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Ágrip 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að möguleikar upplýsingatækni 

séu nýttir á fjölbreyttan hátt til að styrkja nám í náttúrufræðum. Markmið 

með verkefninu er að skoða hvernig kennarar nýta sér möguleika 

myndavéla til að virkja nemendur og auka þannig fjölbreytni í 

kennsluháttum í náttúrufræði á unglingastigi. 

Í ritgerðinni verður skoðað hvernig notkun myndavéla í kennslu 

samræmist þeim námskenningum hugsmíðahyggju sem hafa verið ríkjandi í 

orðræðu og faglegu starfi í náttúrufærði og upplýsingamennt. Í ritgerðinni 

er greint frá rannsókn sem miðar að því að skoða hvernig kennarar sem 

kenna náttúrufræði í elstu bekkjum grunnskólans nýta sér myndavélarnar 

og hvaða viðhorf þeir hafa til þess að láta nemendur nota myndavélar í 

kennslustundum og námsverkefnum. Leitað var svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

Hvernig lýsa kennarar reynslu sinni af notkun myndavéla í 

náttúrufræðikennslu í elstu bekkjum grunnskóla? Hvaða viðhorf hafa 

náttúrufræðikennarar til notkunar á myndavélum? Hvað má ráða af 

reynslu og viðhorfum kennaranna um kosti og galla við að nota 

myndavélar í náttúrufræði? Hvernig er aðgengi kennara og nemenda að 

tækninni háttað? Hvaða möguleika hafa náttúrufræðikennarar til að 

samþætta náttúrufræði og upplýsingamennt? 

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn sem er að mestu leyti byggð á 

viðtölum við sex valda kennara auk vettvangsathugunar þar sem fylgst var 

með nemendum vinna verkefni af þessu tagi.  

Í rannsókninni kom í ljós að aðstæður kennaranna hvað snertir aðgengi 

að tækninni eru mjög mismunandi og hefur það áhrif á val þeirra á 

verkefnum og hvernig þeir nýta sér tæknina. Helstu niðurstöður benda til að 

það sé fyrst og fremst áhugi kennara á að auka fjölbreytni í kennslu og 

vekja áhuga hjá nemendum sem hvetur þá til að fara þessa leið. Það sem 

helst styður kennara og hvetur þá til að samþætta náttúrufræði upplýsinga- 

og tæknimennt er áhugi þeirra, þekking og öryggi í að beita þeirri nálgun. 

Þessir þættir, hver og einn, auðvelda kennurunum að yfirstíga hindranir og 

leita lausna við þeim.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að huga verði að aðgengi kennara að 

myndavélum, tölvum og tæknilegri aðstoð. Jafnframt þarf að skapa 

vettvang fyrir og styðja við faglega samvinnu milli kennara á þessu sviði.  
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Abstract 

The Educating Camera in Natural Sciences – Experiences and points 

of view made by lower secondary schoolteachers 

The national curriculum for natural science in the primary and lower 

secondary school (ages 6 to 15) proclaims that the potential of information 

and communication technology for supporting and enabling learning is well 

used. The aim of this research was to get some insight into use of the digital 

camera by teachers of natural science to promote learning   in lower 

secondary classes.   The focus of this research is on how the use of the 

digital camera is in line with social constructionist theories that have 

influenced policies in natural science as well as education in information 

and communication technology  The following questions were asked: 

How do teachers describe their experiences of using digital cameras in 

natural science in lower secondary school classes? What are the attitudes 

of science teacher towards using the camera? What do these experiences 

and attitudes tell us about advantages and challenges in using digital 

cameras in natural science? What access do teachers and students have to 

the technology needed? What are the opportunities available to teachers 

for integrating natural science and education in information and 

communication technology?  

The research is qualitative. Six teachers were interviewed. . One 

participant observation was also carried out where students and teacher 

were observed during class, while working with digital camera. The study 

showed that circumstances and access to technical support varied widely. 

Accessibility to technology and support influenced how the teachers used 

aids or resources such as the digital camera and computers to create 

products. The main conclusion is that it is primarily the personal interest of 

the teachers in keeping their students enthusiastic about learning, and their 

personal interest in variation in teaching methods, that encourages them to 

integrate natural science and make use of the technology. What supports 

and inspires teachers to integrate technology is therefore their own interest, 

knowledge and confidence in trying new methods in teaching. It is 

concluded  that better access to digital cameras, computers and technical 

support is needed as well as platforms for cooperation, for teachers to be 

able to learn from each other and gain confidence in using the digital 

camera in teaching. 



7 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................. 3 

Ágrip .................................................................................................... 5 

Abstract ................................................................................................ 6 

Efnisyfirlit ............................................................................................ 7 

1 Inngangur ...................................................................................... 9 

1.1 Markmið með rannsókninni ................................................ 10 

2 Áherslur í aðalnámskrá ................................................................ 13 

2.1 Áherslur í námskrám frá 1989 ............................................. 14 

2.1.1 Gildandi námskrá í náttúrufræði .................................... 14 

2.2 Upplýsinga- og tæknimennt ................................................ 16 

2.2.1 Upplýsingamennt ........................................................... 16 

2.2.2 Tölvunotkun ................................................................... 18 

2.2.3 Nýsköpun og hagnýting þekkingar ................................ 19 

3 Straumar og stefnur í náttúrufræði .............................................. 21 

3.1 Vygotsky ............................................................................. 22 

3.2 John Dewey ......................................................................... 23 

3.3 Hugsmíðahyggja ................................................................. 26 

3.4 Nám með upplýsingatækni í anda hugsmíðahyggju ............ 28 

4 Rannsóknir á sviðinu ................................................................... 33 

4.1 PISA .................................................................................... 33 

4.2 Kennsluhættir og viðhorf kennara ....................................... 34 

4.3 Áhrif upplýsingatækni á nám og skólastarf ......................... 36 

4.4 Rannsóknir á notkun upplýsingatækni ................................ 38 

4.4.1 Náttúrufræðinám stutt upplýsingatækni ......................... 39 

4.5 Myndavélin ......................................................................... 40 

4.5.1 Myndavélin sem námsgagn ........................................... 41 

4.5.2 Reynsla kennara af myndavél í kennslu ........................ 42 

4.5.3 Rannsóknir á gildi myndavéla í námi ............................ 44 

4.5.4 Notkun myndavéla í íslenskum skólum ......................... 46 

5 Rannsóknaraðferðir ..................................................................... 47 

5.1 Tilfellarannsókn .................................................................. 47 

5.1.1 Vettvangsathugun .......................................................... 48 



8 

5.1.2 Viðtalsrannsókn ............................................................. 48 

5.2 Greining gagna .................................................................... 51 

6 Niðurstöður .................................................................................. 53 

6.1 Kennsluaðferðir og áherslur í kennslunni ............................ 53 

6.2 Að velja myndavél sem verkfæri ......................................... 55 

6.2.1 Innri hvöt kennara að fara þessa leið ............................. 55 

6.2.2 Að styrkja þekkingu, hugtakanám ................................. 57 

6.2.3 Hagnýtt verkfæri í nútímaheimi ..................................... 57 

6.3 Hvernig eru myndavélarnar nýttar? ..................................... 58 

6.3.1 Að skapa minningar og vettvangur fyrir umræður......... 58 

6.3.2 Að safna, flokka, greina og styrkja hugtök .................... 58 

6.3.3 Myndir í námsmati ......................................................... 59 

6.3.4 Verklegar æfingar og tilraunir skráðar með 

myndavélum .................................................................. 60 

6.3.5 Listrænt gildi náttúruljósmynda ..................................... 61 

6.4 Hvað hindrar kennara í að nota myndavélarnar? ................. 61 

6.4.1 Að þekkja möguleikana ................................................. 61 

6.4.2 Skortur á tækjum og tæknifærni .................................... 62 

6.5 Að vinna úr myndunum ....................................................... 63 

6.5.1 Aðgangur að tölvustofu ................................................. 63 

6.5.2 Tæknileg færni og tækniaðstoð ...................................... 64 

6.5.3 Tímaskortur .................................................................... 65 

7 Umræður ...................................................................................... 67 

7.1 Aðalnámskrá ........................................................................ 67 

7.2 Í anda hugsmíðahyggju ....................................................... 68 

7.3 Námsgagnið myndavél ........................................................ 69 

7.4 Úrvinnsla og sköpun ............................................................ 70 

8 Lokaorð ....................................................................................... 73 

Heimildaskrá ...................................................................................... 75 

Viðauki 1 ............................................................................................ 81 

Viðauki 2 ............................................................................................ 85 



9 

1  Inngangur  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði- og umhverfismennt er lögð 

áhersla á að nemandinn sé virkur þekkingarsmiður í að móta sinn eigin 

þekkingarheim. Hlutverk náttúrufræðikennarans er einkum fólgið í því að 

hjálpa nemandanum að byggja upp og þróa þennan þekkingarheim með því 

að búa nemendum sem fjölbreyttast námsumhverfi. Gildi fjölbreyttra 

kennsluhátta er ótvírætt í þessu samhengi svo allir fái notið sín þar sem 

nemendur eru ólíkir að upplagi og læra með ólíkum hætti. Með hjálp 

tækninnar og ýmissa forrita opnast m.a. nýir möguleikar til verklegra 

æfinga og er gert ráð fyrir að þeir möguleikar séu vel nýttir (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt er gert ráð fyrir 

að nám í upplýsingamennt sé samþætt öðrum námsgreinum þar sem 

nemendur eru að læra aðferðir við að afla sér þekkingar á öllum sviðum. 

