum í vinnu minni með 

nemendum í kennslustundum. Viðhorf og skoðanir nemendanna eru 

meðal annars mælikvarði á hvernig  til tókst.  
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Starfendarannsókn 

Reynsla mín af að halda dagbókina veitti mér aukna innsýn í starfshætti 

mína. Ég taldi mig vera að vinna í anda félagslegrar hugsmíðahyggju. Þó 

fannst mér ég ekki ná að hlusta nógu vel eftir hugmyndum nemenda 

minna sem ég veit að er mikilvægt að vinna út frá.  

Það hafa  verið miklar umræður á undanförnum árum um það meðal 

fræðimanna og skólafólks að það þurfi að hlusta frekar og betur eftir 

hugmyndum barna til þess að byggja upp áframhaldandi merkingarbæra 

kennslu fyrir þau.  Einnig um nauðsyn þess að nemendur fái tækifæri til 

að tjá sig, koma skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri með því að 

ræða um þær og með því að ræða við aðra (Bennett, 2003).  Haft er eftir 

Henderson og Wellington að það teljist mikilvægur þáttur í að læra 

vísindi að nemendur kanni sínar eigin hugmyndir  eða viðhorf og annarra 

til að þróa hið vísindalega tungumál og sjálfstæða hugsun (Wellington og 

Osborne, 2001, bls. 39).  

Í aðalnámskrá grunnskóla í  náttúrufræði frá árinu 1999 er tekið 

sérstaklega fram í kaflanum um vinnubrögð og færni að þjálfa þurfi 

markvisst ákveðin vinnubrögð er lúta að því að leita skýringa og lausna 

og meta niðurstöður.  Stefna skuli að því að efla frumkvæði og öryggi 

nemenda sem helst í hendur við aukinn þroska þeirra.  Stuðla skuli að því 

að nemendur þjálfist í gagnrýninni hugsun með því að skoða 

viðfangsefnið hverju sinni út frá ýmsum sjónarhornum og  komast að 

rökréttri niðurstöðu (Aðalnámskrá grunnskóla náttúrufræði, 1999, bls. 9). 

Í  námskrá í náttúrufræði og umhverfismennt frá árinu 2007 er einnig 

hnykkt á mikilvægi þess að nemendur glími við hluti og efli færni sína í 

að meta og túlka niðurstöður, setja þær fram og miðla til annarra.  Þar er 

og lögð áhersla á gagnrýna hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla - 

náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 5-6).  Það er einnig 

sérstaklega tekið fram í námskránni um náttúrufræði og umhverfismennt 

að þar sem það sé hlutverk náttúrufræðikennarans að leiða nemendur inn í 

heima náttúruvísindanna þá verði hann að gera sér far um að kynnast 

hugmyndum þeirra og komast þannig að raun um hvar þeir eru staddir og 

hvernig þeir hugsa (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007, bls. 10). 

Til að geta kennt í þeim anda sem námskráin boðar og uppfyllt þau 

markmið sem hún setur fékk ég áhuga á að innleiða nýja starfshætti sem 

taka mið af ofangreindum þáttum í aðalnámskrá í náttúrufræðum og þróa  
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kennsluna mína þannig að nemendur fái meira út úr náminu. Ég fékk 

áhuga á því að útbúa námsaðstæður þar sem lagt er upp úr því að 

nemendur ræði saman um hlutina.  Ég vildi vinna með það að kenna til 

skilnings með því að þroska hugsun nemenda í gegnum samræður.  Mér 

fannst ég þyrfti að nálgast hugmyndir nemenda meira með því að ræða 

við þá og einnig með því að stuðla að samræðum þeirra á milli. Í 

framhaldi af þessu hélt ég áfram að fræðast um árangursríka kennsluhætti 

og það ýtti enn frekar undir áhuga minn á því að vinna með samræður 

nemenda. Það var því veturinn 2007 -   2008 sem ég ákvað að vinna með 

hugmyndir barna í gegnum samræður til að nálgast hugarheim þeirra. 

3.6 Athuganir í kennslustundum. 

Skólinn, sem ég starfa við, er í þéttbýli. Hann er um 30 ára gamall og því 

búinn að festa rætur í bæjarsamfélaginu. Þetta er nokkuð fjölmennur 

grunnskóli, með um 500 nemendur og  kennt er á öllum skólastigum.  

Ég var í námsleyfi þegar ég gerði athugun mína meðal nemenda. Þess 

vegna þurfti ég tækifæri til að vera gestur í tímum hjá öðrum kennara. 

Þegar ég var búin að gera upp við mig hvar og hvernig ég vildi vinna 

starfendarannsókn mína ræddi ég það við skólastjórnendur og sýndu þeir  

hugmyndum mínum áhuga og velvilja. Næsta skref var að senda  bréf til 

foreldra og fá leyfi fyrir því að börn þeirra tækju þátt í starfendarannsókn 

minni. Ég var í millitíðinni búin að ræða við samstarfskonu mína við 

skólann og fá góðfúslegt leyfi af hennar hálfu til að koma inn í bekkinn 

hennar og framkvæma athuganir með nemendum. Þar að auki var hún 

mjög áhugasöm og styðjandi við þær hugmyndir sem ég kynnti fyrir 

henni að vinnu með nemendum. Nemendurnir sem ég vildi heimsækja 

með athuganir mínar voru á miðstigi.  

Ég hafði verið umsjónarkennari hluta nemendanna fyrstu fjögur árin 

þeirra í skólanum og kennt hinum börnunum þegar ég hafði verið í 

samstarfi við umsjónarkennara þeirra. Lang flestir nemendanna þekktu 

mig því, nema þeir sem komu nýir inn í árganginn þennan vetur.  

Markmið mitt með vinnu minni með nemendum er að nálgast 

hugarheim þeirra, og spyrja þá spurninga sem ég vonast til að þeir 

bregðist við með því að segja frá hugmyndum sínum. Í annan stað vil ég 

reyna að koma af stað samræðum milli nemenda og hjálpa þeim þannig 

til skilnings á viðfangsefninu. Eftir talsverðar vangaveltur taldi ég mig 

vera búna að finna viðfangsefni sem vekti áhuga nemenda og þar er 
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kveikjan mikilvægur þáttur. Niðurstaða mín var að vinna með hugtakið 

„loft“  en ég sá fyrir mér að nota englaspil (hlutur tengdur jólum) eða 

englaóróa eins og börn nefna það stundum sem kveikju að þeirri vinnu. 

Héðan í frá nefni ég viðkomandi hlut í ritgerðinni englaspil. Þetta er 

standur þar sem 4 kerti eru á plötu og fyrir ofan kertin hangir nokkurs 

konar órói, í þessu tilviki útskornir englar úr messing sem fara á 

hreyfingu þegar kveikt er á kertunum. Ætlunin er að ræða við nemendur 

um hvað gerist þegar kveikt er á kertunum á englaspilinu og hvers vegna 

það gerist.  

Það var mér því nokkurt kappsmál að fá tækifæri til að heimsækja 

nemendur í desember og gekk það eftir. Bæði var ástæðan sú að ég vildi 

nota englaspilið sem kveikju og einnig að skammdegið, sem þá ríkir, geti 

átt þátt í að skapa notalega stemmingu inni í stofunni þegar kveikt er á 

kertunum. 

Þegar kennslustundir voru skipulagðar óskaði ég eftir því við 

umsjónarkennara bekkjarins að fá helming nemenda í einu til mín. Það 

var ekkert því til fyrirstöðu að haga hlutunum þannig og ákvað 

umsjónarkennari hópaskiptinguna. Ég vildi þó fá að ræða við allan 

bekkinn stuttlega áður en hópaskiptingu væri komið á. Þeim tíma vildi ég 

verja í að upplýsa nemendur um  tilganginn með vinnu minni með þeim 

og svara spurningum sem kannski myndu vakna meðal þeirra.  

Þegar ég kom inn í stofuna til nemenda í mína fyrstu heimsókn til 

bekkjarins fannst mér ég greina nokkra eftirvæntingu fyrir því sem í hönd 

færi. Kennari barnanna var búinn að undirbúa þau stuttlega fyrir komu 

mína. Ég  kynnti fyrir nemendunum verkefni mitt og útskýrði  að ég væri 

að vinna rannsókn á starfi mínu til að færa það til betri vegar, að ég væri 

núna í sporum nemenda þar sem ég væri í námi við Kennaraháskóla 

Íslands. Nemendur virtust nokkuð áhugasamir fyrir því að kennari gæti 

einnig verið nemandi og spurðu út í hvernig það væri og spunnust stuttar 

samræður í tengslum við það. Ég greindi frá því að vinna þeirra með mér 

fælist meðal annars í því að ræða saman. Ég lagði út af þeim gildum að 

sýna virðingu og tillitssemi í samræðum og spurði börnin hvort þau teldu 

það mikilvægt. Þau tóku undir það.  

Kennslustund í desember 

Við skipulagningu á kennslustundinni var afráðið að ég myndi vinna með 

nemendur í tvískiptum hópi, rúmlega tíu nemendur voru í hvorum, í  
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heimastofu þeirra. Börnin áttu að sitja saman í hring í tímum mínum, því 

raðaði ég saman nokkrum minni borðum og bjó til eitt stórt hópborð sem 

allur hópurinn átti að sitja við og englaspilið var staðsett á. 

Umsjónarkennari barnanna  lánaði mér sína eigin upptökuvél og 

aðstoðaði mig við að setja hana upp og stilla. Allt var til reiðu þegar 

börnin komu inn í stofuna sína og komu sér fyrir við hópborðið. Ég sá til 

þess að vel færi um alla og allir hefðu augnsamband sem við borðið sátu. 

Áður en ég fór að vinna með hópinn ræddi ég um samskiptareglur og 

rifjaði upp það sem ég hafði rætt við þau fyrr um morguninn þegar ég 

ræddi við allan bekkinn. Rödd mín er lágstemmd og róleg en ég tala með 

þeim hætti til  að reyna að skapa notalegt andrúm með börnunum. Ég 

taldi mig greina áhuga og eftirvæntingu meðal nemenda fyrir því sem í 

hönd fór þar sem þeir horfðu allir á englaspilið og virtu það fyrir sér í 

rökkrinu  en ég var búin að slökkva ljósin og einungis ljósin að utan lýstu 

hana upp.  

Eins og áður sagði ætlaði ég að vinna með „loft“  í tímanum og nota 

englaspilið sem kveikju að vinnu minni með nemendum. Ég spurði þá 

hvort þeir þekktu englaspilið, hafi séð það áður eða eigi slíkt sjálf. 

Langflestir þeirra þekktu spilið eða áttu sjálfir. Þó voru örfáir sem ekki 

könnuðust við að hafa séð slíkt áður.  

Ég vildi heyra hugmyndir nemenda áður en ég byrjaði á athuguninni, 

og spurði því  börnin hvað myndi gerast þegar kveikt væri á kertunum. 

Þau brugðust fljótt við og greinilegt var á svörunum að mörg höfðu 

reynslu af englaspili, þó ekki öll. Nemendurnir voru rólegir og 

yfirvegaðir og hlustuðu hver á annan þegar þeir sögðu frá hugmyndum 

sínum. Það komu eftirfarandi svör frá nemendum við spurningu minni: 

 

Umræða 3.6.1. Englaspil.   

 Nemandi 1:  Það verður bjartara hér inni,  

 Nemandi 2:  Það (englaspilið) snýst í hringi,  

 Nemandi 3:  Af hverju.  

 Nemandi 2:  Ég veit það eiginlega ekki.  
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Þegar ljóst var að ekki kæmu fram fleiri hugmyndir frá nemendum 

kveikti ég á kertunum og bað ég þá sérstaklega að fylgjast með því sem 

gerðist við það. Meðan ég kveikti á kertunum fylgdust börnin rólega með, 

englaspilið fór fljótlega að snúast eftir að kveikt hafði verið á kertunum. 

Öll börnin horfðu, að því er mér virtist, með áhuga og athygli á það 

hreyfast. Í kjölfarið komu eftirfarandi spurningar frá þeim: 

 

Umræða 3.6.2. Englaspil. 

 Nemandi 1:  Spurði með ákafa í röddinni „er það eldurinn 

sem lætur það fara áfram?”.  

 Nemandi 2:  Hann virtist fullviss um að eldurinn hefði 

þau áhrif  og sagði: „það hlýtur að vera eldurinn, en samt, 

hvað gerir eldurinn til þess að láta það snúast?”.  

 Nemandi 3:  Eldurinn er svo heitur að hann lætur þetta 

fara í gang, það virkar svona eins og olía.  

Meðan þessu fór fram sátu nemendur rólegir og allir virtu englaspilið 

fyrir sér, en ég hélt mig til hlés og reyndi að vera eins lítið áberandi og ég 

gat. Ég var meðvituð um að nærvera mín gæti haft truflandi áhrif á 

nemendur. 

Þegar ljóst var að ekki myndu koma fram fleiri hugmyndir frá 

nemendum, hélt ég áfram spurningum mínum og spurði ég þá hvað væri í 

kringum okkur. Þannig leiddi ég umræðuna að loftinu. Nemandi svaraði 

því til að það væri loft sem er í kringum okkur. Ég endurtók að bragði 

svar hans og sagði: „Já, það er loft í kringum okkur“ . Tilgangurinn með 

endurtekningunni var að beina athygli nemenda að loftinu. Nemendur 

virtu spilið fyrir sér og komu með athugasemdir um hvernig það 

hreyfðist, einn þeirra spurði: „Er það þarna sem það hreyfist“, og síðan 

benti hann á efri hlutann á spilinu. Hljóðið sem heyrðist í englaspilinu 

vakti einnig athygli þeirra. Nemendur komust að þeirri niðurstöðu eftir að 

hafa útskýrt sjálfir, að málmpinnarnir, sem héngu niður úr englunum, 

slægjust utan í málmdiskana sem eru fyrir neðan þá, þess vegna heyrðist 

hljóðið. Síðan bað ég nemendur að virða englaspilið áfram fyrir sér og 

spurði þá hvers vegna  það hreyfðist eða snérist. Nemandi svarði því til 

að eldurinn væri svo heitur. Þegar þarna var komið sögu taldi ég 
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nauðsynlegt að koma inn í samræður nemenda til að beina athygli þeirra 

að hitanum af kertaloganum. Ég lagði hendurnar að kertaloganum og 

spurði nemendur hvað gerðist í kringum kertalogann. Markmið mitt með 

þessu var  að reyna að stuðla að þeim skilningi hjá nemendum að loftið 

hitnaði í kringum logann. Þá komu eftirfarandi svör frá nemendum: 

 

Umræða 3.6.3. Englaspil. 

 Nemandi 1:  Það verður heitt. 

 Nemandi 2:  Loftið hitnar.  

Fleiri nemendur tóku í sama streng með því að segja „já“  þegar 

nemandi 2 sagði „loftið hitnar“ . Þar sem næsta skref mitt átti að vera að 

fræða nemendur um eiginleika lofts sem hitnar endurtók ég það sem hann 

sagði til að beina athygli nemenda að heita loftinu. Í kjölfarið kom 

eftirfarandi umræða milli nemenda, þeir fóru að beina athygli að því 

hvers vegna kviknaði ekki í englaspilinu. 

 

Umræða 3.6.4. Englaspil. 

 Nemandi 1:  Ég skil ekki af hverju kviknar ekki í þessu 

(englaspilinu).  

 Nemandi 2:  Svarar að bragði „Af því að þetta er málmur“  

(englaspilið er úr messing). 

 Nemandi 3.  Segir með vissu í röddinni „reyndar” . 

Þessu næst fór ég að útskýra fyrir nemendum hvað gerist þegar loft 

hitnar, ég sagði: „Þegar loftið hitnar, þá þenst það út og verður léttara en 

loftið sem er kaldara í kring og heita loftið fer að stíga“ . Ég sýndi með 

handahreyfingum hvernig heita loftið stígur upp. Í þeim töluðum orðum 

kom nemandi með innlegg og sagði „og það fer í“  hann virtist vanta orð 

yfir hugsun sína, ég beið átekta, ég vildi ekki taka það augnablik af 

nemendum þegar skilningur er að myndast hjá þeim, því endurtók ég það 

sem hann sagði en hélt ekki áfram að útskýra, þá kom frá öðrum nemanda 

og hinn tók undir „og þetta fer í hringi“  (loftið fer í hringi var það sem 

nemandinn átti við). Ég endurtók það sem hann sagði og hélt síðan áfram 
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með útskýringuna „kalda loftið, sem er þyngra, sígur niður og í þessu 

tilfelli í átt að hitanum af kertunum“ . Ég spurði hvaða áhrif það hefði á 

loftið (að kalda loftið færðist að hitanum) og nemendur svara nokkrir 

saman „það hitnar“ . Á þennan hátt lagði ég inn grunn að því hvað 

einkennir heitt og kalt loft, um leið og ég útskýrði notaði ég 

handahreyfingar til að leggja áherslu á orð mín og til að fá nemendur til 

að átta sig á hreyfingu loftsins. Þegar þessu fór fram taldi ég mig greina 

skilning barnanna á því sem ég var að útskýra. Þau horfðu á englaspilið 

meðan ég útskýrði og það mátti heyra fleiri en eitt barn segja upphátt við 

sjálft sig „já“  með skilningstón í röddinni. Upplifun mín á þessu 

augnabliki var að þarna væri að renna upp ljós fyrir börnunum. Þar sem 

mér þótti mikilvægt að börnin fengju tíma til að fara aftur yfir það sem 

þau voru að læra um og hefðu þar með tækifæri til að ná frekari tökum á 

efninu, endurtók ég útskýringar mínar. Þegar þessu sleppti nefndi ég 

hugtakið yfir það sem nemendur voru að læra,  sagði að þetta væri nefnt 

„hringstreymi“ .  

Við skipulagningu á kennslustundinni hafði ég áform um að tengja 

það, sem nemendur voru að læra um í tímanum, við hluti í daglegu lífi. 