Það er á ábyrgð faggreinakennara að þessum þætti kennslunnar verði gerð 

góð skil.  En eitt af markmiðum þar að lútandi er að nemandi geti tekið 

myndir á myndavél og kunni með þær að fara. Jafnframt á hann að geta nýtt 

sér margvíslega tækni til að safna, varðveita og miðla upplýsingum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga og tæknimennt, 2007). 

Í samanburði við OECD-ríkin á sviði kennsluhátta í náttúrufræði kemur í 

ljós að lítið er um verklega og sjálfstæða vinnu nemenda á Íslandi. Jafnframt 

eru fá verkefni sem kalla á samskipti nemenda sín á milli (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 

2010c). Frá upphafi hafa þó verið miklar væntingar um að upplýsingatækni 

hefði jákvæð áhrif á kennsluhætti og vonir um að kennarar nýttu sér kosti 

hennar við að virkja nemendur í náttúrufræðináminu (Webb, 2008). 

Ég tel mikilvægt að virkja nemendur til náms og koma til móts við 

þarfir ólíkra nemenda en þá þarf fjölbreytni að vera til staðar. Í þessu 

meistaraverkefni er fjallað um stafrænar myndatökur sem ákveðna aðferð 

til að vekja áhuga og virkja sköpunarkraft nemenda og bent á leiðir til 

kennslu þar sem nemandinn er í fyrirrúmi. Ég hef kynnst því að nota 

myndavélina með nemendum og í þessu samhengi finnst mér myndavélin 

sem verkfæri henta vel.  

Þegar ég ákvað fyrst að láta nemendur nota stafrænar myndavélar  taldi 

ég það hafa tvíþætt gildi. Annars vegar að virkja þá nemendur sem hafa 

áhuga á að taka myndir og njóta sín í tæknilegri nálgun við viðfangsefnið 
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og hins vegar hjálpa nemendum almennt að sjá það sem þeir læra í bókinni 

í samhengi við það sem er úti í náttúrunni. 

1.1 Markmið með rannsókninni  

Markmið með verkefninu er að skoða hvernig kennarar nýta sér 

myndavélina til að virkja nemendur í náttúrufræðiverkefnum og auka 

þannig fjölbreytni í kennsluháttum á  unglingastigi.  

Með verkefninu er ætlunin vekja áhuga náttúrufræðikennara á að nýta 

sér myndavélina og beina athygli að verkefnum þar sem nemendur nota 

stafrænar myndavélar.  

Rannsóknin beinist að kennsluháttum í náttúrufræði og námi í 

upplýsingamennt þar sem myndataka á stafrænar myndavélar og úrvinnsla 

mynda telst til upplýsinga- og tæknimenntar (UT) eða upplýsinga- og 

samskiptatækni (UST) eins og greinin er stundum nefnd.  

Ég byggi rannsóknina að einhverju leyti á minni eigin reynslu af notkun 

á myndavélum en rannsóknin mun að öðru leyti felast í viðtölum við valda 

náttúrufræðikennara og vettvangsathugun þar sem fylgst verður með 

nemendum í verkefnavinnu. Ég mun auk þess sem að ofan greinir kynna 

mér efni þar sem fjallað er um myndavélina sem kennslutæki.  

Áhugi minn á að nota myndavélar hvatti mig til að gera þessa rannsókn. 

Þegar ég notaði myndavélar í kennslu í náttúrufræði fannst mér það hafa 

hvetjandi áhrif á nemendur. Þrátt fyrir góðan árangur fann ég að það 

skipulag sem hefð er fyrir í skólanum var ekki sniðið að þessari nálgun. Ég 

tel það geta verið lærdómsríkt að skoða viðhorf kennara gagnvart þessum 

kennsluháttum og fá innsýn í hvað það er sem hvetur þá til að velja þessa 

nálgun. Til að öðlast betri skilning á þessum þáttum valdi ég að ræða við 

kennara sem hafa reynslu af því að nota myndavélar í verkefnum með 

nemendum. Rannsóknin beinist að því hvernig notkuninni er háttað hjá sex 

kennurum sem kenna náttúrufræði í elstu bekkjum grunnskólans og því 

hvaða viðhorf þeir hafa til þess að láta nemendur nota myndavélar í 

verkefnum. Rannsóknin fellur undir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í 

rannsókninni mun ég leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig lýsa kennarar reynslu sinni af notkun myndavéla í 

náttúrufræðikennslu í elstu bekkjum grunnskóla? 

 Hvaða viðhorf hafa náttúrufræðikennarar til notkunar á myndavélum? 

 Hvað má ráða af reynslu og viðhorfum kennaranna um kosti og 

galla við að nota myndavélar í náttúrufræði? 
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 Hvernig er aðgengi kennara og nemenda að tækninni háttað? 

 Hvaða möguleika hafa náttúrufræðikennarar á að samþætta 

náttúrufræði og upplýsingamennt? 

Í öðrum kafla verður gerð grein fyrir þeim ramma sem skólastarf byggir á og 

birtist í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar verður gerð grein fyrir þeim áherslum 

sem miða að því að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra á náttúrufræði, og 

aðeins vikið að því hvernig þær áherslur hafa þróast. Einnig verður varpað ljósi 

á hvaða kröfur eru gerðar varðandi nám í upplýsinga- og tæknimennt.  Í 

framhaldi af því verður fjallað um þróun hugmynda í náttúrufræðinámi og þá 

sérstaklega hugmyndir sem miða að virkni nemenda og hafa verið hvað mest 

áberandi meðal fræðimanna í náttúrufræði. Þær hugmyndir falla undir 

kenningar félagslegrar hugsmíðahyggju (social constructivism). Því næst 

verður greint frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á náttúrufræðinámi 

og þeim kennsluháttum sem miða að notkun upplýsingatækni í náttúrufræði. Í 

þeim kafla verða sérstaklega teknar fyrir rannsóknir sem varpa ljósi á gildi þess 

að nota myndavélar í náttúrufræðikennslu. Í kjölfar þessarar fræðilegu 

umfjöllunar mun rannsóknaraðferðum sem beitt var í rannsókninni lýst. 

Rannsóknin var eigindleg og fólst í viðtölum við sex náttúrufræðikennara á 

unglingastigi auk vettvangsathugunar þar sem fylgst var með nemendum nota 

myndavélar við verklega æfingu. Í umræðukafla mun ég varpa ljósi á 

niðurstöður rannsóknarinnar, draga þær saman og setja í fræðilegt samhengi. 
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2 Áherslur í aðalnámskrá 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þær áherslur sem greina má í aðalnámskrá 

varðandi kennsluhætti í náttúrufræðum. Ég byrja á að skoða þær 

lykiláherslur sem umvefja eiga skólastarf og birtast í nýendurskoðuðum 

drögum að aðalnámskrá. Því næst skoða ég hvaða áherslur birtast varðandi 

kennsluhætti í náttúrufræði í þeim námskrám sem hafa komið út á árabilinu 

1989–2007. Auk þess tek ég saman hvernig upplýsinga- og tæknimennt á 

að styðja við þessar áherslur. Í lokin mun ég draga saman helstu áherslur 

sem koma fram. 

Aðalnámskrá byggir á lögum um skólastarf og myndar um það ákveðinn 

ramma. Hennar hlutverk er að tryggja börnum og unglingum góð skilyrði 

til náms í samræmi við gildandi menntastefnu. Hún felur í sér ákveðna 

leiðsögn og veitir stuðning fyrir kennara um tilgang og markmið námsins 

og tryggir þannig vissa samræmingu náms í landinu. 

Ný drög að aðalnámskrá grundvallast á skilgreindri lykilhæfni sem á að 

hafa áhrif á nemandann alla skólagöngu hans. Þessari lykilhæfni er skipt í 

níu þætti sem varða námshæfni, lýðheilsu, skapandi hugsun og hagnýtingu 

þekkingar, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, menntun til sjálfbærni, læsi, 

tjáningu og samskipti á íslensku, erlendum málum og um tölur og 

upplýsingar. Þessi lykilhæfni er lögð fram til að auðvelda skólum að 

samþætta áherslur almennrar menntunar inn í allt nám og skólastarf. Hún á 

að vera kennurum leiðarljós en það kemur í hlut skólanna sjálfra að útfæra 

hvernig einstökum þáttum lykilhæfni eru gerð skil í skólastarfinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, drög, 2010).1 

Það er fagleg ábyrgð kennarans að velja þær leiðir sem þykja vænlegar til 

árangurs með tilliti til framangreindra þátta. Bent er á að í skólastarfi á að ríkja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennsla beinist ekki einungis 

að því að tileinka sér þekkingu heldur einnig færni og viðhorf. Þannig öðlast 

nemendur þá hæfni sem í drögum að nýrri námskrá er skilgreind sem 

lykilhæfni í menntun (Aðalnámskrá grunnskóla, drög, 2010). 