Ég ræddi um upphitun húsa og  spurði börnin hvers vegna hlýnaði í 

herbergjum þegar ofnar væru heitir. Nemandi svaraði að bragði  „það fer 

heitt vatn inn í ofninn og þá gefur ofninn frá sér hita“ , hinir nemendurnir 

horfðu á englaspilið snúast og hlustuðu með eftirtekt á það sem hann 

sagði. Í framhaldi af þessu spurði ég nemendur hvaða áhrif það hefði á 

loftið og nemendur sögðu „það hitnar“. Því næst sagði ég „þá léttist það 

og stígur upp og kalda loftið kemur að og það hitnar og stígur upp og það 

verður hlýrra og hlýrra“. Meðan ég útskýrði þetta sýndi ég og enn aftur 

með handarhreyfingum að loft sem léttist stigi upp og hvernig kalda loftið 

kæmi að kertaloganum, hreyfingarnar sýndu hringstreymi.  Ég hafði varla 

sleppt orðinu þegar einn nemandi sagði „nei sko, það sést uppi í loftinu“. 

Nemandinn var að vísa til þess að glampinn af englaspilinu sást í loftinu. 

Allir nemendurnir litu upp og horfðu með undrunarsvip upp í loftið, þá 

kom frá nemanda „það verður dálítíð erfitt að teikna þetta”. Léttur hlátur 

kom frá nemendum og fyrri nemandinn sagði með glettni í röddinni „það 

á að teikna þetta upp í loftið líka“. Ég vann ekki áfram með þessar 

athugasemdir nemenda en hélt í stað áfram með vinnu mína að 

markmiðum tímans.  

Til að skýra málið nánar tók ég  fram bók með skýringarmynd sem 

sýnir hvernig varmi berst um herbergi. Ég vildi að allir nemendur væru að 
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beina athygli að því sama á myndinni. Þess vegna  hélt ég bókinni fyrir 

framan þá til þess að allir sæju greinilega myndina í henni þegar ég fór 

yfir hana og útskýrði. Nemendur virtust sýna þessu áhuga og fylgdust 

með af athygli. 

Undir lok tímans bað ég nemendur um að teikna mynd af englaspili og 

því sem gerist þegar kveikt hefur verið á kertunum. Með þessu verkefni 

vildi ég fá skýrari mynd af því sem þeir hefðu hugsanlega lært af 

samræðunni. Eins og sjá má af þeim sýnishornum, sem hér fylgja, 

fylgiskjöl 1 - 4, voru teikningar nemenda yfirleitt skýrar og útskýringar 

þeirra sömuleiðis. Myndirnar og textarnir sem nemendur skrifa með þeim 

gefa til kynna að nemendur hafi skilið útskýringar mínar. Til að mynda 

teiknar nemandi inn hreyfingu á loftið fyrir ofan kertin og einng örvar 

sem sýna að englaspilið hreyfist (sjá fylgiskjal 4). Hér eru nokkur dæmi 

um það sem nemendur skrifuðu við myndir sínar. 

Nemandi 1. 

Englapil, fjallar um loft, loftið kemur að kertunum og hitnar 

og fer upp og verður kalt og kemur aftur niður. Þetta köllum 

við hringstreymi. 

Nemandi 2.  

Loftið hitnar og stígur upp. Kalt loft stígur niður. 

Nemandi 3. 

Heita loftið er léttara en kalda loftið svo kalda loftið sígur 

svo það myndast hringstreymi. 

Nemandi 4. 

Loftið hitnar og stígur upp, kalt loft stígur niður. 

 

3.7 Samræðan 

Mercer horfir á notkun tungumálsins  frá nokkuð óvenjulegu  sjónarhorni. 

Hann hefur um árabil rannsakað hvernig fólk notar tungumálið til að 
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hugsa saman og vinna úr sameiginlegri reynslu. Niðurstöður rannsókna 

(Mercer, 2000, bls. 133) sem hafa verið gerðar víða um heim þar sem 

athugað var bæði á sálfræðilegan og mannfræðilegan hátt hvernig 

tengslum barna og fullorðinna er háttað benda til að það „að vaxa úr 

grasi” feli í sér ákveðna þætti. Þessir þættir  snúast um að leiða barnið inn 

í heim þar sem það lærir hvernig og með hvaða móti orð eru notuð og 

hvernig maður hugsar um hlutina. Líkt og Vygotsky (1978) heldur 

Mercer (2000)  því fram að það sé fyrst og fremst í gegnum samskipti við 

annað fólk sem börn læra að nota tungumálið.  

Mercer beinir sjónum sínum að hlutverki foreldra og annarra 

fullorðinna við að hjálpa börnum að þroska skilning sinn og læra 

(Mercer, 2000, bls. 134). Hinir fullorðnu kenna barninu meðal annars í 

gegnum samræður. Börn upplifa umheiminn, öðlast reynslu, venjulega í 

gegnum félagslegar athafnir og því fylgir oft umræða eða tal.  Það er,  ný 

reynsla mótast meðal annars fyrir milligöngu tungumálsins. Þátttaka í 

samræðum er ein mikilvægasta reynsla fyrir barn að öðlast, upplýsingar 

fengnar með samræðum hafa engu minni þýðingu en þær sem börn fá 

með öðru móti eins og snertingu eða áhorfi svo dæmi sé tekið (Mercer, 

2000, bls.136). Með notkun tungumálsins hafa börn tækifæri til að reyna 

skilning sinn í tengslum við aðra og geta notað rökræðu til að draga fram 

viðeigandi upplýsingar og útskýringar frá fullorðnum um það sem þau 

skynja og vilja fá að fræðast um.  

Mercer hefur rannsakað orðræðu kennara víða um heim, hvernig þeir 

tala við nemendur sína. Hann hefur komist að því að það eru ákveðnir 

þættir sem þeir eiga sameiginlegt þegar þeir eiga í samskiptum við 

nemendur. Kennarar nota ákveðna samtalstækni við að aðstoða nemendur 

við að byggja upp skilning. Þeir gera meðal annars eftirfarandi: nota 

endurtekningu, gera samantekt á efninu í stuttu máli og umorða fyrir 

nemendur það sem hefur verið fjallað um í þeim tilgangi að gera það 

skiljanlegra (Mercer, 2000, bls. 52 –55). Þetta er gert með það að 

markmiði að skapa sameiginleg viðmið (e. frame of reference) til að 

ganga út frá í kennslunni. Mercer vísar í athuganir Wertsch sem komst að 

því að foreldrar nota svipaðar aðferðir í samskiptum við ung börn sín 

(Mercer, 2000, bls. 139).  Samkvæmt Wertsch má greina tvær leiðir í 

þessu samhengi. Þeirri fyrri er lýst á þann hátt að þegar foreldri verður 

þess áskynja að barnið skilur ekki notar foreldrið fyrri reynslu til að 

hjálpa barninu að skilja. Dæmi um þetta er þegar barn sem er á göngu 

með foreldri sínu úti í sveit sér dráttarvél og foreldrið segir; sjáðu, þetta 



  

56 

er dráttarvél. Seinni leiðin er farin bregðist þessi tilvísun og barnið skilur 

ekki. Þá  gæti foreldrið sagt; sérðu stóra græna hlutinn með risastóru 

dekkjunum á akrinum, þetta er dráttarvél. Foreldrið vísar þannig til 

almennar þekkingar til að byggja upp sameignileg viðmið, gert er ráð 

fyrir að barnið skilji hvað átt er við með lit og lögun, sem hægt er að 

ganga út frá þegar útskýrt er fyrir barninu. Þegar fram líða stundir verða 

útskýringar foreldris í hnitmiðaðra máli þar sem það gerir ráð fyrir að 

tekist hafi að skapa þessa þekkingu hjá barninu. Næst þegar foreldrið og 

barnið eru úti í sveit getur foreldrið sagt; þarna er önnur stór græn 

dráttarvél. Seinna getur foreldrið vísað eingöngu til dráttarvélarinnar. Á 

þennan hátt, með því smám saman og  kerfisbundið að skapa 

sameiginlega þekkingu, styður hinn fullorðni og hvetur til aukins þroska 

barnsins á notkun tungumálsins og heiminum sem það lýsir (Mercer, 

2000, bls. 139). 

Það er nauðsynlegt að hinn fullorðni viti hvar skilningur barnsins 

liggur til þess að vera fær um að nota þessa samskiptahætti með 

árangursríkum hætti. Hinn fullorðni byggir síðan samskiptin við barnið 

og ákvörðun sína um hvernig hann vinnur með skilning þess á þeim 

upplýsingum sem það þegar hefur um skilning barnsins. Sé þetta unnið 

skipulega í athöfnum með og í samskiptum við barnið (e. joint activity) 

getur hinn fullorðni gert barninu kleift að taka framförum sem það annars 

ekki gæti eitt og sér. Það er þessi aðstoð hins fullorðna við barnið þar til 

það hefur náð að þroska skilning sinn og getur gert hlutina upp á eigin 

spýtur án aðstoðar sem Bruner nefnir stillansa (e. scaffolding)  (Mercer, 

2000, bls. 139).  

 Því er líkt farið með hugmynd Vygotskys um þroskasvæðið (e. zone 

of proximal develpment, ZPD) og hugmynd Bruners að sú fyrrnefnda 

byggir á að forsenda vitsmunaþroska hjá barni sé meðal annars að það 

eigi samskipti við sér lærðari eða reyndari einstakling. Bæði Bruner og 

Vygotsky leggja áherslu á samskipti með notkun tungumálsins í gegnum 

samræður þar sem hinn fullorðni skapar aðstæður fyrir barnið til að læra, 

slíkt gegni veigamiklu hlutverki við þroskun vitsmuna barnsins (Mercer, 

2000, bls. 140).  

Það gerir Mercer einnig þótt með aðeins öðrum hætti sé. Mercer 

bendir á að við getum notað tungumálið með því að læra að beita því, 

sem tæki til að hugsa með, einstaklingslega og með öðrum, á 

árangursríkan hátt. Í þessu samhengi notar hann  hugtakið „interthinking”    
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(collective thinking, thinking together)  sem  er eitt af  lykilhugtökum í 

fræðum hans. Hann notar þetta hugtak yfir þá athöfn að hugsa saman um 

hlutina. Mercer hefur áhuga á að átta sig á gæðum  kennslu og náms út 

frá þessu sjónarhorni. Áður en áfram er haldið er nauðsynlegt að kynna til 

sögunnar eitt af þeim hugtökum sem Mercer leggur til grundvallar 

hugmyndum sínum en það er samhengið (e. context) sem samræðan fer 

fram í. Ef  samræðan á að leiða til árangurs eða niðurstöðu  þurfa 

viðmælendur að skapa í sameiningu samhengi fyrir samræðuna. Það sem 

einstaklingurinn leggur inn í samræðuna þarf  að vera í ákveðnu 

samhengi sem aðrir aðilar í samtalinu þurfa að vera meðvitaðir um svo 

tryggt sé að samræðan leiði til merkingarbærrar niðurstöðu (Mercer, 

2000, bls. 21).   

Til að kennari geti kennt og nemandi  lært verða þeir að nota 

samtal og sameiginlega athöfn til að skapa sameiginlegt 

samskiptasvæði, ”intermental development zone” (IDZ) sem 

tekur mið af því samhengi sem sameiginleg þekking þeirra 

og viðmið grundvallast á. Innan þessa IDZ,  sem tekur 

sífelldum breytingum í takt við samræðuna, ræða kennari og 

nemandi saman um þá leið sem farin er í samskiptunum. 

(Mercer, 2000, bls. 141)4.     

Það er háð gæðum IDZ hvort kennara tekst að gera nemanda færan um 

að athafna sig umfram það sem hann hefur sýnt að hann geti hingað til og 

hvort nemandinn geti nýtt þessa reynslu til að þróa nýjan hæfileika og 

skilning (Mercer, 2000, bls. 141). 

Mercer kynnir til sögunnar í tengslum við samhengi samræðunnar 

hugtakið grunnreglur samræðunnar  (e. conversational ground rules). 

Hann telur grunnreglur samræðunnar vera  óaðskiljanlegan hluta þess 

samhengis sem samræðan fer fram í. Grunnreglur samræðunnar má segja 

                                                   
4
 For að teacher to teach and a learner til learn, they must use talk and joint 

activity to create a shared communicative space, an ”intermental developmental 

zone” (IDZ) on the contextual foundations of their common knowledge and 

aims. In this inetermental zone, which is reconstituted constantly as the dialogue 

continues, the teacher and learner negotiate their way through the activity in 

which they are involved. 
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að séu óskrifaðar reglur um hvernig þeir, sem ræða saman, eiga að haga 

máli sínu með hliðsjón af tilgangi samræðunnar (Mercer, 2000, bls. 28).  

Skoðum eftirfarandi samtal milli tveggja unglingspilta sem æfa saman 

fótbolta með ákveðnu íþróttafélagi. Það er verið að skipuleggja akstur í 

íþróttahús.  

 

Umræða 3.7.1. Fótbolti 

 Strákur 1 hringir í vin sinn, strák 2,og símtalið hefst. 1 

 Strákur 1:  Hæ, er ekki æfing í dag?  2 

 Strákur 2:  Jú  3 

 Strákur 1:  Hver keyrir?   4 

 Strákur 2: Við keyrðum síðast og Gummi.  5 

 Strákur 1: Ókey, við keyrum á æfingu. Þá á Nonni að 

sækja.  6 

 Strákur 2: Ókey, þú hringir í hann og segir honum það. 7 

 Strákur 1: Já, ég geri það, sjáumst þá.  8 

 Strákur 2: Já, ókey.  9 

Strákarnir eru að koma ákveðnum nauðsynlegum upplýsingum á 

framfæri. Þeir hafa þann sameiginlega bakgrunn  að æfa með sama félagi 

og vera saman í aksturshópi þegar þeir fara á æfingarnar. Þeir eru ekki 

komnir með bílpróf og þurfa því að fá einn úr fjölskyldunni til að keyra á 

æfinguna,  þess vegna  segir strákur 1 „við keyrum” í símtalinu (lína 6) 

sem vísar til hans sjálfs og fjölskyldumeðlims. Strákarnir vita sennilega 

um leið og viðkomandi hringir  (sjá á númerinu í  gemsanum hver það er) 

að hann ætlar að ræða um að skutla og sækja á æfingu. Þar að auki kynna 

þeir sig ekki, þeir vita að hinn aðilinn þekkir númerið og veit þar með 

hver er að hringja. Eingöngu þeir, sem eru innvígðir í samræðuna og 

samhengið sem hún er í, vita  hvert á að sækja piltana, klukkan hvað, og 

hvert á að aka þeim.  
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Í ofangreindu tali unglingspiltanna eru hinar óskrifuðu reglur þær að 

þeir þurfa ekki að útlista nákvæmlega allt eins og þeir væru í fyrsta skipti 

að tala saman. Samskiptin ganga út á  að koma á framfæri nauðsynlegustu 

upplýsingum sem varða símtalið. 

Mercer vill til einföldunar flokka samræður eftir einkennum til að 

auðvelda skoðun á notkun tungumálsins.  Hann skilgreinir þrjár gerðir af 

samræðum: flæðital (e. cumulative talk), varnartal (e. disputational talk) 

og  rýnital (e. exploratory talk)5.   

Samræða ber merki flæðitals þegar einstaklingar, sem ræða saman, 

bæta við framlag hvers annars.  Samræðan er frekar gagnrýnislaus og 

viðmælendur leggja ekki mat á framlag annarra. Viðmælendur eru að 

safna saman fróðleik eða upplýsingum og byggja saman upp þekkingu og 

skilning sem grundvallast á því innleggi sem lagt er inn í samræðuna. 

Grunnreglur flæðitals felast í því að einstaklingar styðja á gagnkvæman 

hátt við tilraunir hverra annarra við að koma með innlegg í samræðuna. 

(Mercer, 2000, bls. 33). Samtal unglinganna hér að framan mætti flokka 

undir flæðital. 

Varnartal  er önnur gerð samræðunnar samkvæmt Mercer. Það 

einkennist af að viðmælendur eru að takast á um skoðanir og viðhorf. Það 

má segja að hver og einn sé að koma sínum skoðunum á framfæri. Þar 

þurfa þátttakendur að færa rök fyrir máli sínu, þeir eru að keppast við að 

þeirra skoðun verði ofan á. Samræðan einkennist af  átökum, jafnvel þrasi 

eða karpi, viðmælendur leitast ekki við að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Grunnreglur þeirrar samræðu byggja á því að einstaklingar 

halda fram eigin skoðunum. Þeir taka ekki eða í mjög takmörkuðum mæli 

tillit til þess sem aðrir viðmælandur hafa fram að færa. Oft á tíðum  

heyrist í samræðunni eða karpinu „nei, það er ekki” og „jú, það er víst”. 

(Mercer, 2000, bls. 97-101). 

Þriðja gerð samræðunnar, eins og Mercer flokkar hana, er rýnital.  

Framvinda þeirrar samræðu byggir á því að viðmælendur eru að rýna í 

hlutina saman, þeir eru að skoða í sameiningu ákeðna hluti og brjóta til 

mergjar. Samræðureglurnar fela í sér eftirfarandi. 

                                                   
5
 Þýðingar á orðunum: cumulative talk - flæðital; disputational talk - varnartal 

og exploratory talk - rýnital er samkvæmt samtali við Hafþór Guðjónson í 

febrúar 2010. 
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 Allir hlusta, beita virkri hlustun. 

 Fólk spyr spurninga. 

 Fólk deilir saman upplýsingum sem varða umræðuefnið. 

 Hugmyndum getur verið ögrað. 

 Það eru gefnar ástæður fyrir því þegar hugmyndum er 

ögrað. 

 Framlag  byggir á því hvað er þegar komið fram í 

umræðunum. 

 Allir eru  hvattir til að leggja sitt af mörkum. 

 Hugmyndir og skoðanir eru virtar. 

 Það ríkir traust í hópnum.  

 Það hafa allir sama tilgang. 

 Hópurinn leitar eftir samkomulagi um sameiginlega 

niðurstöðu. 

(Mercer, 2008, bls. 1) 

Það má segja að helsti munurinn á flæðitali og rýnitali sé að flæðital er 

ógagnrýnið. Flæðital einkennist af því að viðmælendur eru ekki að taka 

hluti til gagnrýninnar umræðu. Aftur á móti er eitt helsta einkenni rýnitals 

að  hlutir, fyrirbæri og hugtök eru tekin til gagngerrar skoðunar og rýnt í 

þau til að komast að sameiginlegum skilningi og niðurstöðu. 

Þetta flokkunarkerfi, undirstrikar Mercer,  er einungis til hagræðingar. 

Það er ekki hægt að flokka samræðu með skýru móti, mörkin milli flokka 

eru fljótandi og yfirleitt ekki hægt að segja að um eina gerð af samræðu 

sé að ræða í hverju tilviki, frekar að hún beri ákveðin einkenni eftir því 

hvaða hópi hún tilheyrir frekast. Engu að síður er slík flokkun gagnleg 

þar eð hún getur gagnast við að átta sig á hinni flóknu og margbrotnu 

mynd sem samræðan getur tekið á sig en slíkt skiptir máli til að skilja 

notkun tungumálsins í kennslu. Það er mikilvægt fyrir kennara að vera 
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meðvitaður um að samræðan getur verið með ólíku sniði allt eftir því 

hvaða tilgang hún hefur og eftir því í hvaða samhengi samræðan fer fram 

í (Mercer, 2000, bls. 102).  

Niðurstöður rannsókna í bekkjum gefa til kynna að samvinna 

nemenda hefur oft lítið menntunarlegt gildi þar sem nemendur eiga ekki 

árangursrík samskipti (Mercer, 2000, bls. 146). Einnig sýna slíkar 

rannsóknir  að samskipti barna í pörum og minni hópum einkennast 

gjarnan af varnartali frekar en rýnitali (Mercer, 2000, bls. 145). Reyndar 

er það ekki bara í skólum að fólk virðist ekki eiga árangursrík samskipti, 

það gildir líka um heimili og vinnustaði. Það virðast vera óskrifaðar 

reglur hvernig samskipti í hinu daglega lífi eiga sér stað. Dags daglega er 

ekki algengt að tungumálið sé notað meðvitað til að koma hlutum í verk. 

Þess vegna  er varla hægt að ætlast til þess af  börnum að þau geti 

tileinkað sér hvernig það er gert (Mercer, 2000, bls. 148 – 149). Menntun 

sem börn fá í skólum, segir Mercer, ætti að miða að því að þau læri að 

nota tungumálið sér til gagns. Þetta felur í sér að börn verði meðvitaðri 

um hvernig tungumálið er notað og hvernig því er beitt eftir því hver 

tilgangurinn er með notkun þess. Börn þurfa að læra hvernig hægt er að 

nota tungumálið á árangursríkan hátt sem tæki til hugsunar, bæði með 

öðrum og einnig fyrir það eitt og sér. 

Mercer og samstarfsmenn hans fóru upp frá árinu 1990 að þróa 

athafnir (e. activities) sem miðuðu að því að þjálfa börn í rýnitali.  Í 

kjölfarið settu þeir fram kennslustundir í «samræðu til náms»6  (e. talk 

lessons) fyrir börn á aldrinum 8 – 11 ára. Þetta er efni til nota fyrir 

kennara og m.a. hugsað fyrir  hópvinnu þar sem nemendur fá tækifæri til 

að æfa sig í að tala og vinna saman. Markmiðið með þessum 

kennslustundum er að gera börnin meðvitaðri um hvernig þau ræða 

saman og hvernig hægt er að rökræða og leysa vandamál með því að beita 

tungumálinu með skipulegum hætti (Mercer, 2000, bls. 149).  

 Kennari sem er með kennslustund í samræðu til náms 

skipuleggur og stjórnar athöfnum, hann leiðbeinir börnum og lætur í té 

upplýsingar. Hann aðstoðar þau við að gefa því gaum sem þau hafa lært. 

Hlutverk kennarans er meðal annars að tala skilmerkilega um hver 

markmið þessara athafna eru. Eftirfarandi er dæmi um grunnreglur sem 

                                                   
6
 Þýðing á orðunum: talk lessons – samræða til náms, er samkvæmt samtali 

við Gunnhildi Óskarsdóttur í júlí 2010. 
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nemendur settu sér með kennara sínum þegar þeir voru að vinna eftir 

skipulagi í samræðu til náms; 

 Við deilum hugmyndum okkar og hlustum á aðra.  

 Það talar einn í einu. 

 Við virðum hugmyndir annarra. 

 Við færum rök fyrir og útskýrum hugmyndir okkar. 

 Ef við erum ósammála spyrjum við „hvers vegna”. 

 Við reynum að vera sammála í lokin.  

(Mercer, 2000, bls. 161 -162) 

Niðurstöður samanburðarannsókna sem Mercer, Wegerif og Dawes 

(1999) gerðu á samræðum barna sem höfðu fengið kennslustundir í 

samræðu til náms og barna sem ekki höfðu fengið slíkar kennslustundir 

leiddu í ljós að mikill munur var á hvernig börnin ræddu saman. Börnin 

sem höfðu notið kennslustunda í samræðu til náms sýndu eftirfarandi: 

 Þau fylgdu máli sínu eftir með rökstuðningi. 

 Þau tóku meiri þátt í samræðunum. 

 Þau ræddu málefni á dýptina. 

 Þau ræddu lengur um hlutina. 

( Mercer, 2000, bls. 150 - 151) 

Þegar börn eru í námsumhverfi þar sem unnið er með grunnreglur 

fyrir rýnital aðstoðar það börnin við að beina athygli að því hvernig þau 

tala og hlusta. Það gerir þeim fært að hugsa saman, á þann hátt ná þau 

meiri árangri þegar þau eru saman um hlutina en einstaklingslega (Dawes 

og Sams, 2004, bls. 1). 

Samkvæmt Mercer (2000, bls.154) tóku hann og Wegerif eftir því að 

ákeðin orð og orðasambönd einkenndu samræður barna sem höfðu fengið 

kennslustundir í samræðu til náms, sem dæmi má nefna  „vegna þess”, 
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„ef” og „hvers vegna”.  Enn fremur komust þeir að því að þessi börn voru 

færari í að leysa verkefni sem voru lögð fyrir þau einstaklingslega, þau 

virtust hafa eflt þann hæfileika að álykta ein og sér (Mercer, 2000, bls. 

158).   

 

Samræður við nemendur mína 

Þegar ég horfi til baka og hugsa um samræður mínar sem ég átti við 

nemendur þegar ég kom með englaspilið í tíma til þeirra sé ég ýmis 

einkenni rýnitals. Fyrst varpaði ég fram spurningu til nemenda til að 

heyra forhugmyndir þeirra. Ég spurði þá hvað þeir teldu að gerðist þegar 

kveikt væri á kertunum. Þá upphófst eftirfarandi samtal:    

 

Umræða 3.7.2. Englaspil 

Kennari: Hvað haldið þið að gerist þegar ég kveiki á 

kertunum. 

Nemandi 1:  Það verður bjartara hér inni.   1 

Nemandi 2:  Það (englaspilið) snýst í hringi.  2 

Nemandi 3: af hverju?     3  

Nemandi 2:  [segir með undrun í röddinni] ég veit það 

eiginlega ekki.      4 

Þarna strax í upphafi samtals míns við nemendur um englaspilið má 

greina einkenni rýnitals þar sem nemandi 3 spyr  „af hverju“ (lína 3). 

Nemandi 2 (lína 4) viðurkennir fúslega að hann hafi ekki svar við 

spurningunni. 

Ég hélt áfram útskýringum á hvers vegna englaspilið hreyfðist. Næsta 

skref mitt var að kveikja á kertunum og biðja þá um að fylgjast 

sérstaklega með hvað gerðist þegar búið væri að kveikja á þeim. Umræða 

3 lýsir því. 

 

Umræða 3.7.3. Englaspil framhald 
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Nemandi 1: Er það eldurinn sem lætur það fara áfram? 1 

Nemandi 2:  Það hlýtur að vera eldurinn, en samt, hvað gerir 

eldurinn til þess að láta það snúast?    2 

Nemandi 3: Eldurinn er svo heitur að hann lætur þetta fara í 

gang, það virkar svona eins og olía.    3 

Það má sjá á þessum tilvitnunum í orð nemenda að þeir eru greinilega 

að hugsa saman og nota tungumálið til þess. Nemandi 1 (lína 1) leitar 

svara það er í anda rýnitals, hann spyr „er það eldurinn”, nemandi 2 (lína 

2) svarar honum og samsinnir, hann segir ,,það hlýtur að vera eldurinn”. Í 

framhaldi af því veltir hann vöngum yfir því hvað orsaki það að eldurinn 

hafi þau áhrif að englaspilið snýst og hann spyr, sem einnig er í anda 

rýnitals,  „hvað gerir eldurinn til að láta það snúast?”. 

Ég hélt áfram í tímanum og það kom að því að ég beindi athygli 

nemenda að  andrúmslofti. Það leiddi til þess að þeir fóru að ígrunda 

saman hvað væri þess valdandi að það heyrðist í englaspilinu. Nemendur 

voru sammála um að hljóðið kæmi vegna þess að málmpinnar, sem héngu 

niður úr englunum, slægjust utan í málmdiskana sem eru fyrir neðan  þá. 

Þegar leið á tímann var nemanda það hugleikið af hverju það kviknaði 

ekki í englaspilinu. Eftirfarandi samtal átti sér  stað: 

 

Umræða 3.7.4. Englaspil framhald 

Nemandi 1: Af hverju kviknar ekki í þessu?  1 

Nemandi 2: Af því að þetta er málmur   2 

Nemandi 1: Reyndar!     3   

Í þessu tilviki spyr nemandi 1 (lína 1) spurningar sem telst vera í anda 

rannsóknarspurningar, hann spyr „af hverju” og nemandi 2 (lína 2) svarar 

með því að nota „af því að” , síðan komast nemendur að sameiginlegri 

niðurstöðu þar eð sá sem spurði, nemandi 1 (lína 3) lætur sannfærast, 

hann segir „reyndar” . 

Af þessum dæmum hér að ofan  má greina að nemendur  sjálfir eru að 

leita svara með því að spyrja þá sem eru í hópnum. Það má sjá nokkur 
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helstu einkenni rýnitals hjá nemendum. Þeir halda þó ekki áfram við að 

leita svara.  

Þegar samræðan er á formi rýnitals eru viðmælendur að hugsa 

upphátt, aðrir fá að heyra hugmyndir þeirra sem eru ekki full mótaðar og 

bregðast við þeim. Rýnital á sér varla stað nema ákveðið traust sé milli 

aðila sem ræða saman (Mercer og Dawes, 2008, bls. 65). 

Hadjioannou (2007), bendir á að þegar traust ríki milli aðila sem eru 

að ræða saman séu meiri líkur á að samræðurnar verði einlægar (e. 

authentic). Því er ég ánægð með að sjá á upptökunum úr tímunum að 

traust virðist ríkja milli nemendanna. Þeir koma einlæglega fram með 

spurningar og svör eins og sjá má hér að ofan. Sem dæmi um það má sjá 

svör nemenda við spurningu kennara þegar hann kannar hugmyndir þeirra 

áður en hann kveikir á kertunum á englaspilinu sbr. umræðu 3.7.2. 

Nemendur virðast mjög uppteknir af því að fylgjast með hvað gerist. Í 

samræðunum spyr nemandi 3  (lína 3) „af hverju” sem viðbragð við svari 

nemanda 2 (lína 2) um að englaspilið snúist í hringi þegar búið er að 

kveikja á kertunum. Svar nemanda 2 (lína 4) er einlægt þegar hann svarar 

nemanda 3 (lína 3) og segir „ég veit það eiginlega ekki”. Þetta gefur til 

kynna að það ríki traust í hópnum. Það er í lagi að hafa ekki svar á reiðum 

höndum. 
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4 Umræða  

Ég lagði af stað í starfendarannsókn mína með eftirfarandi spurningar að 

leiðarljósi:  

 Hvernig get ég bætt starfshætti mína sem 

náttúrufræðikennari? 

 Hvernig get ég nýtt mér samræður nemenda minna og 

samræðu mína við þá til að nálgast hugarheim þeirra og 

bæta eigin kennsluhætti í ljósi þeirrar þekkingar? 

Í þessum lokakafla ritgerðarinnar vík ég aftur að þessum spurningum í 

ljósi rannsóknar minnar. Ég spyr fyrst hvað ég hafi lært af rannsókn 

minni. En ég horfi líka til framtíðar, spyr sjálfa mig hvernig ég vil vinna 

með nemendum mínum og þá sérstaklega hvernig ég geti haldið áfram að 

þróa samræðuformið sem kennsluaðferð.  

4.1 Hvað hef ég lært? Hvað segir rannsóknin mér?  

Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að barnið reyni frá unga aldri að 

henda reiður á hvernig heimurinn virkar. Það fer snemma að koma 

skipulagi á  hlutina í kringum sig. Hugmyndir barnsins, oft nefnt 

forhugmyndir, hafa áhrif á hvernig það tileinkar sér hlutina og lærir. 

Samkvæmt þessum kenningum um barnið er eðlilegt í kennslu að ganga 

út frá þeirri þekkingu og þeim hugmyndum sem barnið býr yfir (Bennett, 

2003; Hafþór Guðjónsson, 1991).  

Félagsleg hugsmíðahyggja leggur áherslu á þroskun vitsmuna í 

félagslegu samhengi þar sem samskipti og gagnkvæm samvinna stuðlar 

að námi. Það gerist meðal annars með notkun tungumálsins í gegnum 

samræður (Meyvant Þórólfsson, 2003). Dagbókarfærslur mínar frá árinu 

2005 - 2006, dagbókarfærslur frá árinu 2007 – 2008 og 

myndbandsupptökur mínar það skólaárið varpa ljósi á tilraunir mínar við 

að nálgast hugarheim nemenda minna með því að ræða við þá en einnig 

með því að hlusta á samræður þeirra í milli.  

Kennslan mín veturinn 2005 - 2006 

Eins og fram hefur komið í  kafla 3.5 hélt ég dagbók yfir kennsluna mína 

veturinn 2005 -2006. Þar kemur fram að ég lagði mikið upp úr því að 
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hafa kveikjur að viðfangsefni sem vekja áhuga nemenda, ég hef þá 

sannfæringu að það greiði fyrir því að samræður fari af stað, hvort sem er 

milli nemenda og kennara eða nemenda á milli. Þegar ég vann með 

nemendum mínum skólaárið 2005 - 2006 vann ég mikið út frá stuttum 

athugunum, verklegum  æfingum sem börnin fengu að taka þátt í, einnig 

hafði ég áhuga á að virkja nemendur til að taka þátt í samræðum um 

viðfangsefnið hverju sinni. Ég vildi skapa aðstæður þar sem börn fengu 

„... tækifæri til að rannsaka hluti og fyrirbæri ... börnum finnst einfaldlega 

gaman að skoða hluti, spá og spekúlera. Og þannig læra þau líklega best; 

þegar þau eru áhugasöm og forvitin ...“ (Hafþór Guðjónsson, 2005). Það 

kemur fram í dagbók minni að ég varði tíma í að ígrunda vel hvers konar 

athuganir væru til þess fallnar að auðvelda skilning á þeim hugtökum sem 

fyrir lá að kenna nemendum. Sú vinna skilaði sér að mínu mati í góðu 

starfi með nemendum mínum, mér tókst að vekja áhuga þeirra og fá þá til 

að vera virka í námi sínu eins og sjá má í dagbókarfærslunum í kafla 3.5. 

Nemendur spurðu út í hluti sem þeir ekki skildu og einnig ræddu þeir 

saman sín á milli og það mátti heyra þá útskýra fyrir hver öðrum. Eins og 

fram kemur í kafla 2.2 leggur Bruner (1996, bls. 56) áherslu á að rækta 

skilning með samræðum og samvinnu. Ég tel af reynslu minni að 

námsumhverfi þar sem unnið er með athuganir og samræður eiga sér stað, 

þroski skilning nemenda á þeim hugtökum sem unnið er með.  

Ég lagði mig eftir því að útskýra orð og hugtök sem ég taldi að 

nemendur gætu átt erfitt með að skilja, hvort sem var í lesefninu eða við 

útskýringar mínar. Þegar ég spurði nemendur hvort þeir teldu það til bóta 

samsinntu þeir því. Það er tekið fram í kafla 2.5 að Bell og Freyberg 

(1985) telja mikilvægt að kennarinn átti sig á því að börn leggja oft annan 

skilning en hann sjálfur í orð og hugtök sem unnið er með. Einnig að 

skilningur þeirra fer ekki alltaf saman við það sem lagt er upp með í 

námsbókum. 

Það sem vakti fyrir mér með kennsluháttum af því tagi sem greinir frá 

hér að framan var að nálgast hugarheim nemenda minna til að geta fræðst 

um hvernig þeir hugsa um hlutina. Það gerði ég með því að eiga sjálf 

samræður við þá en einnig með því að hlusta á samræður milli nemenda 

minna. Ég hafði í raun ekki ákveðna fyrirmynd að því hvernig ég vildi 

haga vinnu minni með nemendum. Ég ákvað að byrja á því að ræða við 

allan bekkinn í einu og leggja grunn að þeim hugtökum sem nemendur 

myndu síðan vinna með í hópastarfi. Eins og fram kemur í dagbókinni 
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gekk margt vel þegar ég gerði það en þó var nokkrum vandkvæðum háð 

að halda utan um samræður nemenda minna í stórum hópi. Mér fannst 

stundum erfitt að átta mig á hvernig þeim tókst að tileinka sér efnið hver 

og einn.  

Nemendur unnu einnig saman í minni hópum að fjölbreyttum 

verkefnum. Ég hafði eytt drjúgum tíma í að undirbúa hópastarfið með því 

að ræða um hvernig nauðsynlegt væri að nemendur bæru sig að við 

verklega vinnu. Ég lagði út af samvinnu og ábyrgri hegðun í samskiptum, 

einnig að ég þyrfti að geta treyst þeim til að vinna í þeim anda sem ég var 

búin að ræða um. Ég sagði þeim að ég hefði þær væntingar til þeirra að 

þau væru fullfær um að takast á við þessa hópavinnu. Það gekk eftir, 

nemendur sýndu að þeir gátu verið saman í hópum og hjálpast að við að 

vinna eftir fyrirlögn um framkvæmd stuttra athugana.  