                                                      
1 Unnið er að gerð nýrrar aðalnámskrár sem á að koma út haustið 2011. Vitnað er í 

fyrstu drög sem voru til endurskoðunar. Við lokafrágang ritgerðar komu út ný drög 

sem eru nokkuð breytt frá þeim fyrri. Þar er kaflinn um lykilhæfniþættina felldur 

út. Í nýjum drögum falla hæfniþættir undir nemendamiðaða útfærslu á grunnþáttum 

menntunnar.  
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2.1 Áherslur í námskrám frá 1989 

Áherslur á virkni nemenda í náttúrufræði hafa verið áberandi í öllum 

námskrám sem komið hafa út frá því að ráðist var í endurskoðun á námi og 

kennsluháttum á áttunda áratugnum. Aðalnámskrá hefur verið endurskoðuð 

og gefin út hvern áratug síðan þá og vissulega sjást mismunandi áherslur og 

ákveðin þróun en greinileg samfella er í áherslunni á að nemendur læri af 

náttúrunni sjálfri og að kennsluhættir eigi að miðast við nemendur í virkri 

þekkingarleit. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 er miðað við að námsumhverfi eigi 

helst að vera náttúran sjálf auk tækjabúnaðar. 

Nokkur hluti kennslunnar getur hæglega farið fram í venjulegri 

kennslustofu. Það á við um námsefni þar sem verklegar æfingar 

eru fáar ... (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 113). 

Ekki er fjallað um tölvunotkun í náttúrufræði né í öðrum faggreinum en 

í kafla sem fjallar um aðra námsþætti er vikið að mikilvægi tölva við 

upplýsingaöflun og úrvinnslu gagna (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989).  

Í útgáfu Aðalnámskrár árið 1999 er lögð áhersla á fjölbreytni í 

kennsluháttum og mikilvægi þess að virkja nemendur. Þarna kemur 

upplýsingatæknin fyrst til sögunnar sem ákveðin nálgun í náttúrufræði. Í 

námskránni er gert ráð fyrir að möguleikar hennar séu vel nýttir og lögð 

áhersla á að þar opnist enn fleiri möguleikar á fjölbreytni í þeim leiðum 

sem kennarinn hafi úr að velja. Í sérstökum kafla um upplýsingatækni er 

gert ráð fyrir í áfangamarkmiðum „að nemandi geti tekið myndir á 

myndavél og kunni með þær að fara“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

náttúrufræði, 1999, bls. 22). 

2.1.1 Gildandi námskrá í náttúrufræði 

Í inngangskafla Aðalnámskrár grunnskóla, náttúrufræði- og 

umhverfismennt frá 2007 eru undirstrikuð helstu áherslumarkmið. 

Samkvæmt þeim er  

eitt mikilvægasta hlutverk náttúrufræðikennslu að viðhalda 

forvitni og áhuga barna og unglinga á umhverfi sínu því 

forvitni og áhugi er helsti aflgjafi náms (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007. bls. 4)  
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Það hlutverk samræmist vel því markmiði sem nefnt er í 

lokamarkmiðum sem stefnt skal að en það miðar að því „að nemendur hafi 

löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 10). 

Nám í náttúrufræði gegnir ekki einungis því hlutverki að búa nemendur 

undir frekara nám og starf því það er einnig hugsað sem stuðningur til að 

taka virkan þátt í nútíma tæknivæddu samfélagi. Í því sambandi er bent á 

mikilvægi þess að nemendur séu læsir á samfélagið en í námskránni er 

sérstök áhersla á vísindalæsi sem merkir að nemendur hafi góðan skilning á 

náttúrufræðihugtökum sem nýtast þeim í námi og daglegu lífi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007).  

Mikilvægur hluti í náttúrufræðum er að læra tungumál þess og 

verða nemendur að fá tækifæri við að beita því í samvinnu við 

aðra nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007, bls. 4)  

Sérstök áhersla er lögð á að nemandinn sé virkur þekkingarsmiður og 

eigi ekki minnstan þátt í að móta sinn eigin þekkingarheim. Þar segir 

jafnframt aðhlutverk náttúrufræðikennarans sé falið í því að veita 

nemandanum hjálp við að byggja upp og þróa þennan þekkingarheim með 

því að búa nemendum sem fjölbreyttast námsumhverfi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007)). 

Námskráin miðar að því að nemendur fái tækifæri til að þroska bæði 

vitsmunalega og verklega færni með því að leysa ákveðin viðfangsefni. Þá 

verða nemendur að framkvæma og skipuleggja athuganir, skrá niðurstöður 

og túlka, setja þær fram og miðla til annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 

náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). 

Bent er á mikilvægi þess að tengja námið nánasta umhverfi nemandans 

og gildi þess að nemendur byggi á fyrri reynslu sem helst fæst með því að 

nemandinn taki þátt í verklegum æfingum og náttúruskoðun. Kennarar eiga 

að beita fjölbreyttum kennsluháttum í þessu skyni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). 

Gert er ráð fyrir að möguleikar upplýsingatækninnar séu vel nýttir en 

með þeim opnast nýir möguleikar til verklegra æfinga. Jafnframt er áréttað 

að möguleikar til að afla upplýsinga og miðla hvers konar efni hafi aukist 

og að þeir möguleikar höfði í mörgum tilvikum meira til ungs fólks en 

möguleikar sem áður voru í boði (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 

og umhverfismennt, 2007)  
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Í kaflanum um vinnubrögð og færni er stefnt að því að nemendur geti 

öðlast færni í að afla upplýsinga og skrá á vettvangi með eða án aðstoðar 

tölvu. Þar er mikilvægi hvað snertir miðlun upplýsinga áréttað og 

undirstrikað að miða eigi að fjölbreytni í því sambandi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). 

Í kafla um náttúrufræði fyrir 8.–10. bekk eru áréttaðir þeir þættir sem 

sérstaklega eiga við um náttúrufræðikennslu unglinga. Þar er tekið fram að 

þrátt fyrir stigvaxandi kröfur til eldri nemenda um skilning á fræðilegum 

hugtökum verði kennarar að gæta þess að fara ekki of geyst í þeim efnum. 

Þá er átt við að kennarar eigi að staldra við og leyfa nemendum að kynna 

sér afmörkuð efni og fá þá til að vinna með þau á ýmsa vegu. Þannig fær 

námið aukinn tilgang og möguleikar á skilningi aukast til muna. 

Sérstaklega er tekið fram mikilvægi þess að nemendur þjálfist í sjálfstæðri 

vinnu við athuganir og öflun upplýsinga og geti nýtt sér upplýsingatækni 

við það. Jafnframt eiga þeir að geta greint frá niðurstöðum sínum með 

aðstoð rafrænna miðla á myndrænan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). 

2.2 Upplýsinga- og tæknimennt 

Í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla er lögð áhersla á að 

upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki sem beri að nýta í sérhverri 

námsgrein. Þar er tekið fram að námsgögn verði að vera fjölbreytt og höfða 

til nemenda og að þau námsgögn sem byggja á upplýsingatækni eigi að 

þjálfa nemendur við að afla upplýsinga og miðla þekkingu með 

vinnubrögðum sem nýtast þeim í lífi og starfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2006) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla á sviði upplýsinga- og tæknimenntar er 

námsviðinu skipt í þrjú svið en þau eru upplýsingamennt, tölvunotkun og 

nýsköpun, og hagnýting þekkingar. Miðað er við að nemendur í 8.–10. 

bekk fái eina kennslustund á viku í upplýsinga- og tæknimennt en öll 

tölvunotkun er fyrir utan þann tíma.  

Í námskránni eru sett fram áfangamarkmið eftir hvert skólastig auk 

þeirra lokamarkmiða sem skólar eiga að stefna að. Í viðauka eru 

þrepamarkmið til viðmiðunar fyrir yngsta stigið. 

2.2.1 Upplýsingamennt  

Í upplýsingamennt er miðað að því að kenna nemendum ákveðna aðferð og 

tækni við öflun og úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað 
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nám. Námið er því þverfaglegt og ætlast er til að þeir sem kenni 

upplýsingamennt: 

... vinni því með einstökum kennurum að gerð kennsluáætlana 

sem lúta að samþættingu markmiða upplýsingamenntar og 

annarra námsgreina í upplýsingaverkefnum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 7). 

Stefnt er að því að nemendur verði læsir á sviði upplýsingamenntar en 

við gerð kennsluáætlana í upplýsingaverkefnum á að taka mið af 

eftirfarandi efnisþáttum: 

 Tæknilæsi sem miðar að kunnáttu á tækjabúnað til að afla 

þekkingar og miðla.  

 Upplýsingalæsi miðar að þekkingu og færni við að afla, flokka 

og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. 

 Menningarlæsi miðar að hæfni til að njóta og vinna úr ýmsum 

þáttum menningar á skapandi og siðrænan hátt. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls 8)  

Innan þessara þátta raðast lokamarkmið í upplýsingamennt en þar skal 

meðal annas stefnt að því að nemandi: 

 átti sig á hlutverki mismunandi jaðartækja og hvernig megi nota þau. 

 geti nýtt sér margvíslega tækni til að safna, varðveita og miðla upp-

lýsingum og geti umskráð upplýsingarnar á mismunandi form. 

 geti skilgreint hvaða upplýsinga er þörf í tenglsum við ákveðin 

viðfangsefni. 

 geti varðveitt upplýsingar á skipulegan hátt. 

 geti sett upplýsingarnar fram í samræmi við inntak og markmið 

viðfangsefnisins og miðlað þeim til annarra. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 9) 

Í áfangamarkmiðum upplýsingamenntar við lok 4. bekkjar á nemandi að „... 

geta tekið myndir á myndavél og kunna með þær að fara“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 10) 
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2.2.2 Tölvunotkun 

Lögð er áhersla á nauðsyn þess að kennsla taki mið af því að kenna allar 

faggreinar með viðeigandi upplýsingatækni og tölvunotkun. Kennsla í 

tölvunotkun fær ekki tímaúthlutun á stundaskrá og á að fara fram innan 

einstakra faga, því það er mikilvægt að nemendur kynnist og öðlist færni í 

viðeigandi vinnubrögðum á hverju námssviði. 

Markmið tölvunotkunar er þáttað í fjóra efnisþætti. 

 Viðhorf þar sem stefnt er að því að nemandinn kynnist 

möguleikum tækninnar í réttu samhengi við viðfangsefnin og 

geti þannig mótað viðhorf sitt gagnvart henni. 

 Tölvulæsi þar sem stefnt er að því að kenna nemendum að beita 

tækninni. 

 Beiting tölva beinist að því markmiði að nemandi öðlist reynslu 

í að beita tölvutækni við leik og störf svo hann geti betur fengist 

við ný viðfangsefni með tölvunni að eigin frumkvæði og 

viðhaldið þjálfuninni. 

 Tækniskilningur miðar að því að auka skilning nemandans á því 

hvernig tölvutæknin virkar svo hann geti metið möguleika 

hennar og takmarkanir. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt,2007) 

Notkun tækninnar beinist að kennurum í öllum faggreinum þar sem 

þátturinn tölvunotkun í grunnskóla fellur utan tímaúthlutunar, þ.e. honum 

er ekki ætlaður sérstakur tími á stundaskrá. Meðal lokamarkmiða sem falla 

undir þennan þátt eru að nemandi: 

 geti tekið upplýsingatækni sem eðlilegum þætti náms. 

 fái undirstöðuþjálfun í upplýsingavinnslu. 

 hafi notað myndræna framsetningu á tölvutæku efni. 

 hafi notað upplýsingatækni til að auka við þekkingu sína og 

viðhaldið henni. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007) 
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2.2.3 Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar er ekki ætlaður sérstakur tími á við-

miðunarstundarskrá þar sem þættir hennar eru þverfaglegir. Hún 

snýr að því að virkja hugmyndir nemanda um það á hvern hátt 

má nota þekkingar- og færnisvið hverrar námsgreinar til að leysa 

vandamál, uppfylla þarfir eða skapa önnur gæði sem máli skipta  

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 19) 

Bent er á mikilvægi þess að tengja nám og vinnu nemenda við 

raunverulegar aðstæður. Hlutverk kennara er að vera leiðbeinandi en ekki 

stýrandi. Hans hlutverk er að leiðbeina við sérstaka aðferðafræði þar sem 

nemandinn tileinkar sér ákveðna þekkingu og útfærir hana sem eigin 

hugmyndir og sýnilega afurð. Með því gefst tækifæri til að þjálfa nemendur 

í sjálfsnámi, að kynna afrakstur upplýsingaöflunar og kenna öðrum nýja 

þekkingu. Þar er lögð áhersla á að við útfærslu þessara þátta er mikilvægt 

að taka mið af faglegum vinnubrögðum sem ríkja innan þess fags sem 

hagnýting þekkingar samþættist hverju sinni. 

Í þessum kafla hef ég skoðað þau markmið sem aðalnámskrá miðar að í 

náttúrufræði og upplýsinga- og tæknimennt. Í náttúrufræði eru að finna 

greinilegar áherslur í öllum námskrám síðustu áratugi á fjölbreytni í 

kennsluháttum og sjálfstæða og virka nemendur. Jafnframt virðast vera gerðar 

auknar kröfur til nemenda á þessu tímabili um skilning á hugtökum. Þá er ekki 

síður mikilvægt að stuðla að vísindalæsi nemenda. Vísindalæsi felst ekki 

einungis í að hafa þekkingu og færni til að greina upplýsingar heldur einnig að 

geta túlkað og sett fram upplýsingar á margvíslegan hátt. Aukinn aðgangur að 

upplýsingum undirstrikar mikilvægi þess að nemendur fái þjálfun við að nálgast 

efni og velja úr. Ef nemendur fá tækifæri til að túlka og setja fram efnið á 

skapandi hátt aukast möguleikar þeirra ennfremur á dýpri skilningi. Í 

aðalnámskrá er töluverð áhersla á að nemendur nýti sér upplýsingatækni við 

námið og gert ráð fyrir samvinnu milli fagkennara og þeirra sem kenna 

upplýsingamennt, því ábyrgðin liggur jafnt hjá fagkennurum og þeim sem sjá um 

upplýsingamennt að koma færninni til skila. 





21 

3 Straumar og stefnur í náttúrufræði 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þróun hugmynda í náttúrufræðinámi. 

Þróunin hefur tekið mið af áherslum fræðimanna í greininni en einnig 

tengist þessi þróun breytingum á samfélagsgerð á Vesturlöndum. Það eru 

ytri þættir sem hafa áhrif á kennsluáherslur. Nú á tímum er krafan að vera 

vísindalega læs og læs á þá miðla sem eru í boði.  

Menntun á fyrri hluta 19. aldar var að mestu leyti bundin við hin klassísku 

fræði hugvísinda. Meginhugmyndin með námi var að þjálfa hugsun og læra utan 

bókar. Á þessum tíma börðust náttúruvísindamenn fyrir tilverurétti greinarinnar í 

menntun. Þeir voru einnig talsmenn nýrra áhersla í námi og töluðu gegn því að 

náttúrufræði einkenndist af utanbókarnámi. Þessir menn voru með nýjar 

hugmyndir í kennslufræðum (DeBoer, 1991).  

Upphaflega var það Svisslendingurinn Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746–1827) sem vekur athygli manna á þessum kennsluaðferðum. Hann 

stofnar skóla fyrir munaðarlaus börn árið 1820 og sækir hugmyndir sínar til 

Rousseau í bók hans Emile (1762). Hann gengur út frá að það sé börnum 

eðlilegt að athuga og skoða og að það sé því eina náttúrulega aðferðin til að 

læra. Börn áttu að upplifa náttúruna, gera rannsóknir og rökleiða. Í 

skólastofunni áttu að fara fram samræður um hugmyndir og markmiðið var 

skilningur en ekki utanbókarnám (DeBoer, 1991). 

Hugmyndir Pestalozzi höfðu áhrif á kennslu í Evrópu, Ameríku og 

jafnvel á Íslandi. Orð Guðmundar Finnbogasonar ríma við orð Pestalozzi 

þegar hann lýsir hugmyndum sínum um nám: 

Fyrsta stig allrar fræðslu verður því að vera það að vekja hjá 

nemendunum svo skýrar hugmyndir sem frekast er unnt, láta þá 

sjálfa grannskoða hlutina, hvenær sem því verður viðkomið, og 

hvarvetna byggja á því sem þeir hafa sjálfir reynt, heyrt, séð og 

þreifað á (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 65). 

Þessar áherslur hafa verið einkennandi fyrir hugmyndir fræðimanna á sviði 

náttúrufræðimenntunar í gegnum tíðina og á tímabili ríkti ákveðin ofurtrú á 

uppgötvunarnám þar sem stundum var gengið svo langt að líta á nemendur 

sem litla vísindamenn sem ættu að uppgötva allt sjálfir (Klainin, 1988). 

Samt sem áður er ákveðin tilhneiging til þess að náttúrufræðin sé hlaðin 

þekkingaratriðum í námsbókum sem nemendur eigi að reyna að tileinka sér 
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með hefðbundnum aðferðum og utanbókarnámi. Margir þættir hafa haft 

áhrif á þær áherslur og ekki síst krafa samfélagsins um framþróun og 

nauðsyn þess að mennta vísindalega hæfa fræðimenn (DeBoer, 1991). 

Ráðstefna sem haldin var í Woods Hole árið 1959 til að þróa ákveðnar 

umbætur í náttúrufræði markaði tímamót. Þar voru saman komnir helstu 

fræðimenn á sviði náttúruvísinda og þróunarsálfræða til að þróa nýjar áherslur í 

greininni sem voru í takt við þarfir sem flókið tæknisamfélag krafðist. Jerome 

Bruner (1915–) setti mark sitt á ráðstefnuna og birti niðurstöður hennar árið 1960 

í riti sínu The Process of Education. Hann lagði þar áherslu á að ákveðið 

jafnvægi ætti að ríkja milli uppgötvunarnáms og þeirrar fræðslu sem nemendur 

verði að fá um grunnhugmyndir greinarinnar. Hann bendir einnig á mikilvægi 

þess að nemendur geti tengt saman marga þætti greinarinnar á merkingarbæran 

hátt. Þar leggur hann áherslu á að nemendur verði að fá tækifæri til að þroska 

innsæi og hafa möguleika á að giska á hluti og tjá sínar hugmyndir. Hann vekur 

athygli á hugmyndafræði Jean Piaget (1896–1980) um að ákveðin samfella sé í 

námi barna og það sé háð vitsmunaþroska þeirra. Bruner bætti við og taldi 

mikilvægt að efnið væri rétt „matreitt“ fyrir nemendur því þeir gætu tileinkað sér 

alla þekkingu, en lykilatriði væri að setja fram efnið í samræmi við þeirra 

þroskastig. Bruner vekur einnig athygli á kenningum rússneska fræðimannsins 

Lev Vygotsky um nám þegar hann þýðir fræðirit hans Mind in society á ensku 

árið 1978 (DeBoer, 1991). 