Markmiðið  með hópastarfinu var að nemendur ræddu saman við að 

leita svara við verkefnum sínum. Á þessum tíma hafði ég engin fyrirmæli 

um hvernig nemendur ættu að bera sig að í samræðum sínum önnur en ég 

ætlaðist til að þeir sýndu hugmyndum annarra virðingu, hlustuðu á hvað 

aðrir höfðu til málanna að leggja og væru tillitssamir í samræðunum. Það 

kemur fram í  dagbókarskrifum mínum í kafla 3.5 að nemendur ræddu 

saman, það greindi ég við að ganga á milli nemendahópa til að fylgjast 

með hvernig nemendum mínum gengi í samræðum sín á milli. Það sem 

ég tók einnig sérstaklega eftir þegar ég fór á milli hópanna var að 

nemendur vildu tala, þeir virtust njóta þess. Jafnframt þessu áttaði ég mig 

á því að nemendur mína skorti nokkuð upp á að geta látið samræðuna 

leiða til árangurs. Þeir höfðu enga kennslu fengið af minni hálfu í að 

spyrja viðeigandi spurninga til að samræðan þróaðist áfram né að viðhafa 

rökræður eða að átta sig á hvenær þeir þurftu að leita annað eftir 

upplýsingum (Mercer, 2000). Ásamt þessu hafði ég ekki næga yfirsýn 

yfir út á hvað samræður nemenda minna gengu.  

Ég segi í dagbók minni frá því að ég hafi spurt nemendur  hvort þeim 

líkuðu hinir nýju kennsluhættir sem fólu í sér að vinna saman í minni 

hópum og fá tækifæri til að ræða saman. Nemendur svöruðu því 

undantekningarlaust til að þeim líkaði vel þetta nýja 

kennslufyrirkomulag. Ég spurði nemendur ekki nánar út í hvað þeir áttu 

við með svörum sínum en velti því fyrir mér hvort þeim hafi líkað hinn 

félagslegi þáttur sem samræðan felur í sér. Það væri vert að skoða hvort 

nemendum líki betur að læra með öðrum. 
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Jafnframt því að hlusta á hvernig nemendur ræddu sín á milli reyndi 

ég að koma því við að tala við nemendur í öllum hópum í 

kennslustofunni. Ég var með það að markmiði að nálgast hugarheim 

nemenda og reyna að byggja á þeirra þekkingu og skilningi með því að 

spyrja þá spurninga sem voru til þess fallnar að þeir kæmu fram með 

sínar hugmyndir. Það reyndist mér erfitt sökum tímaleysis að ná þessu 

markmiði mínu, ég komst ekki til nema hluta nemenda minna, en ég hafði 

ætlað mér að komast til hvers einasta hóps í hverri kennslustund. Ég 

upplifði nokkurt  álag vegna þessa, ég fann að ég fór að flýta mér á milli 

nemendahópa en það aftur á móti leiddi til þess að ég hafði áhyggjur af 

að þær samræður, sem ég átti við nemendur mína, væru ekki nægilega 

ígrundaðar og djúpar til að þroska hugsun þeirra og skilning. Það olli mér 

hugarangri í tengslum við samræðuna hve erfitt mér fannst að sleppa 

hendi af nemendum mínum þegar kom að vinnu í minni hópum, ég var 

ekki nógu örugg um að þeim tækist að tala saman á árangursríkan hátt.  

Tilraunir með samræður veturinn 2007 – 2008  

Reynsla mín af vinnu með samræðuna í kennslustundum frá árinu 2005 – 

2006 vakti áhuga minn á að reyna að fóta mig á ný við það. Því lagði ég 

aftur af stað í vinnu með nemendum veturinn 2007 – 2008 og skipulagði 

kennsluna með það markmið í huga að hafa samræðuna í öndvegi. Í ljósi 

fyrri reynslu minnar af samræðum með nemendum skólaárið 2005 – 

2006, þar sem mér fannst of mikill nemendafjöldi hindra mig í að ná til 

hvers og eins, ákvað ég að skipta bekknum sem taldi rúmlega 20 

nemendur í tvo jafnstóra hópa. Ætlun mín var að einbeita mér að hvorum 

þeirra til skiptis.  

Það skal tekið fram að þetta var skólaárið sem ég fékk námsleyfi við 

KHÍ því var ég ekki reglulegur kennara þessara nemenda eins og fram 

kemur í kafla 3.5, dagbókarkafla mínum. Ég fékk að vera nokkurs konar 

gestakennari í skólanum mínum og vinna að starfendarannsókn minni á 

þennan hátt, með því að koma í heimsókn inn í kennslustundir á miðstigi.  

Ég hóf vinnu mína með nemendum á því að ræða við allan bekkinn í 

einu um hvaða samræðureglur ég óskaði eftir að þau tileinkuðu sér. Þær 

byggðust á því að vera tillitssamur við aðra bekkjarfélaga, með því að 

hlusta á hvað þeir hefðu fram að færa og bíða eftir að röðin kæmi að 

þeim. Reglurnar bar ég undir nemendahópinn og spurði nemendur sem 

heild hvernig þeim litist á þær. Nemendur svöruðu því til að þeim litist 
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vel á þær og þeir treystu sér til að vinna eftir þeim. Ég útskýrði einnig 

fyrir nemendum að tilgangurinn með því að ræða saman væri að læra 

saman, þau fengju að heyra hvernig aðrir hugsa um hlutina og skoða það 

út frá eigin hugmyndum. Fjöldi nemenda hamlaði mér að fara nánar út í 

þessar reglur eða að útskýra þær frekar, ég ætlaði að koma aftur að efninu 

þegar ég hitti nemendur í hópaskiptingunni. Þegar til hópskiptinga kom 

fann ég hve miklu auðveldar var að koma væntingum mínum til skila og 

fá nemendur til að veita viðbrögð við spurningum mínum um þeirra álit á 

hvernig hegðun væri æskileg þegar fólk ræddi saman. Eðli málsins 

samkvæmt var meiri nánd við nemendur í minni hópi, það skapaði að 

hluta til forsendu til greiðari samskipta.  

Ég setti upp námsaðstæður þar sem ég sat í hópi með nemendum og 

ræddi við þá út frá athugunum sem ég valdi til að leggja inn hugtök með. 

Hugmyndir barnanna kannaði ég með því að varpa fram spurningum til 

þeirra. Spurningunum var ætlað að veita mér innsýn í hugarheim 

nemenda sjálfra og áttu einnig að vera með því móti að nemendur tengdu 

nýja þekkingu við hugmyndir sínar. Það kemur fram í kafla 2.2 að einn af 

lykilþáttum skólastarfs skv. Bransford o.fl. (2000)  er að kennarinn kynni 

sér hver þekking og skilningur barnsins er á viðfangsefni því sem fengist 

er við og kenni síðan í samræmi við það. Ég taldi að verklegi þátturinn og 

spurningar mínar skiptu sköpum við að vekja áhuga barnanna og forvitni, 

sem er miklvæg forsenda þess að þau segi frá hugmyndum sínum og 

skilningi. Þegar ég horfi til baka og skoða myndbandsupptökur mínar og 

dagbókarfærslur sannfærist ég frekar um það. Börnin svöruðu af einlægni 

og  komu fram með sínar hugmyndir. Þau spurðu bæði kennara sinn og 

samnemendur og reyndu að byggja upp þekkingu með það veganesti sem 

þau sjálf  höfðu og einnig með því að tengja sínar hugmyndir við það sem 

ég lagði inn í umræðuna. Ég leitaðist við að leiða þau inn í 

þekkingarheim náttúrufræðanna með því að útskýra þau orð og hugtök, 

þegar við átti, sem unnið var með.  

Ég tel að spurningar mínar til nemenda hafi leitt til þess að þeir þurftu 

að beita íhugun og rökhugsun þegar þeir leituðu svara við þeim. Það fer 

saman við þann tilgang sem Dewey (2000) telur að spurningar eigi að 

hafa eins og fram kemur i kafla 2.7. Hann heldur því fram að spurningar 

eigi að þjóna því markmiði að nemendur meðal annars ígrundi og beiti 

röksemdafærslu í leit að svari. Með því móti geti spurningar leitt til 

umræðu sem er menntandi. 
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Ég vildi virkja sem flesta í samræðunum og tókst það að mestu, ég tel 

það vera vegna þess að nemendur þekktust fyrir, traust og virðing virtist 

ríkja milli þeirra og einnig ríkti ákveðin gleði og kátína í hópnum. Þegar 

þessar aðstæður ríkja í kennslustund virðist sem nemendur finni fyrir 

ákveðnu öryggi og treysti sér til að koma fram með hugmyndir sínar. Það 

samræmist einnig því sem Hadjioannu (2007)  heldur fram eins og sagt er 

frá í kafla 2.6. Hún telur það forsendu þess að nemendur séu einlægir í 

samræðum að það ríki traust og virðing innan hópsins, ásamt því að 

andrúmsloft gleði ríki í hópnum. 

Það var lærdómsríkt fyrir mig að sitja meðal nemenda og skapa 

námsumhverfi þar sem lögð var áhersla á að nemendur ræddu saman. Það 

ríkti  ákveðið andrúmsloft í hópnum sem hafði viss einkenni 

lærdómssamfélags. Nemendur sýndu undrun þegar ég var að leggja inn 

með athugunum og þeir sýndu löngun til að vita meira, þeir spurðu til að 

fá svör við spurningum sínum, þeir sýndu áhuga fyrir því að skilja það 

sem fyrir augu og eyru bar. 

Í samræðutímunum komu einnig fram hugmyndir sem báru 

ímyndunarafli nemenda vitni. Samræðurnar báru þess merki að nemendur 

voru að ná valdi á nýrri þekkingu. Eins og fram kemur í kafla 2.3 álítur 

Rosoff (2007) að sé ímyndunaraflið virkjað geti það haft áhrif til náms.  

Ró og næði var meðal annars það sem ég reyndi að skapa og það tókst 

vel, það greini ég þegar við að horfa aftur á myndbandsupptökurnar úr 

kennslustundum, ég tel að það skipti miklu að nemendur finni að ekki er 

nauðsynlegt að flýta sér við að koma á framfæri hugmyndum sínum. 

Þetta voru gæðatímar sem við áttum saman nemendur og kennari, bæði 

félagslega og námslega. Það álykta ég vegna þess að myndbandsupptökur 

sýna það, jafnt og lýsingar mínar í kafla 3.6, einnig má sjá það á 

verkefnum sem nemendur unnu. Ég sá árangur af starfi mínu með 

nemendum. Vinna nemenda, sjá fylgiskjöl 1- 4, sýnir að þeir hafa aukið 

við skilning sinn á hugtökum sem unnið var með frá upphafi kennslu.  

Í samræðum mínum við nemendur var ég meðvituð um að þeir geta 

haft annan orða- og hugtakaskilning en þann sem samræmist hinum 

vísindalega skilningi. Því  útskýrði ég orð og hugtök sem þörfnuðust þess 

við, ég tel að það hafi haft þau áhrif að nemendur skildu betur það sem 

um var rætt.  Í kafla 2.5 kemur fram það viðhorf Wellingtons og Osborne 

(2001)  að nám í náttúrufræði feli í sér að læra tungutak greinarinnar og 

að beita því í samræðum. 
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Eins og ég greini frá hér að framan fannst mér ganga ágætlega að fá 

flesta nemendur til að taka þátt í samræðum en ég velti því fyrir mér 

hvort það  hafi ekki einnig verið vegna þess að ég sat með þeim og leiddi 

umræðuna áfram. Ég sé á greiningu minni af myndbandsupptökunum að 

nemendur voru ögn hikandi í umræðunni, ég beindi ávallt athygli 

nemenda að því sem þeir þurftu sérstaklega að skoða. Mér fannst ég þurfa 

að stýra umræðunum of mikið. Þetta olli mér nokkurri umhugsun, ég velti 

því fyrir mér hvaða leiðir væri hægt að fara til að breyta þessu. Ég komst 

þó ekki að neinni niðurstöðu á þessum tíma. Ég hugsaði með mér að 

kannski yrði ég að hafa náttúrufræðitímana með því móti að reyna að 

hafa nemendahópinn tvískiptan inni í stofunni til að geta unnið í þeim 

samræðuanda sem ég vildi og til að ná frekar til hvers einasta nemanda. 

Þó var ég ekki viss um að það gengi upp, ég velti því fyrir mér hvernig 

vinnu hinir nemendurnir í stofunni gætu sinnt á meðan ég væri að ræða 

við hluta bekkjarins, ég  komst ekki að sérstakri niðurstöðu í því efni. 

Þegar ég greini myndbandsupptökur mínar frá þessum 

kennslustundum má heyra að samræðan ber stundum merki rýnitals 

(Mercer, 2000) en þyrfti að vera fyllri að gæðum til að geta verið 

skilgreind sem slík. Nemendur vildu auðheyrilega ræða saman, þeir höfðu 

löngun til að segja frá hugmyndum sínum (Guðmundur Finnbogason, 

1994, bls. 53) en virtust ekki gera sér grein fyrir sem eðlilegt var hvað 

vantaði í samræðuna til að hún gæti talist árangursrík.  

Þótt samræða mín við nemendur og samræða þeirra á milli hafi fært 

mig nær hugarheimi þeirra hef ég áhuga á að vinna enn frekar með 

tungumálið sem samskiptatæki, einnig til þess að nemendur öðlist færni í 

að nota tungumálið í samræðum til að fá sem mest út úr námi sínu.  

4.2 Hvernig get ég bætt starfshætti mína sem 

náttúrufræðikennari? 

4.2.1 Samhverfar og ósamhverfar umræður 

Í ljósi rannsóknar minnar og þeirra fræða sem henni tengjast stefni ég að 

því að  auka gæði samræðunnar enn frekar í kennslu minni og skoða í því  

ljósi hvernig tímar mínir geta tekið mið af því. Ég sé fyrir mér að 

rannsóknir sem Mercer og samstarfsmenn hans hafa gert á undanförnum 

árum og þau þróunarverkefni sem þeir hafa hleypt af stokkunum undir 

heitinu Thinking together geti orðið mér að leiðarljósi. Í framhaldinu mun 
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ég því beina athyglinni aftur að þessum rannsóknum og nefndu 

þróunarverkefni.   

Í bókinni Exploring talk in School benda Neil Mercer og Lyn Dawes  

á að þótt almennt sé viðurkennt orðið það gildi sem gæði samræðna í 

bekk hafa á árangur barna í námi eru litlar framfarir í að bæta þær. 

Skýringin gæti legið í því að kennarar og þeir sem sjá um menntun 

kennara hafa ekki ljósan skilning á hvernig hægt er að stuðla að  þessum 

framförum  eða umbótum. Þeir félagar koma með upplýsingar um 

hvernig má auka gæði samræðna. Þeir byggja á eigin reynslu af að vinna 

með, rannsaka og greina samræður í bekk, ásamt því að nýta sér 

rannsóknarniðurstöður annarra (Mercer og Dawes, 2008, bls. 56).  

Mercer og Dawes beina athygli sinni að hinu menntunarlega gildi 

samræðunnar og eiga þá við talað mál notað í þeim tilgangi að kenna og 

læra.  Þeir skoða samræður milli kennara og nemenda og einnig milli 

nemenda sjálfra og kynna til sögunnar hugtökin ósamhverf samræða (e. 

asymmetrical talk) og samhverf samræða (e. symmetrical talk)  í þeim 

tilgangi að greina samræðuformið. Samræða milli kennara og nemenda er 

venjulega ósamhverf, þar sem annar aðilinn, yfirleitt kennarinn, er sá sem 

leiðir samræðuna  og hefur þau forréttindi og  þá ábyrgð að vera sá sem 

stjórnar. Samræða milli nemenda er frekar samhverf þar sem 

viðmælendur hafa jafnari stöðu í samræðunum. Það hefur einnig komið í 

ljós að mest af því tali sem á sér stað í skólastofunni er með því móti sem 

er skilgreint sem ósamhverfar samræður.  

Samræðan í skólastofunni er oftast ákveðinnar gerðar. Almennt 

virðast kennarar hafa tilhneigingu til að spyrja lokaðra spurninga, börnin 

svara með stuttum svörum sem kennarinn bregst við með athugasemdum 

þar sem lagt er mat á svör nemenda. Samræða sem fer fram með þessu 

móti milli kennara og nemenda gefur til kynna að tungumálið er ekki 

notað sem skyldi sem áhrifamikið verkfæri við að afla sér menntunar 

(Mercer og Dawes, 2008, bls.56). 

4.2.2 Samskipti milli kennara og nemenda. 

Kennarar nota spurningar við kennslu í ýmsum tilgangi, til að meta 

skilning og eftirtekt nemenda, til að hvetja nemendur og veita endurgjöf 

til nemenda (Mercer og Dawes, 2008, bls. 57). 

Í hefðbundnu skólastarfi, segja Mercer og Dawes,  lúta samræður 

yfirleitt ákveðnum óskráðum reglum:  
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 Eingöngu kennari  ákveður hver á að tala. 

 Eingöngu kennari má spyrja spurninga án sérstaks leyfis. 

 Eingöngu kennari metur athugasemd sem þátttakendur 

setja fram. 

 Svör nemenda við spurningum kennara ættu að varða 

efnið og vera eins stutt og mögulegt er. 

 Þegar kennari spyr spurninga þurfa nemendur að rétta upp 

hönd og bíða eftir að fá að svara.  

(Mercer og Dawes,  2008, bls. 58). 

Það skiptir máli að mati Mercer og Dawes (2008, bls. 61) hvernig 

spurningar eru notaðar og í hvaða tilgangi, nota eigi spurningar 

mismunandi gerðar til að fá mismunandi niðurstöður. Þeir vísa til 

rannsóknarniðurstaðna þegar þeir segja að þótt sumir kennarar hafi gott 

innsæi og skilning á þessum þætti skólastarfsins eru aðrir kennarar sem 

hafa það ekki. 

Annað sem segja má að séu óskrifaðar reglur um samskipti í 

skólastofunni í samræðum milli kennara og nemenda er að hinir 

síðarnefndu svari yfirleitt fljótt þeim spurningum sem er beint til þeirra 

(Mercer og Dawes, 2008, bls. 61) enda til þess ætlast af hálfu kennarans. 

Mercer og Dawes  hafa skoðað þennan þátt sérstaklega og komist að 

þeirri niðurstöðu að það auki gæði svara og kennarinn öðlist meiri innsýn 

í hugarheim nemenda fái nemendur tækifæri til samræðna, bera saman 

ráð sín, áður en þeir svara. Ég ákvað í tilraun minni með samræðuna bæði 

veturinn 2005 – 2006 og einnig veturinn 2007 - 2008 að gefa nemendum 

lengri tíma til að ræða saman. Ég veitti þeim frekari tíma til umhugsunar 

áður en þeir kæmu fram með hugmyndir sínar og spurningar í 

kennslustundum. Ég sá greinilega mun á hve framlag nemenda var meira 

fengju þeir þennan tíma, þeir spurðu og ræddu meira saman og svör 

þeirra voru að mínu mati ígrundaðri en ella væri. Mín reynsla fer því 

saman við þær niðurstöður sem Mercer og Dawes segja frá hér að ofan. 

Það styrkir mig í að það er réttlætanlegt að verja auknum tíma í að 

nemendur ígrundi og ræði saman. Mercer og Dawes telja það tengt 

fagmennsku kennarans að spurningarnar sem hann spyr nemendur séu 
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þess eðlis að þær veki til umhugsunar ásamt því að kennarinn  stuðli að 

þeim skilningi meðal nemenda  að í skóla læri maður að ræða saman 

(Mercer og Dawes, 2008, bls. 62).  

Bæði tímabilin sem ég reyndi fyrir mér með samræðuna sem 

kennsluaðferð lagði ég upp úr því að hafa spurningar sem ég beindi til 

nemenda með því móti að þær vektu þá til umhugsunar, einnig að þær 

byggðu á þekkingu og reynslu nemenda. Fyrra tímabilið vann ég bæði 

með allan bekkinn í einu í samræðum en einnig skipti ég þeim upp í 

minni vinnuhópa. Margt gekk ágætlega en þó fannst mér nokkuð örðugt 

að halda utan um samræðurnar þegar ég var með allan hópinn í einu, það 

rakti ég meðal annars til þess að nemendahópurinn var of stór fyrir mig til 

að ég gæti heyrt frá sem allra flestum nemendum. Þegar ég skipti 

nemendum upp í minni vinnuhópa kemur fram í lýsingum mínum úr 

tímum að ég var óörugg um að samræða þeirra væri með því móti að hún 

væri árangursrík og byggð á gagnrýni og rökhugsun. 

Því brá ég á það ráð að hafa nemendahópinn minni í seinni tilraun 

minni með samræðuna veturinn 2007 – 2008. Það var auðveldara fyrir 

mig að nálgast hugarheim nemenda og ræða við þá með það að markmiði 

að þroska hugsun þeirra og skilning. Engu að síður lenti ég í því sama og 

í fyrra skiptið með tilraun mína með samræðuna veturinn 2005 – 2006  að 

mér fannst að erfitt myndi vera fyrir mig að sleppa hendinni af 

nemendum og láta þá eina um að ræða saman á árangursríkan hátt 

Mercer og Dawes benda á leiðir til að skapa samræður sem eru ríkari 

að gæðum þar sem nemendur taka þátt í árangursríkum samræðum með 

öllum bekknum. Í slíkum samræðum er lögð sérstök áhersla á það 

umhverfi  eða það samhengi sem samræðan fer fram í. Árangurinn ræðst 

af því að kennarinn skapi  námsumhverfi í bekknum þar sem nemendur 

geri sér grein fyrir því að grunnreglur samræðunnar gefi þeim færi á og 

hvetji þá til að hafa svör umfangsmeiri og ekki endanleg, að framlag 

þeirra hafi einkenni rýnitals.  

Leiðir þær sem Mercer og Dawes leggja til fela í sér eftirfarandi: 

 Það þarf að gera  nemendum ljóst að sumir hlutar 

kennslustundar eru ætlaðir fyrir samræður, þar sem hægt 

er að láta í ljósi ólík viðhorf  og  spurningar varðandi 

viðfangsefni. 
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 Þegar umræður fara fram með öllum bekknum  á að leyfa 

viðbrögðum að koma fram án þess að meta þau strax. 

 Ef það koma fram ólík viðhorf, á að spyrja nemendur um 

ástæður og réttlætingu fyrir þeim áður en lengra er haldið. 

 Það þarf að undirbúa samræður sem fara fram með öllum 

bekknum í einu um ákveðnar spurningar eða viðfangsefni 

með stuttum hópumræðutímum. Í þeim geta nemendur 

undirbúið sameiginleg viðbrögð við þeim sem þeir deila 

síðan með bekknum. Það getur verið til bóta að bjóða 

nemendum mismunandi mögulegar útskýringar, 

yfirlýsingar eða umdeildar hugmyndir um viðfangsefnið 

og biðja þá að ákveða hvert af þessu er rétt eða rangt og 

hvers vegna. 

 Áður en gerð er endanleg samantekt eða veitt útskýring á 

t.d. vísindalegum fyrirbærum á kennari að draga fram 

núverandi hugmyndir nokkurra barna um viðfangsefnið. 

Síðan á kennarinn að tengja útskýringar við þær 

hugmyndir. 

 Nota á kennslustund með öllum bekknum til að skoða 

viðbrögð nemenda og athuga hvernig þeir vinna saman í 

hópum. Spyrja þarf nemendur hvort grunnreglur 

samræðunnar hafi verið notaðar í hópunum. Spyrja þarf 

hvort þær þurfi endurskoðunar við. Spyrja þarf hvort 

nemendum hafi fundist samræðurnar uppbyggilegar. Ef 

þær voru það ekki þarf  að spyrja hvers vegna sú var 

reyndin og hvað sé hægt að gera í því. 

 Kennari  biður  nemendur, þegar þeir taka þátt í 

bekkjarumræðum, að nafngreina aðra nemendur til að 

taka þátt í þeim, þannig fær kennarinn ekki alltaf að 

ákveða hverjir eigi að tala 

(Mercer og Dawes, 2008, bls. 64). 

Ofangreindar leiðir munu verða vegvísir minn við að skapa 

námsumhverfi sem leiðir til þess að samræðan verður árangursríkari. 
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4.2.3 Hópvinna. 

Samkvæmt Mercer eru kennarar sammála um hvað einkenni góða 

hópvinnu, áhrifaríkar samræður og hlustun en þó virðist sem slíkar 

samræður eigi sér sjaldan stað í kennslustundum. Upptökur frá 

samræðum barna sýna að þau hlusta ekki á hvert annað, einn aðili ræður 

för í þeim, rökræður eru ekki árangursríkar, börn halda samræðum 

gangandi án þess að gera tilraunir til að viðhafa gagnrýni eða skoða nánar 

hvað rætt er um (Dawes, 2008, bls. 79). 

Mercer og Dawes segja samræður milli nemenda innbyrðis lúta öðrum 

reglum en samræðu nemenda við kennara. Dæmi hinu fyrrnefnda til 

útskýringar er að yfirleitt er í lagi að spyrja hvern sem er, það má trufla 

þann sem talar og það er í lagi að vera ósammála. Fólk þarf ekki að vera 

ávarpað með nafni til að mega tala og það má oft taka nokkuð langan 

tíma til þess. Þegar samræðan hvarflar til annars umræðuefnis en þess 

sem á að fást við í náminu er það frekar ásættanlegt en í samræðum milli 

nemenda og  kennara (Mercer og Dawes, 2008, bls. 65). 

Ástæðu þess að börn tala ekki í nógu ríku mæli saman á árangursríkan 

hátt, álíta  Mercer og Dawes vera þá að börnin hafa ekki grunnreglur á 

valdi sínu sem leiða til að þau byggja upp skilning sinn í samræðum við 

aðra. Önnur ástæða gæti verið að börn vita ekki til hvers kennarinn ætlast 

af þeim. Einnig  gæti orsakanna verið að leita í því viðhorfi kennarans að 

álíta að nemendur geri sér grein fyrir hvernig árangursríkar samræður eigi 

sér stað (Mercer og Dawes, 2008, bls. 65). 

Fyrir sum börn er skólinn eina stofnunin sem getur veitt þeim tækifæri 

til að læra að ræða saman á gagnrýnin og hnitmiðaðan hátt og við að 

þroska með sér mikilvæga færni við að nota tungumálið og hæfileika við 

að hugsa. Það veltur á miklu að kennari skapi tækifæri sem stuðla að 

slíku. Mercer og Dawes nefna einkum þrjár leiðir til þess. Fyrst og fremst  

ættu kennarar að leiðbeina nemendum við notkun tungumálsins og vera 

fyrirmynd um hvernig hægt er að nota það til að hugsa saman með 

öðrum. Í öðru lagi ættu kennarar að setja fram grunnreglur fyrir samræður 

til handa nemendum í bekknum. Í þriðja lagi þarf kennarinn að sjá til þess 

að viðfangsefni nemenda í hópvinnu séu til þess fallin að rökræður geti 

fari fram um þau og nemendur álykti saman. Viðfangsefnin eiga að 

byggja á þeim hugmyndum sem nemendur búa yfir en jafnframt að vera 

með því móti að nemendur nái að þroska hugsun sína og ígrunda nýjar 
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hugmyndir í vinnu sinni ásamt því að leita eftir frekari upplýsingum sem 

að gagni gætu komið (Mercer og Dawes, 2008, bls. 70 - 71). 

4.2.4 Hvernig vil ég kenna og hvað vil ég leggja áherslu á. 

Ég ber virðingu fyrir nemandanum og ég vil hafa hann í fyrirrúmi. Í starfi 

mínu legg ég áherslu á velferð nemandans og vil ganga út frá hans 

reynslu og þekkingu í anda þess sem hugsmíðahyggjan leggur áherslu á. 

Ég vil aðstoða nemandann við að þroska skilning sinn. Til að ná því fram 

hef ég hug á að efla samræður í bekkjum sem ég kenni, bæði samræður 

mínar við nemendur og samræður þeirra innbyrðis (í hópvinnu).  

Rannsóknir Mercer og samstarfsmanna hans sýna að hægt er að kenna 

börnum samræðuhegðun sem felur í sér rýnital. Ravens próf, staðlað próf 

til að kanna ályktunarhæfni, var lagt fyrir hóp barna sem ekki hafði 

fengið kennslustundir í samræðu til náms (e. talk lessons). Síðan fékk 

hluti barnanna kennslustundir í samræðu til náms, þar sem unnið var með 

rýnital og það kennt. Ravens prófið var aftur lagt fyrir öll börnin. Tvær 

gerðir af prófinu voru lagðar fyrir sem nýttust við að meta hæfileika 

barna. Annars vegar til að hugsa saman með öðrum þar sem þau  unnu að 

prófinu í hópi og hins vegar við að meta hæfileika barna einstaklingslega 

þegar þau fengu próf til að leysa hvert fyrir sig. Niðurstaðan var að börn 

sem fengið höfðu kennslustundir í samræðu til náms og notuðu rýnital 

sýndu betri árangur í  prófunum. Þegar rannsóknargögnin voru rakin 

mátti ætla að kennslustundir í samræðu til náms hefðu áhrif á gæði 

samræðunnar þegar börn rökræða og álykta saman, ennfremur að börn 

sem fengu slíka kennslu sýndu meiri árangur eintaklingslega í prófinu 

heldur en börn sem ekki höfðu notið slíkrar kennslu. Það virðist að börn 

sem hafa fengið markvissa kennslu í rýnitali innhverfi þær 

hugsanaðgerðir sem rýnital felur í sér og geri að sinni hugsun (Mercer, 

2000, bls. 155-159). Börn, sem njóta kennslustunda í samræðu til náms, 

virðast ná að tileinka sér ákveðna færni sem gerir þau hæfari til að takast 

á hendur verkefni sem krefjast rökhugsunar og ígrundunar og einnig í því 

að vinna saman og hugsa saman, þau eflast í hugsun og félagslega. 

Eins og fram hefur komið hef ég nýtt mér rannsóknir og hugmyndir 

Neil Mercer og samstarfsmanna hans í þessari rannsókn. Þetta hefur 

opnað mér nýja sýn á gildi samræðunnar í skólastarfi. Í framtíðinni 

hyggst ég halda áfram að efla þennan þátt í kennslu minni og styðjast þá 

við efni sem Mercer og samstarfsmenn hans hafa þróað og er aðgengilegt 
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á vefsíðu University of Cambridge undir heitinu Thinking Together sem 

ég hef þýtt sem Hugsum saman. Hefur athygli mín beinst sérstaklega að 

tveimur kennslubókum sem eru samdar í anda þróunarverkefnisins 

hugsum saman - Thinking Together, bækurnar eru The essential speaking 

and listening: Talk for learning að key stage 2 eftir Lyn Dawes og Talk 

Box – speaking and listening activities for learning at key stage 1 eftir 

Lyn Dawes og Claire Sams. Lyn Dawes kennir við kennaradeild 

Northampton University og Cambridge University og Clarie Sams er 

rannsóknarkennari við Open University. Báðar hafa starfað sem 

grunnskólakennarar og hafa reynslu af að vinna að þróunarverkefninu 

Hugsum saman - Thinking Together. 

Ég bað um leyfi að fá að þýða hluta af því efni sem birtist í 

umræddum bókum. Afraksturinn er að finna í viðauka. Ég vænti þess að 

þetta efni geti hjálpað áhugasömum kennurum að átta sig betur á því hvað 

þróunarverkefnið Hugsum saman - Thinking Together snýst um og 

jafnvel orðið þeim hvatning að prófa þessa hluti í kennslu. 

Þróunarverkefnið er byggt á margra ára rannsóknum á skólastarfi og 

markmiðið með verkefninu er að þroska með börnum hæfileika til að nota 

tungumálið sem tæki til að hugsa með, bæði fyrir þau í samræðum við 

aðra en einnig fyrir þau einstaklingslega.  

Nemendum er kennd ákveðin samræðuhegðun, nefnd rýnital. Þeir læra 

ákveðnar grunnreglur fyrir rýnital, með því að beita þessum grunnreglum 

læra þeir að eiga ígrundaðar samræður þar sem er áhersla á 

ályktunarhæfni og rökfærslu ásamt því að leitast við að ná sameiginlegri 

niðurstöðu úr samræðum. Nemendur læra að hugsa saman. Til þess að 

samræður verði einlægar og nemendur komi í raun og veru fram með 

eigin hugmyndir þurfa þeir einnig að tileinka sér ákveðin samskipti sem 

grundvallast á virðingu fyrir skoðunum og hugmyndum annarra, sjá 

fylgiskjal 5  til að fræðast frekar um Hugsum saman - Thinking Together  

Ég lýk þessum kafla með stuttri umfjöllun um bækurnar tvær. Mér 

finnst það viðeigandi því umfjöllun mín um þessar bækur er um leið 

nokkurs konar framtíðaráform mín sem kennara. Hugmynd mín er, eins 

og fram hefur komið, að leggja meiri áherslu á samræður í vinnu minni 

með nemendum mínum. Þá vonast ég til að bækurnar tvær muni koma að 

góðum notum.  

Báðar eru þessar bækur samdar eins og að framan er greint með 

hliðsjón af þróunarverkefninu Hugsum saman - Thinking Together. Þær 
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innihalda fjölda af námsathöfnum fyrir nemendur til að vekja með þeim 

vitund um gildi þess að ræða saman á árangursríkan hátt. Nemendur fá 

kennslu sem felur meðal annars í sér að læra grunnreglur samræðunnar 

(rýnitals) og læra að beita þeim í samræðum. Nemendur læra að nota 

tungumálið, þeir læra ákveðin orð og orðasambönd til að gera samræðuna 

ríkari að gæðum og rökræða og vinna saman að verkefnum þar sem þeir 

þurfa að beita huga sínum saman.  

Bækurnar tvær eru samdar með hliðsjón af hvaða aldri þær eru ætlaðar 

og bjóða upp á mismunandi verkefni tengt því. Dæmi um verkefni er að 

hanna merki fyrir bekkinn, ljúka við sögugerð, vinna með myndasögur, 

nota fingrabrúður í verkefnum og áfram mætti telja. Þá er í báðum bókum 

stuðst við fjölbreytilegan efnivið, notaðir eru áþreifanlegir hluti í 

vinnunni, myndir, myndabækur og áfram mætti telja. 
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5 Lokaorð 

Ég hef alltaf reynt í starfi mínu að horfa gagnrýnum augum á sjálfa mig 

sem starfsmann menntakerfisins. Það birtist í því að ég fylgist með þeim 

straumum og stefnum sem eru efst á baugi hverju sinni í umræðunni um 

menntamál og yfirfæri á starf mitt það sem samrýmist starfskenningu 

minni. Það er bæði þroskandi og krefjandi að skoða sína eigin starfshætti 

og takast á við breytingar til að færa það til betri vegar.  

Rannsókn mín var unnin með það meginmarkmið að finna leiðir til að 

bæta starfshætti mína og efla mig sem kennara í greinum náttúrufræða. Í 

rannsókninni vann ég sérstaklega með samræðuna sem kennsluaðferð. Ég 

vildi nálgast hugarheim nemenda minna með  því að eiga sjálf samræður 

við þá og einnig með því að hlusta á þá ræða saman.  

Eftirfarandi er samantekt á því hvernig mér tókst að ná markmiði 

mínu með rannsókn minni.  