Segja má að þarna sé kominn sá grunnur sem liggur að baki þeirri hug-

myndafræði sem hefur verið ríkjandi í náttúrufræði og síðar í upplýsinga-

tækni og er kennd við félagslega hugsmíðahyggju (e. social construc-

tivism). Rætur hennar eru raktar til kenninga manna eins og John Dewey, 

Lev Vygotsky, Jean Piaget og Jerome Bruner (Roblyer og Edwards, 2000). 

Félagsleg hugsmíðahyggja byggir á því að félagsleg samskipti hafa áhrif 

á vitsmunaþroska einstaklingsins og leggur áherslu á ábyrgð og virkni 

einstaklingsins til námsþroska. 

Hugmyndir Vigotsky og Dewey falla vel að þeim kennsluhugmyndum 

sem miða að notkun myndavéla í náttúrufræðinámi. Verður fjallað nánar 

um kenningar þeirra um nám og kennslu hér á eftir. 

3.1 Vygotsky 

Rússneski fræðimaðurinn Lev Semenovich Vygotsky (1896–1934) hafði 

meiri áhrif á námskenningar á Vesturlöndum en á heimaslóðum. Vytgotski 

taldi vitsmunaþroska barna vera í beinu samhengi við félagslegt og 

menningarlegt umhverfi þeirra. Hann útskýrir með hugtakinu þroskasvæði 

hvernig börn læra (e. zone of proximal development), hann skilgreindi það 



23 

sem bilið á milli þess sem maður getur hjálparlaust og með hjálp. Hann 

benti á að nám á þessu svæði leiðir til aukins þroska einstaklingsins og 

flýtir framförum hans ef hjálpin er til staðar. Vygotsky taldi mikilvægt að 

kennarar væru meðvitaðir um þroskasvæði barnanna og gættu þess að velja 

verkefni sem falla innan þeirra þroskasvæðis (Roblyer og Edwards, 2000).  

Vygotsky taldi að kennarinn gæti eflt vitsmunaþroska nemenda með því að 

kynna fyrir þeim verkefni sem þeir gætu einungis framkvæmt með ákveðinni 

aðstoð. Stuðningurinn skapar þær aðstæður sem þarf til að nám eigi sér stað en 

hann getur falist í hjálp frá duglegum félaga, leiðsögn kennara eða uppalanda, 

leiðbeiningum, fyrirmyndum eða öðru því sem stutt getur við nám og viðleitni til 

þroska (Roblyer og Edwards, 2000; Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Þessari 

hjálp má líkja við vinnupalla (e. scaffolds). Bruner þróar þessa hugmynd 

Vygotsky og telur vinnupalla stuðning til að stækka vinnusvæði nemendans og 

gera honum kleift að vinna verk sem væri honum ofviða án þessa stuðnings. Í 

því sambandi leggur Vygotsky áherslu á mikilvægi samskipta og samhjálpar í 

þroska barna (Roblyer og Edwards, 2000).  

Vygotsky sýndi fram á mikilvægi verkfæra í þróun mannkyns, bæði 

þróun verkfæra til athafna og um leið til nýrrar hugsunar. Með 

verkfærunum varð maðurinn virkari í námsathöfnum sínum Verkfærin eru 

alltaf í miðlunarhlutverki og þar gegnir tungumálið mikilvægasta 

hlutverkinu (Vygotsky, 1978).  

Félagslegt umhverfi hefur áhrif á hvernig einstaklingur upplifir nýja 

reynslu. Þegar hann verður fyrir nýrri reynslu í samfélagi við aðra þá túlkar 

hann hana og gerir hana að sinni Vygotsky útskýrir þetta með hugtakinu 

tileinkun (e. internalization). Í stað þess að herma nákvæmlega eftir því 

sem einstaklingurinn upplifir þá umbreytir hann því í huga sér og mótar sér 

þekkingu og reynsluheim (Vygotsky, 1978). Það má segja að nemandi 

tileinki sér tækni eins og myndatökur eða myndvinnslu í samfélagi við aðra 

en noti hana á sinn einstaka hátt. 

Hugmyndir Vygotsky um mikilvægi samskipta og samvinnu nemenda fyrir 

nám hafa verið studdar af nýjum rannsóknum. Þessar rannsóknir benda til þess 

að nemendur læri við að koma hugsunum sínum í orð. Á grundvelli þeirra má 

leiða líkur að því að samvinna nemenda sé árangursrík leið til náms (Wells og 

Arauz, 2006). Menn móta þekkingu í samskiptum við aðra; þegar þeir hlusta á 

reynslu annarra og tjá sína eigin skapa þeir nýjan þekkingarheim. 

3.2 John Dewey 

John Dewey (1859–1952) var bandarískur heimspekingur og einn af 

þekktustu menntafrömuðum  á tuttugustu öld. Dewey mótaði kenningar 
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sínar um aldamótin 1900 í samfélagi sem tók hröðum breytingum frá 

einföldu bændasamfélagi til flókinna samfélagshátta iðnaðarþjóðar. Þessar 

breytingar höfðu mótandi áhrif á kenningar hans um menntun barna í ört 

vaxandi lýðræðisþjóðfélagi (Apple og  Teitelbaum, 2001).  

Dewey hafði framsæknar hugmyndir um nám og var gagnrýninn á 

ríkjandi skólastarf og á þá fræðslu sem byggðist aðeins á námsefninu. Hann 

taldi að nám sem væri skipulagt í kringum námsgreinarnar og tæki ekki mið 

af reynslu nemenda hefði lítið gildi. Á þessum tíma var mikil gróska í 

hugmyndafræði menntunar og margir samtímamenn í Evrópu eins og Ellen 

Key, Rudolf Steiner og María Montessori voru einnig kunnir fyrir að 

andmæla ríkjandi skólahefð (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Þeirra sýn á 

skólastarf og nám barna einkenndist af ríkri áherslu á virkni, frumkvæði og 

upplifun. Áhersla var á minni kennarastýringu í námi og meira frelsi 

nemenda til að afla sér þekkingar (Gunnar E. Finnbogason, 2010) 

Dewey er einn af frumkvöðlum verkhyggju (e. pragmatisma) en 

hugmyndafræði hennar er sú að þekkingarleit eigi að byggjast á reynslu eða 

skynjun. Þar er áhersla á að nám miðar ekki að því að taka við upplýsingum í 

gegnum skynfæri og vinna úr þeim með hugsun heldur er þekkingaröflunin virkt 

ferli sem felur í sér ákveðna reynslu. Hann taldi að sá verklegi grunnur sem 

þekkingin hvílir á sé að miklu leyti félagslegur þar sem hún á sér stað í 

samskiptum við aðra og í samhengi við ákveðnar aðstæður í umhverfinu (Ólafur 

Páll Jónsson, 2010). Í greininni The Need for a Recovery of Philosophy speglar 

Dewey sinn skilning á hugtakinu reynsla í því sem hann telur vera hefðbundinn 

skilning á hugtakinu. Þar segir hann: 

 reynsla er ekki vitneskja heldur virkni. Í allri reynslu er athöfn 

og afleiðing sem eru gagnkvæm og tengd 

 reynsla takmarkast ekki við einstaklinginn heldur felur hún í sér 

virkt samspil manneskjunnar við umhverfi hennar..  

 reynsla er ekki hið liðna eða hið gefna, þ.e. skráning á því sem 

þegar hefur gerst, fremur tilraun til að breyta hinu þekkta með 

því að ná til hins óþekkta. 

 reynsla er ekki einangruð heldur verður hún til í samhengi og er 

alltaf hluti af heild. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 59) 

Dewey taldi mikilvægt að nemendur öðluðust reynslu því allt nám 

byggðist á reynslu. Hann taldi hlutverk kennarans vera mikilvægt í því 
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samhengi þar sem ný reynsla ætti að byggja á og tengjast fyrri reynslu. 

Kennarar þyrftu því að vera kunnugir fyrri reynslu nemenda sinna. Hann 

sagði kennara þurfa að fylgjast með þeim heimi sem börnin hrærðust í fyrir 

utan skólann og byggja ofan á þá reynslu, nýja námsreynslu á að 

skipuleggja út frá hæfileikum og áhuga barnanna. Dewey undirstrikar hið 

erfiða hlutverk kennarans sem miðar kennsluna við reynsluheim nemenda í 

ritinu Reynsla og menntun: 

Hann verður að vera upplýstur um þá möguleika til að leiða 

nemendur inn á ný svið sem felast í þeirri reynslu sem þeir 

hafa þegar öðlast og hann verður að nota þessa þekkingu sem 

viðmiðun til að velja og skipuleggja þau skilyrði sem hafa 

áhrif á reynslu þeirra hér og nú (Dewey, 2000, bls. 86)  

Hann áleit að kennarar ættu að tryggja að: 

 viðfangsefnið þróist út frá þeirri reynslu sem nemandinn hefur. 

 viðfangsefnið sé ekki ofvaxið hæfileikum hans. 