Veturinn 2007 – 2008 skipulagði ég námsumhverfi þar sem samræðan 

skipaði veiga mikinn sess. Tilgangurinn var að nemendur kæmu fram 

með hugmyndir sínar. Í framhaldi af því var markmið mitt að eiga í 

samræðum við nemendur og stuðla að samræðum þeirra á milli og með 

því að þroska hugtakaskilning þeirra.  

Mér varð vel ágengt með það markmið mitt að nemendur þroskuðu 

hugtakaskilning sinn þegar ég sjálf stýrði umræðum eins og ég hef lýst í 

ritgerð minni. Það varð mér þó  umhugsunarefni hvernig ég gæti 

skipulagt námsumhverfi með þeim hætti að nemendur sjálfir gætu átt 

árangursríkar samræður.  

Það er síðan fyrir tilstilli þess að ég kynnist fræðum Neil Mercer eins 

og ég hef lýst í ritgerð minni að ég tel mig hafa fengið verkfæri í hendur 

til nota við að koma í framkvæmd fyrirætlunum mínum. Nefnt verkfæri 

er þróunarverkefnið Hugsum saman – Thinking Together og efni unnið í 

anda þess.  

Reynsla mín af því að takast á hendur starfendarannsókn hefur haft 

áhrif á starfshætti mína til frambúðar. Tungumálið og samræðan er að 

koma á fullum þunga inn í kennslu mína, ég er að feta nýjar slóðir 

persónulega í starfi mínu og það er bæði krefjandi og ótrúlega gefandi. Ég 

sjálf er farin að gera mér grein fyrir hve tungumálið er miklu meira en 

miðill til að koma upplýsingum á framfæri. Ég tel mig vera  meðvitaðri 
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en áður um þýðingu og mikilvægi þess að tungumálið er hægt að nota 

sem verkfæri til að hugsa með og hvernig hægt er að nota það í 

samskiptum við aðra til að eiga árangursríkar samræður.  

Ég veit að það getur skipt sköpum hvernig ég tala við nemendur mína 

og hvernig þeir tala innbyrðis. Ég skynja möguleikana á að hjálpa 

nemendum við að þroska talshætti sína, læra að hlusta, læra að taka eftir 

því sem aðrir segja, læra að virða hugmyndir annarra, hjálpa öðrum að 

móta hugmyndir sínar; í stuttu máli að verða meðvitaðri um að góð 

samræða (rýnital) er tæki til að rannsaka hluti og efla eigin skilning og 

rökfimi.  

Kannski tekst mér með þessari stuttu ritgerð minni að sá fræjum sem 

eiga eftir að gefa ávöxt og verða fleiri kennurum gott veganesti.  
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 
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Fylgiskjal 5 

 

Tekið af heimasíðu verkefnisins, 

http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/about/ 

 

Tilgangur og markmið með þróunarverkefninu hugsum saman (e. 

Thinking Together) 

 

• Markmiðið með því er að þroska hugsun barna og efla 

námshæfileika þeirra í gegnum samræður. 

• Það eykur vitund barna um notkun tungumálsins sem verkfæris 

til að hugsa með. 

• Það tengir hugsun og samskipti. Hæfileikinn til samskipta 

þroskast samhliða því að hugsun barna þroskast. 

• Það leggur áherslu á mikilvægi samræðna bæði milli kennara og 

nemenda en einnig nemenda á milli. 

• Þróunarverkefnið hugsum saman er byggt á 

rannsóknarniðurstöðum úr kennslustundum sem hafa staðið yfir í 

rúman áratug, þar sem skoðuð eru tengsl milli tungumáls og 

hugsunar.  

• Þessar rannsóknir sem vísað er í hér fyrir ofan hafa aðallega verið 

framkvæmdar í Bandaríkjunum og Mexíkó, en einnig hafa 

svipaðar rannsóknir verið unnar í Hollandi, Japan og á Spáni. 

 

Hvernig virkar það? 

 

• Börnum er kennd ákveðin samræðuhegðun sem nefnd er rýnital.  

• Rýnital er leið til þess að eiga samskipti með áherslu á 

ályktunarhæfni, því að deila saman viðeigandi upplýsingum og 

skuldbinding þess eðlis að leggja sig fram við samvinnuna. 

• Hver kennari og bekkur semja saman grunnreglur fyrir 

samræðuna.  

• Börn vinna saman í þriggja manna hópum og nota rýnital við að 

vinna eftir námsathöfnum sem eru grundvallaðar á námskránni.  
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• Kennarinn á að vera fyrirmynd og leiðbeinir um notkun rýnitals. 

• Námsathafnir með þetta markmið í huga eru til reiðu í bókunum 

Talk Box (aldur 6-8 ára), Thinking Together (aldur 8-11 ára) og Thinking 

Together in Geography (aldur 12-14 ára). 

 

Hvernig hefur það verið metið? 

 

• Í nokkrum þróunarverkefnum, þar sem hundruð barna hafa tekið 

þátt, hafa verkefni hugsum saman verið innleidd í nokkra skóla.  

• Í hverri tilraun með þróunarverkefni  hugsum saman hafa verið 

valdir samanburðarskólar til þess að gera það kleift að bera 

saman gæði samræðna milli barna í hópvinnu, hvernig þau 

þroska með sér ályktunarhæfni og hvernig þau standast 

námsmarkmið, fyrir og eftir innleiðingu þróunarverkefnisins 

(innleiðing tekur um 6 mánuði). 

• Það er metið hvernig kennarar eru fyrirmyndir og leiðbeina 

nemendum.  

• Kennarar og nemendur sem taka þátt í þróunarverkefninu hugsum 

saman fá einnig það verkefni að meta hver áhrifin eru af því. 

 

Hver eru áhrifin? 

 

• Gæði hópvinnu: Nemendur taka meiri þátt í verkefnum og verja 

lengri tíma í þau þar sem allir þáttakendur taka meiri þátt í 

samræðum. 

• Gæði samræðunnar: Samræða nemenda tekur markverðum 

breytingum, hún verður meiri að gæðum. Það koma fram fleiri 

einkenni rýnitals í samræðum nemenda þar sem þeir sýna meiri 

rökleiðslu þegar þeir eru að leysa vandamál. 

• Einstaklings árangur: Einstaklingar sýna framfarir í náminu (skv. 

prófum í stærðfræði og raungreinum) og einnig í því að álykta 

(Skv.Ravens-prófi). 

• Frekari áhrif: Hugsum saman þróunarverkefnið er nú komið inn í 

aðalnámsskrána í Bretlandi og hefur einnig leitt af sér álíka 

verkefni í öðrum löndum.  
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• Mikilvægi í fræðilegum skilningi: Niðurstöður rannsókna um gildi  

hugsum saman þróunarverkefnis styðja hugmyndir Vygotsky„s 

um tengsl milli félagslegrar og sálfræðilegrar þroskunar. 
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Viðauki 

Eftirfarandi efni er unnið upp úr bókinni: The essential speaking and 

listening: Talk for learning að key stage 2. Eftir Lyn Dawes.  

 

Efnið sem ég valdi að taka sýnishorn af er tekið upp úr bókinni frá  

bls. 83 – 93. Ég þýddi fyrstu 5 námsathafnirnar sem eru Thinking 

together activities námsathafnir úr kafla 5 bls.78, hann ber heitið „Group 

work ensuring that all children collaborate in euducationally effective 

group work”.  

Kaflinn hefst á umræðu um hlustun og tal í hópvinnu. Síðan kemur 

umfjölllun um  teaching thinking together. Í bókinni kemur fram að hægt 

er að nota þessar námsathafnir kaflans (frá námsathöfn 1 – 9) á tvo vegu 

(sjá bls.80) 

1. Nota þær áður en nemendur semja grunnreglur fyrir samræðu, til 

að ganga úr skugga um að allir hafi fengið nauðsynlega reynslu af 

samvinnu í hópum. 

2. Nota þær eftir að nemendur hafa samið grunnreglur fyrir 

samræðu til þess að festa í sessi ákveðna hæfni og til að ganga úr skugga 

um að reglurnar hafi þau áhrif sem til er ætlast. Þeim er ætlað að hafa þau 

áhrif  að í hópvinnu er öllum boðið að vera með í samræðunni, allir fái að 

spyrja, hafa skoðanir og koma með rök fyrir eigin skoðunum, hópurinn 

ræði saman um hugmyndir og komist sameiginlega að endanlegri 

niðurstöðu. 

 

Námsathafnir fyrir  hugsum saman. 

Námsathöfn 1: Vinna með tal. Bls. 83 

Markmið með náminu 

Að skilja tilgang þess að tala og hlusta. 

- Hugsaðu upphátt með bekknum þínum um hverju fólk getur náð 

fram með því að tala. 

- Hverju stinga börn upp á þegar þau eru spurð um hugmyndir 

sínar? 
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Með því að ræða við aðra getur fólk: 

- útskýrt 

- spurt spurninga 

- munað  

- leyst ráðgátur og vandamál 

- tekið ákvarðanir 

- skáldað 

- sagt fólki hvernig því líður 

- fundið út hvernig öðrum líður 

- réttlætt skoðanir og viðhorf 

- veitt upplýsingar 

- uppgötvað 

- deilt þekkingu og upplýsingum. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Kennarinn biður nemendur um að gefa dæmi um hvernig fólk talar í 

ofangreindum aðstæðum. Benda þarf  á  hvaða gerð samræðu á sér stað 

meðan þessi samræða varir. Kynntu hugmyndina að „góðri samræðu“ 

sem ákveðna gerð af samræðu  er beinir athygli að viðfangsefninu þar 

sem allir vinna að því að styðja hvern annan og auka við skilning hvers 

annars. Það á að aðstoða börnin við að átta sig á því að þátttaka í þannig 

umræðum er það sem á að fást við í kennslustundinni. 

 

Námsathöfn 2: Hvað er mikilvægt við tal? Bls 83  

Markmið með náminu  

Að skilja miklvægi þess að tala og hlusta. 

 

Kennarinn spyr allan bekkinn, eða hópa, hverju þeir svari eftirfarandi 

spurningum: 

- Hvernig lærðir þú að tala? Hver kenndi þér? Hvernig gerðu þeir 

það? 

- Hefur þú aðstoðað við að kenna einhverjum öðrum að tala? 

- Hve mörg tungumál getur þú talað? 
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- Hvern líkar þér að tala við, heima, á leiksvæðinu, í  bekknum? 

Hvað er gott við það? 

- Hverju náum við fram með því að tala saman? 

- Hvenær er erfitt að tala/ræða við fólk? 

- Hvað getur farið úrskeiðis ef þú nærð ekki að tala/ræða við fólk? 

- Kemur það fyrir að þú ert beðin um að tala ekki? Hvernig líður 

þér þá? 

- Hvað gerir þú til að koma af stað umræðum við einhvern 

ókunnugan? 

- Hvað gerir þú til að enda samræður sem þú nýtur ekki? 

- Hvort kýst þú að nota síma eða tölvupóst? Hvers vegna? 

- Manstu til að nota eftirlætis orð eða orðasamband? Sem önnur 

manneskja notar? 

- Hver kemur þér til að hlæja þegar hann/hún talar? Hvernig gerir 

viðkomandi það? 

- Hvers vegna biðjum við ykkur að hafa þögn í bekknum? 

- Hvenær gagnast það að hafa einhvern til að tala við í bekknum? 

Hver aðstoðar þig á þennan hátt? 

- Hvað getur þú sagt sem hjálpar öðrum í bekknum? 

- Telur þú að fók ætti að aðstoða hvert annað? Er það að svindla ef 

það gerir það? 

 

Komdu fram með þá hugmynd að í gegnum samvinnu nær fólk frekar 

árangri en að vinna einstaklingslega; að hver og einn í bekknum er góð 

uppspretta fyrir aðra. Þegar maður útskýrir og lýsir hlutum aðstoðar það 

mann við að koma reiðu á og gera sér grein fyrir eigin hugmyndum. 

 

Settu fram hugmyndina um  það að samræða (að tala) sé mikilvægt 

verkfæri við að hugsa saman og að koma hlutum í verk. 
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Námsathöfn 3:  Að muna saman. Bls. 84 

Útdráttur 

Þegar við tölum saman um það sem við munum birtum við minni okkar 

til samanburðar, staðfestingar og leðréttingar, við byggjum þannig upp 

sameiginlega mynd af því sem er liðið. Það er hægt að örva minnið með 

bragði, snertingu, hljóðum, myndum og lykt til jafns á við að tala og 

hlusta. Það er algengt að beita því að muna sameiginlega til að hjálpa 

börnum við að rifja upp lykilþætti fyrrum kennslustunda eða við að rifja 

upp reynslu þeirra frá skólaferðalagi. Börn ættu að vera meðvituð um að 

sameiginleg upprifjun er öflugt verkfæri við að læra. Það sem er rifjað 

upp er óhjákvæmilega einstaklingsbundið og því sett fram í samræmi við 

það. Vitneskjan um þetta og hvaða þýðingu það hefur að setja fram skýra 

lýsingu getur aðstoðað börn bæði í kennslustundum og utan þeirra. Því til 

skýringar má nefna dæmi um þegar börn eru að ræða vandamál á 

leiksvæðinu við kennara sinn eða aðra. Námsathöfnin, að tala og hlusta 

saman vekur upp endurminningu sem aðstoðar nemendur við að 

endurskapa það sem þeir þekkja og skilja. 

 

Markmið með náminu 

Að vita að við getum hjálpað okkur við námið með því að hlusta og 

muna. 

Það á að útskýra hvert er markmiðið með náminu fyrir börnunum. Það 

á að minna börnin á að virk hlustun felur í sér hugsun. Það á að biðja þau 

að reyna að sjá fyrir hugskotssjónum sínum myndir þegar kennarinn les 

lýsinguna ferðalag Péturs. Lesið ferðalag Péturs  eða annan hentugan 

lestexta. 

 

Ferðalag Péturs 

Pétur hoppaði á hjólið sitt. Hann varð að komast í almenningsgarðinn. Af 

því að það var svo kalt úti var erfitt að taka um handföngin á hjólinu og 

gírarnir voru stífir. Það var logn úti en við að hjóla hratt niður hæðina var 

eins og loftið þyti framhjá.  

Það var svo snemma morguns að hann sá aðeins einn bíl á hreyfingu 

og það var gamall leigubíll sem fór í gagnstæða átt, vélin í honum lét hátt 

og ljósin glömpuðu. Allir aðrir bílar voru kyrrstæðir eins og þeir hefðu 

frosið fastir. Jakki Péturs var þunnur og opin að framan og kaldir fingur 
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hans virtust sem bitnir af kuldanum. Hann hemlaði til að taka beygju yfir 

að brúnni yfir skipaskurðinn. Hjólgjarðirnar sendu frá sér hávaða sem 

virtist mjög mikill í þögninni.  

Hann fór yfir skipaskurðinn, það mátti sjá gul ljós frá bát sem 

glömpuðu í vatninu og þunnt grátt mistur sem hreyfðist ekki. 

Vatnafuglarnir voru allir á gangstéttinni við skipaskurðinn, hver og einn 

samanhnipraður eins og lítill heitur steinn. Pétur hélt sig á veginum og 

reyndi að halda þyngdarjafnvæginu yfir handföngunum til að framhjólið 

næði gripi. Einhvers staðar hringdi kirkjuklukka. Hundur gelti. Bílvél fór 

af stað og handriðin eftir almenningsgarðinum virtust í beinni röð. 

Hann kom að garðhliðinu og stoppaði skyndilega, andardráttur hans 

eins og ský í kringum hann. 

Hvað ef -  

 

Hópvinna 

Kennarinn biður börnin að tala saman í þeim tilgangi að: 

- Segja hvað þau heyra. 

- Búa til þrjár spurningar í þeim tilgangi að rifja upp hvað er 

munað úr lýsingunni. Þau eiga að vera fær um að svara 

spurningunum sjálf. Sem dæmi um þetta gæti verið: Hvaða hljóð 

heyrði Pétur eftir að hann kom yfir skurðinn? 

- Koma spurningum sínum til annars hóps. 

- Bæta endingu eða nokkrum setningum við lýsinguna. 

- Greina tal sitt með því að hugsa um það sem þau muna saman. 

Hvernig getur fólk hjálpað hvert öðru með því að minna á og rifja 

upp? Útskýrið þetta með því að fá allan bekkinn til að rifja upp 

saman t.d. skólasamkomu, skólaferðalag, fyrrverandi 

kennslustund. Gera þarf sýnilega tengingu milli orðræðu, 

hugsunar og upprifjunar og ef það er viðeigandi á að kynna og 

lýsa hugmyndinni að muna saman (collective remembering). 

Hvenær er það gagnlegt? 

- Hugsa um lykilorð sem minna á að nota sameiginlegt minni: 

„Manstu ......?“, „Hvað um það þegar við .....?“, „Geturðu minnt 

mig á.......?“, o.s.frv.. 
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Námsathöfn 4:  Lokið við athafnir með samræðum. Bls. 86 

Útdráttur 

Í hópvinnu ræða börnin valmöguleika og setja fram rökstuðning fyrir vali 

sínu við að skapa sameiginlega mynd. Hópvinnan felur í sér mismunandi 

viðfangsefni sem hafa þann tilgang að vera framlag við að ljúka vinnunni. 

Börnin þurfa að vinna einföld verkefni þar sem reynir á að þau komist að 

samkomulagi  með því að ræða saman, í samskiptunum beinist athygli að 

virðingu fyrir vali annarra. 

 

Efniviður 

- Notið 5.1 Valblað  og 5.2 Orðalisti (Einn á hóp). 

-  Einnig: 

• Skæri 

• Lím 

• Yfirstrikunarpennar 

• Teiknibólur 

• Stenslar 

• Efniviður fyrir klippimynd 

• Lituð A – 4 blöð. 

• Rauð, blá og græn borð með orðamiðum, upplýsingum og búnaði 

sem er útlistaður í 5.3 efniviður á lituðu borðunum. 

• Mynd sem búið er að vinna fyrirfram  til að nota við útskýringar 

ef nauðsyn krefur. 

Kynning 

Markmið með náminu 

Að nota tal við að deila saman hugmyndum og taka ákvarðanir. 

 

Það á að útskýra hver námsmarkmiðin eru og að hóparnir munu hugsa um 

orð sem virðast fara saman. Hugmyndir þær sem koma fram í hópunum 

verða notaðar við að búa til mynd. Hver hópmynd verður einstök. 

Yfirmarkmiðið með þessari vinnu er að börnin styðji alla meðlimi 

hópsins, virði hugmyndir annarra og komist að sameiginlegri niðurstöðu. 

Þau verða að vinna saman með því að tala í þeim tilgangi að komast að 

viðunandi niðurstöðu. 
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Hópvinna 

Deilið saman námsmarkmiðunum „að virða hugmyndir annarra“ þegar 

kemur að því að tala og hlusta. Ræðið uppbyggingu tals/samræðu sem 

greiðir fyrir samvinnu, slíkt tal getur falið í sér eftirfarandi orðasambönd: 

- Eigum við...? 

- Myndir þú vilja...? 

- Hvað heldur þú...? 

- Ég er sammála vegna þess að... 

- Ég er ósammála vegna þess að... 

Kennari gerir það ljóst að slíkt samvinnu tal er það sem athyglin beinist 

að í kennslustundinni. Einnig að kennari vilji að börnin séu meðvituð um 

það til að allir geti komið með dæmi um slíkt tal í bekkjarumræðum. 

Sérhvert barn þarf að velja lit (rauður, blár og grænn) til að geta safnað 

búnaði, orðum og upplýsingum sem kennari hefur sett á lituðu borðin. 

 

Kennari útvegar hverjum hópi 5.1 Valblað og 5.2 Orðalista. Kennari 

hlustar á hópsamræðurnar meðan börnin vinna saman, safnar dæmum um 

samvinnu sem er rík að gæðum er varðar tal, og rökfærslur. Tíminn sem 

er veittur í þetta verkefni fer eftir hve vel hóparnir vinna saman. Kennari 

gæti viljað hafa stuttan bekkjarfund til að endurtaka markmiðin með 

kennslustundinni eða til að deila með börnunum dæmum um árangursríkt 

tal. 

 

Bekkjarfundur 

Eftirfarandi er það sem rætt verður á bekkjarfundi. 

• Geta hópar komið með dæmi um góðar samræður?  

• Hvernig samvinnu var krafist?  

• Geta börn gefið dæmi um tal sem sýnir að virðing var borin fyrir 

öðrum, eða þar sem einhver skipti um skoðun eða lét sannfærast 

vegna góðrar röksemdafærslu?  

• Hver var góður í að deila upplýsingum með öðrum, ræða 

valmöguleika, koma með hugmyndir, tillögur og að hlusta.  
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5.1 Valblað 

1. Það að tala og hugsa saman er mjög mikilvægt í þessari 

kennslustund. 

2. Byrjið með því að lesa upphátt öll orðin á 5.2 Orðalistanum. 

3. Talið saman, ræðið hugmyndir með því að: 

• Hlusta vandlega. 

• Ganga úr skugga um að þið leggið ykkur fram um að 

skilja viðhorf annarra. 

Velja á: 

(a) 1 orð úr kassa A 

(b) 3 orð úr kassa B 

(c) 6 orð úr kassa C 

Núna er hópurinn með 10 orð. 

Hver er ástæða þess að þið völduð orðin? 

Gangið úr skugga um að þið séuð öll sammála um orðin sem 

hópurinn valdi. 

4. Núna á hópurinn að gera mynd með því að nota orðin sem valin 

voru. 

5. Þið þurfið efnivið og upplýsingar. 

Ein manneskja í einu getur yfirgefið borðið. 

Þið getið aðeins farið að borðinu með litnum sem þið völduð í 

þeim tilgangi að: 

(a) Ná í efnivið. 

(b) Ná í upplýsingar. 

(c) Til að skipta út orði sem þið völduð fyrir annað orð sem 

er á lita borðinu. 

Muna þarf: 

• Það fer ein manneskja í einu. 

• Það er aðeins hægt að ná í eða skipta út einum hlut í einu. 

Þið getið spurt hópmeðlimi hvaða orð eða efnivið þeir telji 

gagnast þegar þið eruð búin að skoða hvað er á lita borðinu. 
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6. Ákveðið hvernig best sé að koma orðunum fyrir á blaði þannig að 

þau skeri sig úr. 

• Hvaða orð fara saman? 

• Getið þið myndskreytt orðin eða raðað þeim í mynstur? 

• Hve stór verða orðin? 

• Hvaða liti og lögun viljið þið nota og hvers vegna. 

• Hvernig ætlið þið að sjá til þess að fyrirsögnin skeri sig 

úr? 

• Hvar setjið þið nöfnin ykkar? 

Notið hugmyndir allra til að búa saman til myndina. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2 Orðalisti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Kassi A 

Dagur,  nótt, ferðalag,  leikir,  sögur,  tónlist,  söngur,  hlátur,  vinir,  

fundir,  tími, fólk, staðir, boð, fjölskylda, tal. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Kassi B 

Kvikmynd, tölva, mús, regnblautt,  leika, innadyra, stökkva,  brosa,  

kalla,  kalt,  leikur, þema, umræðuefni, útivistarsvæði,  dimmt, ljóst, 

hávaði, snjór, hlaupa, gras, litur, sofa, tunglið, sjór, keppni, eyðimörk, 

draumur, glansandi, hratt, heitt, hundur, sjávarsíða, ferðast, læra, hugsa, 

bók, leðurblaka, köttur, hattur, veikur, athöfn. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Kassi C 

Merki, miði, þreytt, lest, grár, rauður, blár, reiðhjól, sólríkur, jörð, 

hræddur, bíll, stjörnur, spenntur, tal, lest, dreki, hugsa, leika, tjald, reglur, 

ganga, sund, bátur, hlaupa, bæli, heimili, sandur, kastali, vatn, fjall, 

borða, flugvél, lykill, rými úr, tómur, einn, mannmargur, fyndinn, gull, 

stór, gamall, leyndardómur, dans. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3 Efniviður á litaborðum 

 

Rauða borðið 

• Skæri, yfirstrikunarpennar, myndir af hlutum á orðalistanum, 

efniviður fyrir klippimynd (efniviður sem hægt er að skera út í 

stafi). 

• Einföld form til að teikna í kringum. 

Orð til að skipta: töfrar, úti, vinna, deila saman. 

Upplýsingar 

• Hópurinn þinn getur búið til tvö auka orð. 

• Ákveðið hvernig á að raða saman orðunum á myndinni ykkar. 

Hvað ætlið þið að teikna? 

• Orðin þurfa ekki að vera af sömu stærð eða sama lit. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Bláa borðið 

• Lím,stenslar-, efniviður fyrir klippimynd (efniviður sem hægt er 

að skera út í stafi). 

Orð til að skipta: verðlaun, gjöf, kassi, peningar. 

Upplýsingar 

• Þið getið skrifað orðin eða klippt þau út. 

• Þið getið límt orðin niður, brotið þau saman,  beygt þau, sett 

eitthvað á bak við þau til að láta þau standa eða gert hvaðeina við 

þau. 

• Lesið orðin og raðið þeim á þá vegu að þau hljóma vel. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Græna borðið 

• Teiknibólur, A – 3 litaður pappír, efniviður fyrir klippimynd 

(efniviður sem hægt er að skera út í stafi eða myndir). 

Orð til að skipta: silfur, hjálp, hætta, skógur. 
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Upplýsingar 

• Orð valið úr kassa A sem er á 5.2 orðalisti á að mynda fyrirsögn á 

mynd ykkar. 

• Mögulega getið þið búið til eitthvað til að hylja orðin með. 

•  Gangið úr skugga um að nöfn þeirra sem í hópnum eru séu á 

myndinni. 

___________________________________________________ 

 

Hver hópur á að sýna og útskýra mynd sína. Kennarinn á að hvetja aðra 

til að spyrja spurninga. Hvers vegna eru ákveðin orð valin? Hver var 

hugsunin á bak við myndina eins og hún birtist? Gerðu hópum kleift að 

veita hverjum öðrum svörun. Kennarinn á að biðja börnin að fara frá 

borðum sínum til að líta á og hugsa um vinnu annarra. Útvegaðu 

börnunum miða til að setja jákvæðar athugasemdir á og skilja eftir. 

 

Námsathöfn 5:  Hvað eru góðar samræður? Bls. 91 

Hver hópur þarf að hafa í höndum orðabók og samheitaorðasafn. 

 

Hópvinna 1 

Kennari biður börnin um að hugsa saman og gera lista með fimm 

staðhæfingum sem lýsa hvernig þau skilja hugtakið góðar samræður. 

Setjið þetta hugtak í samhengi, sem dæmi „Ég vil að þið eigið góðar 

samræður um þessar fimm staðhæfingar ykkar!“. 

 

Börn geta haft með sér verkaskiptingu í þessu verkefni, valið ritara, 

rannsakanda, þann sem gefur skýrslu, o.s.frv.. Þessi hlutverk ætti að ræða 

og ákveða hver  tekur hvað að sér áður en góðum samræðum er lýst. 

Kennari á að biðja börnin að nota orð eins og „ég er sammála vegna þess 

að....“ og „ég er ósammála vegna þess að....“. 

 

Kennari tekur hugmyndir frá hópunum og gengur úr skugga um að allir 

hópar leggi til málanna. Strika á með yfirstrikunarpenna yfir þær 

hugmyndir sem koma endurtekið fram og gefa til kynna að bekkurinn er 

sammála um þær. 
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Halda á yfirlit yfir hugmyndir sem börnin skrifa niður. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.4 Um rýnital  

 

Hvað er rýnital? 

Það er ákveðin gerð af tali sem aðstoðar fólk við að læra saman. 

 

Hvað einkennir það? 

• Allir hlusta og taka þátt í samræðunum, tala skýrt og af virðingu. 

• Hver sem er getur verið ósammála eða sammála því sem aðrir 

hafa fram að færa svo framarlega að viðkomandi færi rök fyrir 

máli sínu. 

• Allir leggja sig fram um að gera sitt besta við að deila nýjum 

hugmyndum og upplýsingum með öðrum. 

 

Hvaða orða má vænta að heyra í rýnitali? 

Ég held... vegna þess... Ég er sammála vegna þess að...Ég er ósammála 

vegna þess að...hvers vegna.... en... hvað ef.... ég minnist... getur þú sagt 

okkur... getur þú sagt ögn meira um... mín hugmynd er... ég hef skipt um 

skoðun vegna þess að...það er góð athugasemd... að mínu mati... 

 

Hvers vegna ættum við að nota rýnital? 

Til þess að gera ljóst hvað þú veist og skilur á því augnabliki. Síðan getur 

þú haldið áfram og numið frekar. Einnig, til að aðstoða aðra í hópnum 

þínum við að læra meira. 

 

Hvernig nám á sér stað með notkun rýnitals? 

Allir deila saman hugsunum sínum í þeim tilgangi að allir geti lært hver 

af öðrum.  

Samræða aðstoðar fók við átta sig á nýjum hugmyndum og nýrri 

reynslu.  
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Þú getur reynt hugmyndir með þvi að setja hugsanir í orð fyrir aðra að 

hlusta á og ræða um. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hópvinna 2 

Námsmarkmið 

Að skilja hvað rýnital er og vita hvers vegna og hvernig á að nota það. 

 

Kennari fær hverjum hópi eintak af  blaði 5.4 Um Rýnital.  

Kennari útskýrir námsmarkmiðin og að rýnital er ákveðin gerð af  tali 

sem fólk notar þegar það á í samræðum. Kennari biður börnin  að lesa 

spurningarnar og hugmyndirnar á blaði 5.4, síðan eiga þau að hugsa 

saman með því að ræða eftirfarandi: 

• þeirra eigin hugmyndir í samanburði við það sem er gefið á blaði 

5.4 

• rök fyrir því sem ber á milli 

• kosti rýnitals 

• hvaða vandkvæði felast í að nota rýnital i samræðum. 
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Eftirfarandi efni er unnið upp úr bókinni: Talk Box: speaking and 

listening activities for learning at key stage 1. Eftir Lyn Dawes og Claire 

Sams. 

Efnið sem ég valdi að taka sýnishorn af er tekið upp úr bókinni frá  

bls. 13 – 33 og eru  fyrstu 4 kennslustundirnar í bókinni. 

 

 

1. Kennslustund.  Talkassinn opnaður 

Tekið af bls. 13 í Dawes, L. og Sams, C. (2004). Talk Box: speaking and 

listening activities for learning at key stage 1. London: D. Fulton 

 

 

 

 

 

 

Námsmarkmið.  Að auka vitund barna um samræðuna og tilgang hennar.  

Námsmarkmið fyrir börnin:   

1.  

 

 

Rök fyrir velgengni      

 

 

 

Það sem talkassinn inniheldur: 

 Vinnublað 1.1 - Samræða um myndaspjöld 

 Sími (raunverulegur eða leikfang); GSM sími, míkrafónn, gjallarhorn, kasetta, 
borðspil (lúdó, tafl..), teiknimyndablöð eða brandarabækur, borðspil (52), 
tölvuleikur. 

 Sýnishorn af vinnublaði sem krefst samvinnu. 

Við erum að 

læra að ræða 

um tal. 

Ég get deilt hugmyndum 

um með hvað hætti við 

tölum. 
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Allur bekkurinn:         

Verkefni 1   Sýndu og útskýrðu fyrir nemendum námsmarkmiðin með 

þessari kennslustund. 

 

Byrjaðu með samræðum við allan bekkinn um hvernig við lærum að tala  

og hvernig samræðan nýtist fólki í athöfnum þess. Eftirfarandi eru nokkur 

atriði sem hægt er að nota:   

• Hver heldur að hann sé manneskja sem talar mikið? 

• Hver telur sig vera hljóðláta manneskju? 

• Hverja líkar þér að tala við? Hvers vegna? 

• Hvenær ertu beðin um að tala ekki? Hvers vegna? 

• Hvað þýðir samræðukassi? 

• Hvenær er það virkilega gagnlegt að geta talað við aðra? Hvers 

vegna? 

• Hvenær er erfitt að tala við annað fólk? 

• Hvað finnst þér gaman að ræða um við vini þína? 

• Hvaða hluti getum við gert í skólanum með því að tala saman? 

• Hvernig lærðir þú að tala? Ertu ennþá að læra? 

• Hvaða hluti getum við gert þegar við tölum (t.d. spurt spurninga, 

beðið um hjálp, deilt þekkingu okkar með öðrum, talað um hluti 

til að skilja þá betur, komið hverju öðru til að hlæja, gefið 

fyrirmæli)? 

 

Sýndu börnunum talkassann. Fáðu sjálfboðaliða til að koma og taka 

hlut úr honum. Þú skalt biðja þá að útskýra fyrir hina í bekknum 

hvernig hlutirnir tengjast því að tala.  

 

Til hvers tölum við? Hvernig lærum við að tala?   

 

Næsta skref er að biðja barn að taka  1 myndaspjald af vinnublaði 1.1 

og segja frá hvað er að gerast á því. 
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Þú skalt biðja bekkinn að útskýra hvaða gerð samræðu á sér stað á 

myndaspjöldunum (rökræður,  spjall, upplýsingagjöf, leit að 

upplýsingum o.s.frv.) 

 

Hópvinna 

 Skiptu bekknum í þriggja manna hópa.  

 Þú skalt deila með börnunum rökum fyrir velgengni.  

Gefðu hverjum hópi eitt af myndaspjöldunum af vinnublaði 1.1 og 

segðu þeim að tala saman og ákveða: Hvað er að gerast? Hvað er 

fólkið að segja? Hvað mun gerast næst? 

 

Allur bekkurinn: 

Verkefni 2 Allur bekkurinn á að annað hvort að ímynda sér samræðuna 

eða búa til sögu til að útskýra hvað samræðan er um.   

 

Þú skalt biðja börnin að ákveða hver á að vera talsmaður fyrir hópinn 

þeirra.  

 

Þú skalt biðja hvern hóp að segja frá  hvaða gerð samræðu hópurinn taldi 

að ætti  sér stað á myndinni sem þau fengu. Þú skalt koma fram með þá 

hugmynd að við notum tal í ýmsum tilgangi og án tals þætti fólki hlutirnir 

vandasamir. Þú skalt spyrja börnin hvort þau tali fleiri en eitt tungumál og 

legðu áherslu á að það er aðdáunarvert. 

 

Þú skalt biðja börnin að segja frá hversu vel þau unnu saman í hópum 

sínum. Þú skalt spyrja þau hver kom með góðar tillögur. 

 

Þú skalt spyrja börnin eftirfarandi spurninga: 

Hver var góður hlustandi?  

Hverjir eru kostir þess að vinna saman í hópi? 
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Þú skalt útskýra fyrir börnunum að kennarar biðja börn að vinna saman í 

hópum vegna þess að samræða aðstoðar hvern og einn við að þróa 

hugmyndir sínar.  

  

Vinnublað 1.1  
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2. Kennslustund. Að tala og hlusta. 

Tekið af bls. 20 í Dawes, L. og Sams, C. (2004). Talk Box: speaking and 

listening activities for learning at key stage 1. London: D. Fulton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmarkmið:  Að auka vitund barna um mikilvægi þess að hlusta á 

aðra. 

 

Námsmarkmið fyrir börnin:   

 

 

 

Rök fyrir velgengi:   

 

 

 

 

Vinna með öllum bekknum  Verkefni 1 

Þú skalt fá sjálfboðaliða til að velja dýr úr talkassanum. Þú skalt 

spyrja eftirfarandi  spurninga:   

• Hvers vegna eru þessi dýr með svona stór eyru? 

• Eftir hverju hlusta þau? 

• Hvers vegna eru eyru okkar viðkvæm? 

• Hvernig hljóð heyrum við? 

• Hvað merkir það „að hlusta“ í raun og veru? 

Við erum að læra að 

hlusta vandlega á aðra. 

Ég get hlustað á félaga 

mína tala og haft það eftir 

við aðra.  