 það veki hjá nemandanum áhuga og löngun til að fræðast og 

koma fram með nýjar hugmyndir. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010) 

Það viðhorf að meginmarkmið náms sé undirbúningur undir framtíðina 

eða undirbúningur undir framhaldsnám taldi Dewey vera þversögn og 

stangast á við sjálft sig.  

Þegar undirbúningur er gerður að ráðandi markmiði þá er 

möguleikum nútíðar fórnað fyrir ímyndaða framtíð. Þegar það 

gerist verða menn af raunverulegum undirbúningi fyrir 

famtíðina eða afskræma hann (Dewey, 2000, bls 59).   

Hann taldi mikilvægara að hlúa að mótun viðhorfa og vekja áhuga á 

áframhaldandi námi en að nemendur lærðu safn staðreynda sem hefðu 

minna gildi þegar frammí sækti. Hann fordæmdi þó þær hugmyndir sem 

gengu út á algert frelsi og fulla ábyrgð nemenda (Dewey, 2000). 

Þær umbreytingar sem Dewey upplifði á tímum iðnbyltingar eiga sér 

nokkra samsvörun í upplýsingabyltingu síðustu áratuga. Þessar hugmyndir 

hans mega teljast mjög framsýnar og taka í raun á þeirri klemmu sem við erum 
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einnig að kljást við í dag. Hann horfist í augu við þann vanda að sú þekking 

sem við komum áfram til næstu kynslóðar er ef til vill ekki sú sem á eftir að 

nýtast þeim best í því umhverfi sem bíður þeirra í framtíðinni. Hann taldi 

langmikilvægasta veganestið varanleg viðhorf og löngun til að læra meira og í 

því ljósi mikilvægt að gera nemendur virka og ábyrga námsmenn. 

 

3.3 Hugsmíðahyggja 

Kjarni hugsmíðahyggju er að allt nám byggist á fyrri þekkingu og reynslu 

nemandans og á sér helst stað þegar nemandinn getur tengt nýja þekkingu 

við það sem hann áður vissi. Námið þarf að vera merkingarbært og hafa 

þýðingu fyrir nemandann. Ef nemandinn hefur lítil not fyrir nýja þekkingu 

er næsta víst að hún falli í gleymsku (Bennett, 2003; Gilbertson, 2006). 

Fyrri hugmyndum nemenda þarf að storka svo þeir komi auga á 

ranghugmyndir ef þær eru til staðar Nemendur halda gjarnan fast í 

forhugmyndir sínar og ef þær eru byggðar á misskilningi geta þær haft 

hamlandi áhrif á námið. Nemendur verða að fá tækifæri til að reyna nýja 

þekkingu og færni, það hjálpar þeim að móta nýjar hugmyndir byggðar á nýrri 

reynslu. Segja má að í þeirri mótun felist nám. Fyrir tíma menntastofnanna var 

þetta sú leið sem var farin til að læra nýja hluti. Menn tóku þátt og fylgdust 

með en lítið var um lestur og fyrirlestra (Gilbertson, 2006). 

Þetta viðhorf til náms, kennt við hugsmíðahyggju, er almennt ríkjandi í 

náttúrufræðikennslu um þessar mundir. Fyrstu rannsóknir á þessu sviði eru 

frá sjöunda áratug síðustu aldar þegar sálfræðingarnir David Ausubel og 

Georg Kelly bentu á hversu þýðingarmikil forþekking nemenda væri fyrir 

allt nám, nemendur tengdu nýja reynslu við fyrri þekkingu. Þeir bentu á 

mikilvægi þess að skoða hugmyndir barna um einstök atriði sem þau takast 

á við í náttúruvísindum. 

Ausubel (1968) segir: Það sem hefur mest áhrif á nám og 

námsárangur er það sem nemandinn veit fyrir, kannaðu það og 

kenndu honum í samræmi við það. (Bennett, 2003, bls. 26) 

Margar rannsóknir á þessu sviði beinast einmitt að því að kanna skilning og 

forþekkingu nemenda á náttúrunni. Niðurstöður þeirra varpa einnig ljósi á 

hugtakaskilning þeirra í náttúruvísindum og þær benda til þess að 

nemendur eigi það til að leggja annan skilning í hugtök en þann sem 

viðurkenndur er innan fræðanna. Jafnframt sýna þær að nemendur halda 

fast í hugmyndir sínar og erfitt er að breyta þeim. Nemandi hlustar á 
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skýringar kennarans en hann meðtekur einungis það sem fellur að fyrri 

hugmyndum hans. Þetta getur hindrað nemandann í að bæta við vísindalega 

þekkingu sína (Bell og Freyberg, 1985; Bennett, 2003) 

Seint á níunda áratug síðustu aldar koma fram ákveðnar gagnrýnisraddir 

gegn hugsmíðahyggju í þá veru að of mikil einföldun sé að hugsa um nám 

og mótun þekkingar óháð þeim aðstæðum sem ríkja þar sem námið á sér 

stað Það getur verið takmarkandi að taka ekki mið af því umhverfi eða 

þeim kennsluaðferðum sem skilyrða námið. Þá bentu menn á að nám og 

þekkingarmótun færu ekki fram í einangruðum heimi nemandans heldur 

væri þar umflókið ferli að ræða. Millar (1989) leggur til að vísindin eigi að 

kenna á þann hátt sem líklegastur sé til að virkja nemendur og vekja áhuga 

og vilja þeirra til að læra meira (Bennett, 2003; Millar, 1989)  

Þessar hugmyndir eru eins og áður segir kenndar við félagslega 

hugsmíðahyggju (e. social constructivism) sem tekur mið af gildi 

menningar og mikilvægi tungumálsins í mótun þekkingar. Nám er 

þekkingarmótun sem tekur ekki aðeins mið af einstaklingnum og hans 

hugmyndum heldur einnig þeim námsaðstæðum eða kringumstæðum sem 

kennari skapar nemendum (Bennett, 2003). 

Þá er lögð áhersla á að nemandinn tengi nýjar og oft framandi 

hugmyndir við forhugmyndir sínar í merkingarbæru og menningarlegu 

samhengi. Til að efla skilning á hugtökum er eðlilegt að hinar hefðbundnu 

námsgreinar séu tengdar og samþættar svo heildarsamhengi fáist. 

Ákjósanlegast er þegar námið tengist raunverulegum aðstæðum í samfélagi 

nemandans (Bennett, 2003; Meyvant Þórólfsson, 2003). Margir fræðimenn, 

bæði á sviði náttúrufræða og  upplýsingatækni, hafa fjallað um 

námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju. Þau sjónarmið falla vel að 

samþættingu greinanna með því að nemendur taki myndir af þeim 

viðfangsefnum sem þeim er ætlað að fjalla um og noti þær til 

þekkingarleitar þar sem sköpunarkraftur þeirra fær að njóta sín. Segja má 

að slíkt námsumhverfi stuðli að: 

 Virkni nemenda við að skilja og gefa nýrri reynslu merkingu í 

stað staðreynda sem teknar eru úr samhengi og hafa litla 

þýðingu fyrir nemendann. Námið verður að hafa tilgang og 

höfða til áhugasviða nemandans og hans þekkingarheims.  

 Samvinnu nemenda þar sem sameiginleg ígrundun og túlkun 

hugmynda fær að njóta sín, þar sem nemendur fá tækifæri til að 

viðra hugmyndir sínar, ræða saman, brjóta heilann, takast á um 
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álitamál, spegla sig í öðrum og skiptast á hugmyndum. Nemendur 

hafa örugglega ekki allir sömu hugmyndir um viðfangsefnið. 

 Ábyrgð nemenda gagnvart námi, skipulagi námsins og 

námsframvindu.  Nemendur eru við stjórnvölinn og hafa mikil 

áhrif á hvernig verkefnin þróast og hver afrakstur verkefnisins 

verður. Með aðstoð kennara taka þeir þátt í að meta færni sína, 

því námsmat á að vera eðlilegur hluti af námsferlinu. Kennarinn 

er þeim til stuðnings fremur en að stýra verkefninu. Þá eiga 

nemendur helst að fást við raunveruleg verkefni, gegna ábyrgð 

og fá að vera í hlutverkum sem líkjast þeim sem gerast út í 

samfélaginu.  

 Vitund nemenda um eigið nám. Mikilvægt er að nemendur fái 

svigrúm til að ígrunda þær hugmyndir og þann skilning sem 

nemendur hafa á viðfangsefninu. Nemendur þurfa tíma til að 

rannsaka hlutina og kanna svo þeir eigi auðveldara með að 

meðtaka og móta nýjar hugmyndir. 

 Sköpunarkrafti og frumkvæði nemenda sem fær að njóta sín við 

þekkingarsmíðina. 