 

Það sem talkassinn inniheldur 

 Myndir af dýrum eða leikföng (dýr) með stórum eyrum (fílar, kanínur, refir) 

 Orðaspjöld (vinnublað 2.1) sem búið er að ljósrita og klippa niður. 

 Talspjöld sem á stendur  “tala “ og “hlusta” (vinnublað 2.2). 

 Klukka til að taka tíma. 
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• Hvernig getur þú dæmt um það að fólk er að hlusta? 

• Hvað getur farið úrskeiðis þegar fólk hlustar ekki gaumgæfilega? 

• Getur bekkurinn gefið dæmi um það að; hafa verið beðinn að 

hlusta eða að hafa beðið aðra um að hlusta á sig? 

 

Þú skalt biðja börnin að taka orðaspjald (vinnublað 2.1) úr talkassanum 

og fá aðstoð frá bekknum við að segja hver þau haldi að merking orðsins 

á spjaldinu sé. Geta þau notað orðið í setningu? Þú skalt útskýra að þessi 

orð eru öll tengd tali, að tala og hlusta eru bæði mikilvægir hlutir við að 

læra, einkum og sér í lagi ef þú vilt að þér vegni vel í bekknum. 

 

Þú skalt sýna og útskýra námsmarkmiðin með þessari kennslustund. 

  

Hópvinna  

Þú skalt skipta börnunum upp í þriggja manna hópa og merkja börnin 

sem rauð, gul og græn, eða tákna þau með öðrum hætti, stöfum a,b,c, 

þannig að skipulag sé á börnunum. Þú skalt útskýra að þú munir taka tíma 

í eina mínútu, með því að nota stundaglas eða skeiðklukku þannig að öll 

börnin geti séð eða heyrt þegar tíminnn líður. Meðan tímataka fer fram 

eiga rauðu persónurnar að segja öðrum frá einhverju sérstöku. Það gæti 

verið að segja frá: 

• gæludýri 

• bróður 

• systur 

• uppáhaldsleikfang 

• leikur 

• þáttur úr sjónvarpi 

• nýleg verslunar eða bíóferð 

• afmæli 

Það er hægt að vera með myndir sem táknar hvert af þessu ofantöldu. 

Aðrir hópmeðlimir eiga að hlusta vandlega, þeir geta síðan komið með 

spurningar. Þegar ein mínúta er liðin eiga hópmeðlimir að skipta um 

hlutverk og endurtaka leikinn. 
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Þú skalt nota orðaspjöldin (tala og hlusta) til að byggja upp það sem á að 

gera. Hvert barn hefur spjald. Eitt barn heldur uppi spjaldi sem á stendur 

“tala” annað barn (börn)  heldur uppi spaldi sem á stendur “hlusta”, síðan 

á að skipta. 

 

Þú skalt útskýra fyrir börnunum að þegar þetta verkefni er búið munir þú 

biðja einhvern úr bekknum að segja hinum frá því sem hópmeðlimur 

sagði honum. 

 

Þú skalt deila rökum fyrir velgengni með bekknum. 

 

Þú skalt ganga úr skugga um að allir hóparnir séu sáttir við þetta 

hlustunar verkefni.  Nú skaltu taka til við að vinna verkefnið þegar tími er 

tekinn við samræðurnar. Ein mínúta getur virst löng, það er í lagi að stytta 

tímann ef nauðsyn krefur. 

 

Vinna með öllum bekknum  Verkefni 2 

Þú skalt spyrja hópmeðlimi hvað þeir hafa lært við að hlusta á aðra. 

Þú skalt minna börnin á að kennslustundin er bæði um að hlusta og tala. 

Þú skalt spyrja börnin eftirfarandi spurninga. 

• Hvern telja þau vera góðan hlustanda? 

• Hvers vegna er viðkomandi það?   

• Hvern telja þau vera góðan í að tala? 

Hvers vegna er viðkomandi það? 

Þú skalt safna saman nokkrun hugmyndum um hvaða eiginleikum 

einstaklingur þarf að vera gæddur til að teljast góður hlustandi, dæmi: 

• sá sem horfir á þig þegar þú talar  

• sá sem situr kyrr  

• sá sem sýnir þér að hann hefur áhuga á því sem þú ert að tala um 

• sá sem spyr spurningar þegar hann hlustar. 
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Þú skalt endurtaka þetta til að íhuga hvað einkennir einstakling sem er 

góður í að tala, hvaða eiginleikum þarf hann að vera gæddur, sem dæmi 

má nefna: 

• sá sem útskýrir vel 

• sá sem svarar spurningum vel 

• sá sem horfir á þig þegar hann talar 

 

Þú gætir spurt bekkinn hvað átt er við þegar sagt er: „þú getur heyrt hvað 

ég segi en þú ert ekki að hlusta á mig í raun og veru“. 

Þú skalt deila rökum fyrir velgengni með bekknum. 
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Vinnublað 2.1 

 Orð notuð við að tala og hlusta 

 

Ákveða Skilja 

Deila með öðrum Trufla 

Endurtaka Sannfæra 

Finna út Lýsa 

Segja frá Muna 

Spyrja Ræða saman 

Réttlæta/færa rök Rökræða 

Heyra Samræður 

Hugsa Einbeita sér 

Hlusta Skoðun 

 

 

Vinnublað 2.2 

 

Talspjöld 

Hver hópur fær eitt eða fleiri eintök af þessum talspjöldum fyrir 

viðeigandi kennslustundir. Það er hægt að hafa þetta á einu 

spjaldi (framan og aftan á)  eða á aðskildum spjöldum. 

 

 

 

 

 

 

        

            
           Tala 

         
         Hlusta 
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3.Kennslustund. „Að hanna merki“ fyrir talkassann 

Tekið af bls. 26 í Dawes, L. og Sams, C. (2004). Talk Box: speaking and 

listening activities for learning at key stage 1. London: D. Fulton 

 

Athugasemdir fyrir kennarann 

Þessi kennslustund er áhrifarík ef  hún er sett í merkingarbært samhengi 

fyrir bekkinn. Til dæmis væri hægt að nota merkin fyrir væntanlegt 

skólaferðalag, samkomu eða sérstakan atburð eða til að merkja bækur 

barnanna með. Það væri hægt að vinna annað verkefni en að búa til merki 

fyrir talkassann t.d. að hanna bókamerki. Tilgangurinn með þessari vinnu 

„að hanna merki“ er að skapa notalegar aðstæður þar sem börn fá 

tækifæri til að leggja sitt af mörkum, koma með sínar hugmyndir í 

samræðum við aðra. Kennslustundin snýst um samræðu, að börnin tali, en 

ekki hvernig merkið lítur út að lokum. Megin tilgangur 

kennslustundarinnar er að börnin tali saman þar sem þau íhuga og gefa 

ástæður fyrir skoðunum sínum, markmið kennslustundarinnar varðar 

ákvarðanatöku. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmarkmið 

Að læra að taka ákvarðanir þegar unnið er í hóp. 

Námsmarkmið fyrir börnin:   

  

 

 

 

Það sem talkassinn inniheldur 

 Merki af ýmsum toga og gerðum, (bókamerki o.s.frv.) fyrir ólík tilefni. 

 Vinnublað 3.1 Þar sem 4 bekkjarmerki eru ljósrituð á blöð og klippt. 

 Talspjöld sem á stendur „Hvað heldur þú?“ „Hvers vegna heldur þú 
það?“ (vinnublað 3.2). 

 Orðaspjöld, vinnublað 2.1 úr kennslustund 2. 

 

Við erum að læra leiðir til 

að geta tekið ákvarðarnir 

saman. 
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Rök fyrir velgengni 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn: 

Verkefni 1 

Þú skalt fá  sjálfboðaliða til að taka eitt merki úr talkassanum og  segja frá 

merkinu. Síðan skalt þú sýna bekknum merkin fjögur. Þú skalt útskýra að 

bekkurinn þurfi að velja eitt af þessum fjórum merkjum. Þú skalt biðja 

börnin um að rétta upp höndina til að gefa merki um hvert þeirra þeim 

líkar best, án þess að þau fái að ráðfæra sig við aðra, tilgangurinn er að 

það komi fram mörg ólík viðhorf. Börnin þurfa að vita að tilgangurinn er 

að fá fram mismunandi skoðanir.  

Sýndu og útskýrðu fyrir nemendum námsmarkmiðin með þessari 

kennslustund. 

Þú skalt ræða við börnin um hvað þau álíta sanngjarna leið til að velja 

merki. Þú skalt bjóða þeim möguleika, þeir gætu verið eftirfarandi: 

• Elsta barnið í bekknum ætti að ákveða. 

• Börnin sem eru í bláum fötum, eða öðrum lit, ættu að ákveða. 

• Það merki sem flestum líkar ætti að vera valið. 

• Kennarinn ætti að ákveða 

• Börnin úr öðrum bekk ættu að ákveða. 

Þú skalt fá hugmyndir frá börnunum. Síðan skaltu ræða við þau um hvað 

sé sanngjarnt og hvers vegna. 

Nú skaltu útskýra fyrir nemendunum að þau eigi að vinna í hópum þar 

sem þau eigi að ræða saman til að taka ákvörðun um hvaða merki eigi að 

velja. Minntu börnin á að þau þurfi að íhuga hugmyndir annarra 

vandlega. Einnig skaltu fara yfir orð, vinnublað 2.1 sem voru kynnt í 

kennslustund 2 yfir tal og hlustun. Sýndu aftur orðaspjöldin sem stuðning 

við þetta.  

Fólkið í mínum hópi getur 

hlustað, fært rök fyrir máli 

sínu og reynt að komast að 

samkomulagi. 
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Hópvinna  

Skiptu nemendunum upp í þriggja manna hópa og fáðu hverjum hópi 

orðaspjöld. Verkefnið sem börnin fást við núna er að eitt barn í hópnum á 

að spyrja annað barn í hópnum hvaða merki það myndi velja með því að 

lesa upp eða rétta þeim spjöldin: 

„Hvað heldur þú?“ 

„Hvers vegna heldur þú það?“ 

Þetta er endurtekið þar til allir hafa spurt og svarað spurningunum. 

Nemendur halda áfram að tala í hópunum þar til allir hafa haft tækifæri til 

að segja hvað þeir halda.  

Minntu börnin á að hlusta á hvert annað og til að segja hvort þau eru 

sammála eða ósammála viðhorfum annarra, þau þurfa að muna að færa 

rök fyrir sínu máli. 

Þegar nemendur hafa unnið þetta verkefni ætti hver hópur að reyna að 

verða sammála um að velja eitt merki. Þetta gæti falið í sér að einhver 

börn þurfa að skipta um skoðun. Leggðu áherslu á við börnin að það er 

jákvætt að geta sannfærst af góðum rökum eða nýjum hugmyndum.  

Þú skalt biðja hópana að ákveða hver eigi að segja bekknum frá hvað 

hópurinn valdi og gakktu úr skugga um að þessi nemandi geti deilt 

röksemdarfærslu hópsins með öðrum. 

 

Þú skalt deila rökum fyrir velgengni með börnunum. 

 

Allur bekkurinn: 

Verkefni 2  

Þú skalt biðja hópana að segja hinum í bekknum frá því hvaða merki þau 

völdu. Þú skalt biðja hópana að taka fram eftirfarandi, hvernig  ákvörðun 

var tekin og hver var ástæðan fyrir valinu?  

Það á að ræða þau vandamál sem komu upp við ákvarðanatökuna og 

spyrja börnin hvernig þau telji hægt að leysa vandann.  

Eftir að allir hópar hafa sagt frá skaltu biðja bekkinn að komast að 

samkomulagi um að velja eitt merki fyrir allan bekkinn. Minntu þau á 

leiðirnar til þess að vinna þetta verkefni.  

Þú skalt nota rökin fyrir velgengni til að ræða við börnin um hvort 

námsmarkmiðum var náð. 
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Vinnublað 3.1 

Merki fyrir bekkinn 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnublað 3.1 

 

Merki fyrir bekkinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnublað 3.2 

Talspjöld 

Hver hópur fær eitt eða fleiri eintök af þessum talspjöldum fyrir 

viðeigandi kennslustundir. Það er hægt að hafa þetta á einu spjaldi 

(framan og aftan á)  eða á aðskildum spjöldum. 

 

 

  

 

 

 

Hvað heldur þú? Hvers vegna heldur 
þú það? 

Nafn: 

Hópfélagar:                    

Skólinn minn heitir: 

Kennarinn minn heitir: 

Ég er (aldur): 

Ég heiti: 

Hópfélagar mínir heita: 
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4. Kennslustund. Þú, ég, við öll 

Tekið af bls. 29 í Dawes, L. og Sams, C. (2004). Talk Box: speaking and 

listening activities for learning at key stage 1. London: D.Fulton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmarkmið 

Að nota tal eða samræðu til að greina hvað fólk kýs og til að átta sig á 

hvort það er sameiginlegt með öðrum.  

Til að flokka á grundvelli rökfærslna.  

Til að byggja upp samstöðu innan hópsins. 

Námsmarkmið fyrir börnin:   

  

 

 

 

 

 

Það sem talkassinn inniheldur 

 Þrír pokar eru í talkassanum og innihalda: 

a) Kexpakki, epli, poki af kartöfluflögum 

b) Dót úr íþróttum, til dæmis, fótbolta, sundi, fimleikum 

c) Kassi með þremur, eða fleiri, tölvuleikjum 

 Þrír stórir hringir, til dæmis húlahringir, gjarðir eða annað sambærilegt. 

 Autt blað eða merkimiðar fyrir vinnu með öllum bekknum verkefni 1. 

 Vinnublað 4.1 eitt afrit fyrir hvern hóp. 

 Talspjöld sem á stendur „Tala “ og „Hlusta“ (vinnublað 4.2). 

 

Við erum að læra að tala saman 

til að flokka hluti og til að geta deilt 

saman hugmyndum. 
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Rök fyrir velgengni 

 

 

 

Allur bekkurinn: 

Verkefni 1 

Settu hringina þrjá á gólfið þannig að þeir skarist. Merktu fyrst hringina 

með mat, (epli, kartöfluflögur, kex). Nú skaltu fá sjálfboðaliða til að taka 

matvælin úr talkassanum og sýna bekknum. Þú skalt biðja bekkinn að 

ákveða hvað þeim líki best, eða hvort þeir vilji velja tvennt eða þrennt af 

matvælunum. Þú skalt velja börn til að staðsetja sig í þeim merkta hring 

sem þau vilja. Það er möguleiki að leyfa hverju barni að skilja eftir 

nafnspjald í þeim hring sem það valdi. 

Nú skaltu merkja hringina aftur og núna með hlutum tengdum 

íþróttum (fótbolta, sundi, fimleikum). Að lokum, endurtaktu þetta 

verkefni og notaðu tölvuleiki (veldu 3 sem bekkurinn kannast  við). Þegar  

börnin eru að koma sér fyrir skaltu spyrja þau eftirfarandi spurninga:  

Hvað gerir þú ef þig langar til að velja tvo eða fleiri hluti? 

Hvar ætlar þú að staðsetja þig ef þú vilt ekkert af þessum hlutum? 

Velur þú eitthvað sem er eins og einhver annar velur? 

 

Sýndu og útskýrðu námsmarkmiðin með þessari kennslustund. 

 

Hópvinna 

Þú skalt velja eitt barn í hverjum hópi til að vera ritari. Þú skalt útskýra að 

hóparnir    eiga að ræða saman til að komast að því hvað þeir velja og 

hverjir velja það sama. Sýndu börnunum eftirfarandi spurningar: 

1. Hvað hefur þú áhuga á að gera þegar þú ert ekki í skólanum?  

Notaðu talspjöldin, vinnublað 4.2 fyrir „tala“ og „hlusta“. Nemendur 

skiptast á að spyrja aðra þessarar spurningar í hópnum. Þeir spyrja einnig 

um ástæður: Hvers vegna líkar þér það? Nemendur spyrja mögulega 

frekari spurninga um ástæður. 

Ég get sagt hvað mér líkar sem er 

sameiginlegt viðhorfum annarra. 
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2. Hvað eigum við sameiginlegt? 

Þú skalt biðja börnin um að tala saman til að finna að minnsta kosti tvö 

atriði sem þau eiga sameiginlegt með hvert öðru. Þetta ætti að vera 

eitthvað sem þau hafa val um frekar en til dæmis augnlitur. 

Þegar hóparnir hafa rætt saman í nokkrar mínútur eiga þeir að nota 

upplýsingarnar sem komu fram í umræðunum til að fylla inn nöfnin sín 

og hvað þau völdu á Vinnublað 4.1 Ritari hópsins ætti að sjá til þess að 

fyllt sé inn allt sem á að koma fram á vinnublaði 4.1 í samráði við aðra í 

hópnum. 

Sýndu og útskýrðu námsmarkmiðin með þessari kennslustund. 

 

Allur bekkurinn: 

Verkefni 2 

Þú skalt biðja börnin að tala um myndirnar sínar og deila með öllum 

bekknum því sem  þeim líkaði og því sem þau áttu sameiginlegt með 

öðrum hópum í bekknum.  

Þú skalt biðja bekkinn um að meta gæði þeirrar samræðu sem fór fram 

í hópvinnunni, með því að ræða eftirfarandi: 

Hversu vel gekk ykkur að ræða saman? Hver spurði spurninga? Getur 

einhver gefið dæmi um röksemdafærslu sem einhver í hópnum gaf? 

Hvernig munduð þið eftir því að skiptast á og hlusta vandlega? 

Hvernig hefur það hjálpað ykkur að leysa verkefnið að einbeita ykkur 

við að tala og hlusta? 

Þú skalt nota rök fyrir velgengni til að ræða um hvort 

námsmarkmiðum var náð. 
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Vinnublað 4.1 

 

Hvað okkur líkar 
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Vinnublað 4.2 

 

Talspjöld 

Hver hópur fær eitt eða fleiri eintök af þessum talspjöldum fyrir 

viðeigandi kennslustundir. Það er hægt að hafa þetta á einu spjaldi 

(framan og aftan á)  eða á aðskildum spjöldum. 

 

 

 

 

 

 
              Tala 

             
            Hlusta 