3.4 Nám með upplýsingatækni í anda hugsmíðahyggju 

David H. Jonassen og félagar hans hafa skoðað hvernig upplýsingatækni getur 

vakið, stutt við og ýtt undir merkingarbært nám nemenda og benda á að huga 

beri að hlutverki upplýsingatækni í skólastarfi og því hvernig tækninni er beitt 

sem aðferð til að virkja nemendur (Jonassen, Peck og Wilson, 1999). 

Þeir telja að ákveðin hefð hafi myndast í skólanum fyrir því að 

nemendur læri af tækjunum en ekki með þeim. Tæknin er notuð á sama hátt 

og þegar nemendur hlusta á fyrirlestur kennara og gert ráð fyrir að 

þekkingin flytjist fyrirhafnarlítið yfir á nemendur. Þannig hefur tæknin í 

raun uppfyllt markmið kennara en ekki nemenda (Jonassen o.fl., 1999).  

Nemendur læra ekki af kennurum eða af tækjunum sjálfum heldur læra 

þeir með því að hugsa um það sem þeir eru að gera eða gerðu og hvernig 

þeir gerðu það. Nám verður vegna íhugunar eða ígrundunar. Nemandinn 

þarf að taka þátt í náminu til að virkja hugann, hann þarf að vera virkur. 

Hlutverk kennarans á að miða að því að nýta tæknina til að örva 

nemandann til dáða en fyrst og fremst verður að efla áhuga nemandans á 

því sem honum er ætlað að læra (Jonassen o.fl., 1999). 

Jonassen og félagar undirstrika mikilvægi þess að nýta upplýsingatæknina í 

anda hugsmíðahyggju og setja fram þá fimm lykilþætti sem einkenna eigi nám 
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í upplýsingatækni í anda hugsmíðahyggju. Þessir eiginleikar eru tengdir og í 

innra samhengi. Nám í anda hugsmíðahyggju felur í sér: 

 virkni (e. active) 

 uppbyggingu þekkingar (e. constructive) 

 samvinnu (e. cooperative) 

 samhengi (e. authentic) 

 marksækni (e. intentional) 

Nemendur eiga að fást við merkingarbær verkefni sem eiga sér skýrar rætur 

(e. authentic learning) og stefna að ákveðnu marki (e. intentional learning). Nám 

sem beinist að ákveðnum ásetningi vekur áhuga, nemendur verða virkir (e. active 

learning) og eru við stjórn. Virkni nemenda nægir ekki ein og sér heldur verða 

verkefnin að styrkja og hvetja nemendur í að öðlast nýja reynslu sem þeir geta 

tengt við eigin þekkingar- eða hugarheim (e. mental model). Verkefnin verða að 

reyna á nemendur og ýta undir það nám sem þeim er ætlað. Það flýtir fyrir mótun 

nýrrar þekkingar þegar nemendur rekast á hæfilegt ósamræmi á milli nýrrar 

reynslu og fyrri þekkingar. Þetta misræmi á að virka sem hvati fyrir mótun nýrrar 

þekkingar (e. constructive learning) og flýta fyrir framvindu námsins. Verkefnin 

eiga að hvetja til samvinnu (e. cooperative learning) nemenda. Nemendur læra 

af því að ræða saman og hlusta á hugmyndir félaga sinna. Þegar nemendur leggja 

saman hugmyndir sínar, færni og þekkingu verður námið öflugra en ella 

(Jonassen o.fl., 1999). 

Ef nota á tæknina til að styðja við nemendur í námi en ekki til að stýra 

því hvernig það fer fram má gjarnan líta á tæknina sem vitsmunalegan 

„félaga“. Í þeim félagsskap dreifist vitsmunaleg ábyrð á þann sem ber hana 

best og þannig næst meiri árangur en ella. Þessi félagi er fullur af fróðleik 

og hæfileikum sem nemandinn á að geta leitað í og það á að hvetja hann til 

að túlka og móta með sér merkingarbæran skilning á veröldinni. Þannig 

mætir félaginn námsþörfum nemandans en stýrir ekki ferlinu. Ef gengið er 

markvisst út frá þessari hugmyndafræði eiga eftirfarandi þættir að vera 

einkennandi fyrir nám stutt upplýsingatækni í anda hugsmíðahyggju: 

 Tæknin á að styðja við mótun þekkingar með því að  

o styrkja nemendur í að tjá hugmyndir, þekkingu og gildi 

o ljá nemendum verkfæri sem nýtist til þekkingarmótunar 

sem byggir á margmiðlun 
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 Tæknin á að stuðla að miðlun upplýsinga sem miðar að mótun 

þekkingar með því að 

o veita aðgang að fróðleik 

o gefa nemendum tækifæri til að meta viðhorf, sjónarmið og gildi 

 Tæknin getur stuðlað að námi sem byggir á virkni nemenda með 

því að  

o gefa þeim tækifæri til að kljást við merkingarbær verkefni 

sem gætu átt sér stað í raunheimi 

o veita þeim innsýn í lífssögur, sjónarhorn og viðhorf annarra 

o fá þeim verkefni til að ígrunda og vandamál að kljást við á 

tiltölulega öruggu og viðráðanlegu vinnusvæði 

 Tæknin á sem félagslegur miðill að styðja nemendur til ígrund-

unar með því að 

o stuðla að samvinnu 

o vera vettvangur fyrir umræður í samfélagi nemenda þar sem 

þeir geta komist að sameiginlegri niðurstöðu 

o mynda vettvang fyrir skoðanaskipti milli ákveðinna hópa og 

þekkingarsamfélaga 

 Tæknin getur verið í hlutverki vitsmunalegs félaga sem styður 

við nám byggt á ígrundun með því að  

o hjálpa nemendum að móta og túlka þekkingu sína 

o endurspegla það sem þeir kunna og sýna hvernig þeir lærðu það 

o hvetja þá til ígrundunar og styðja þá í að velta fyrir sér 

hlutunum út frá mörgum sjónarhornum 

o styrkja þá í að móta skoðanir sínar og setja þær fram 

o styðja þá til árvekni 

(Jonassen o.fl., 1999, bls. 13–14).  

Ef tæknin er nýtt sem verkfæri til að nálgast námsefnið með 

margvíslegum hætti eflist tæknileg færni nemenda. Það eykur einnig 

möguleika þeirra á dýpri skilningi á námsefninu að túlka það og setja fram 

á fjölbreyttan hátt. Tæknin getur þannig stuðlað að gagnrýnni hugsun um 

það sem nemendur eru að læra. Tölvur og annar búnaður sem tengist þeim, 

eins og stafrænar myndavélar og upptökutæki (e. construction tools), gefa 

kost á að vinna verkefni á þann hátt sem ella væri ekki framkvæmanlegur 

og hvetja nemendur til að hugsa á annan og uppbyggilegri hátt. Þannig 

getur tæknin stuðlað að breytingum (Jonassen o.fl., 1999, bls. 14–15). 
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Merkingarbært nám felur í sér að glíma við flókin og ómótuð 

viðfangsefni. Margmiðlun er vel til þess fallin að hvetja og styðja 

nemendur í að fást við slík viðfangsefni, ekki síst þegar vinnan felst í að 

fást við myndir, hljóð og texta og setja saman í kynningar eða gagnvirkt 

efni. Jonassen og félagar telja sköpun margmiðlunarefnis leið til að hjálpa 

nemendum að skilja flóknar hugmyndir og kerfi. Þegar nemendur vinna að 

því að búa til sitt eigið efni í samvinnu við aðra, þurfa þeir að sýna fram á 

ákveðið samhengi og tengsl á milli ólíkra þátta. Það krefst þess að þeir 

kynni sér viðfangsefnið ítarlega og öðlist góða þekkingu á því sem þeir eiga 

að koma á framfæri (Jonassen o.fl., 1999). 

Fyrst og fremst er hönnun á margmiðlunarefni uppbyggjandi (e. constructive) 

hvort sem litið er til menntunar eða bókstaflegrar merkingar. Nemandinn verður 

að tileinka sér efnið sem hann ætlar að kynna. Það hvetur hann til að móta 

ákveðinn þekkingargrunn og krefst þess einnig að hann nýti sér mismunandi 

aðferðir við framsetningu. Þegar markmiðið er nemandanum ljóst verður það 

nemandanum hvatning til aukinnar virkni (Jonassen o.fl., 1999).  

Þeir Jonassen og félagar hvetja kennara til að reyna nálgun í þessum anda en 

benda á að það verði ekki fyrirhafnarlaust. Það getur verið erfitt fyrir kennara að 

gefa frá sér það taumhald sem hefð er fyrir en vinnan við margmiðlun krefst þess 

að nemendur ráði meira ferðinni en venjan er í öðrum námsverkefnum. Þeir telja 

að ávinningur hvað snertir þekkingarmótun sé mikill þó að hann sé oft ekki 

augljós í ferlinu sjálfu. Jonassen bendir líka á að vinna af þessum toga er 

tímafrek. Gera þarf ráð fyrir henni á stundaskrá og gæta þess að hún fái veglegan 

sess í námskrá. Á móti kemur að það felst oft meiri ánægja í að taka þátt í 

skapandi starfi eins og þessu en því að kynna sér og læra það sem aðrir hafa sett 

fram (Jonassen o.fl., 1999). 

Allt nám krefst sköpunar, samskipta og virkni. Þegar við notum tæknina 

sem verkfæri þá víkkar hún út eða eflir getu okkar til að framkvæma, hún 

styður við okkurog stuðlar að meiri afköstum og greiðir þannig  götu okkar 

í öllu námi og starfi. Tæknin hefur auðveldað aðgengi að upplýsingum og 

býður upp á mikla möguleika til að vinna úr þeim og setja þær fram á 

margbreytilegan hátt. Samfélagið gerir einnig stöðugt meiri kröfur til hæfni 

manna og kunnáttu við að nýta sér hvers konar verkfæri til að greina 

upplýsingar, vinna úr þeim og koma þeim á framfæri. Læsi næstu kynslóðar 

felst í þekkingu og hæfni til að greina upplýsingar og nýta á réttan hátt 

(Jonassen o.fl., 1999). 
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4 Rannsóknir á sviðinu  

Í þessum kafla mun ég fjalla lítillega um rannsóknir á stöðu 

náttúrufræðinnar á Íslandi og þar mun ég styðjast við alþjóðlegar 

samanburðarrannsóknir á greininni. Ég tel mikilvægt að skoða hvar við 

stöndum í samanburði við aðrar þjóðir enda ein forsenda fyrir breytingum 

að átta sig á stöðunni eins og hún er. Í kaflanum mun ég skoða viðhorf 

kennara til kennsluhátta og hvernig kröfur aðalnámskrár samræmast 

ríkjandi áherslum í kennslu í náttúrufræði. Margar rannsóknir miða að því 

að skoða áhrif upplýsingatækni á nám og kennsluhætti og mun ég leitast 

við að varpa ljósi á helstu niðurstöður þeirra og jafnframt skoða hvernig 

kennarar nýta sér kosti tækninnar í kennslu. Að lokum mun ég beina 

athygli minni að kostum myndavélarinnar sem námstæki og hvernig hún 

hefur verið nýtt af náttúrufræðikennurum. 

4.1 PISA 

Tilgangurinn með þessum kafla er að benda á stöðu greinarinnar og lýsa 

því hvað mikilvægt er að hafa í huga því sambandi. Það kemur berlega í 

ljós í rannsókn PISA. Ísland hefur verið þátttakandi í PISA-rannsókninni 

sem staðið hefur yfir síðasta áratug. Rannsóknin er  alþjóðleg 

samanburðarrannsókn og miðar að því að kanna hæfni nemenda í lestri, 

náttúrufræði og stærðfræði við lok grunnskóla. Próf hafa verið lögð fyrir 

nemendur á þriggja ára fresti frá árinu 2000.  Mældur er lesskilningur 

nemenda og færni sem er skilgreind sem færni „til að takast á við 

framtíðina, til að leysa verkefni í daglegu lífi og geta til þess að nýta 

þekkingu við ranverulegar aðstæður“ (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010) 

Niðurstöður þessara rannsókna sýna að frammistaða og lesskilningur 

íslenskra nemenda í náttúrufræði hefur verið talsvert undir meðaltali 

OECD-landanna og hefur lítið breyst frá 2003 en síðustu niðurstöður benda 

til að Ísland sé í 20. –25. sæti. Af því má ráða að þörf sé á átaki til að bæta 

vísindalæsi hér á landi (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). 

Rannsóknin er ítarleg greining og beinist m.a. að því að kanna ýmsa 

þætti sem geta haft áhrif á frammistöðu nemenda. Þessir þættir tengjast 

þeim aðstæðum sem nemendur búa við heima og í skólanum. Nemendur 

eru spurðir um það sem gerist í náttúrufræðitímum, jafnframt eru 

spurningar sem tengjast tölvunotkun þeirra. 
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Metið er hve virk samskipti nemenda eru í náttúrufræðitímum, 

frelsi þeirra til að uppgötva á eigin spýtur og verklegar 

athuganir í tímum og tenging kennarans á 

náttúrufræðihugtökum við daglegt líf. (Almar M. Halldórsson 

o.fl., 2010, bls. 26) 

Í niðurstöðum kemur fram að ákveðnir kennsluhættir tengjast betra læsi 

á náttúrufræði fremur en aðrir og virðast áhugi á náttúruvísindum, virk 

samskipti nemenda, tenging fræðanna við daglegt líf og hófleg tölvunotkun 

hafa nokkuð gildi varðandi vísindalæsi nemenda. 

Skýr tengsl er á milli aukins læsis á náttúrufræði og þátta eins og að hafa 

ánægju af náttúrufræði og trú á að skólinn stuðli að undirbúningi fyrir störf 

í náttúruvísindum. Þessir þættir virðast sambærilegir hér og í öðrum 

OECD-löndum. Ánægja af náttúruvísindum er þó í öllum skólum minni en 

í löndum OECD að meðaltali og mestur er munurinn á skólum með hæsta 

ánægjustuðulinn (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). 

Sýna þykir tengsl við betra læsi ef ýtt er undir virk samskipti nemenda í 

náttúrufræðitímum og ef kennari miðar að tengingu náttúrufræðihugtaka 

við daglegt líf. Virk samskipti virðast vera minni hér en í öðrum OECD-

löndum. Það tengist eflaust minni virkni nemenda í tímum en verklegar 

athuganir og sjálfstæð vinna nemenda er mun minni hér en annarsstaðar. 

Rannsókn Rúnars Sigþórssonar, (2008) sýnir svipaðar niðurstöður varðandi 

virkni nemenda í náttúrufræði og bendir á að þörfin fyrir að komast yfir 

ákveðið efni valdi því að kennarar velji að vera í  hlutverki fræðara sem 

miðlar efni og spyr lokaðra spurninga. Þeir telji lítið svigrúm vera til 

verklegra kennsluhátta, heimildavinnu og vettvangsferða (Almar M. 

Halldórsson o.fl., 2010). 

Niðurstöður á Íslandi eru svipaðar niðurstöðum í öðrum OECD-löndum hvað 

snertir tengingu náttúrufræðihugtaka við daglegt líf nemenda en sá þáttur virðist 

hafa ríkuleg áhrif á læsi nemenda (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). 

Notkun á hugbúnaði og forritum er minni hér en annarsstaðar en rannsóknin 

sýnir að hún skilar mestum árangri ef farinn er meðalvegur í notkuninni því of 

mikil tölvunotkun virðist draga úr árangri. Hér á landi virðist tölvunotkun hafa 

meira skemmtanagildi en fræðslugildi og það tengist aftur verri árangri í 

náttúrufræðum (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). 

4.2 Kennsluhættir og viðhorf kennara 

Segja má að notkun á myndavélum í kennslu sé ákveðin kennsluaðferð og 

þegar fjallað er um þá aðferð er mikilvægt að skoða hvaða þættir hafa áhrif 
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á val kennara á kennsluaðferðum yfirleitt. Kennarar hafa töluvert svigrúm 

til að velja það skipulag sem þeir telja best við að koma námsefninu til 

skila. Áhugi og trú kennara á kennsluaðferðum mótar því val kennara en 

aðrir þættir hafa einnig áhrif.  Í þessum kafla mun ég varpa ljósi á hvað 

getur haft áhrif á val kennara á kennsluháttum. Ég mun skoða rannsóknir á 

kennsluháttum og viðhorfum kennara til kennsluaðferða. 

Það er ekki eingöngu undir kennaranum komið hvaða leið hann velur 

þegar hann stendur frammi fyrir vali á kennsluaðferð. Honum er ákveðinn 

stakkur sniðinn því námsefni, umfang og fjöldi námsþátta, hópastærð og 

samsetning, undirbúningstími sem kennaranum er ætlaður, allt hefur þetta 

áhrif. Þetta bendir Einar Guðmundsson (2001) á í skýrslu sinni til 

menntamálaráðuneytisins. Þegar rannsakaðir eru kennsluhættir inni í bekk 

endurspegla þeir ekki eingöngu starf kennara heldur ekki síður ásetning 

fræðsluyfirvalda og skóla. Sá rammi sem stundaskrá, fjöldi nemenda og 

faglegur stuðningur mynda getur verið skýrt afmarkandi þáttur.  

Í viðtalsrannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2010) kemur fram að 

samstarf og faglegur stuðningur er kennurum mjög mikilvægur hvort sem 

um vandamál í starfi eða nýbreytni er að ræða. Það sem hvetur kennara 

helst er þeirra eigin faglegi metnaður ásamt hvatningu og samstarfi við 

samstarfskennara (María Steingrímsdóttir, 2010) 

Samstarf milli kennara  er ein leið til ígrundunar því þar fá kennarar 

tækifæri til að orða hugsanir sínar og fá viðbrögð við þeim og það er 

mikilvægt ef kennari ætlar að takast á við nýja þekkingu og fara nýjar leiðir 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) 

Fjölþjóðleg rannsókn (TALIS) á vegum OECD var lögð fyrir kennara 

og skólastjórnendur í maí 2008. Rannsóknin var lögð fyrir í 24 

þátttökulöndum og var henni ætlað að fá mynd af störfum kennara og 

vinnuumhverfi. Hluti af rannsókninni fólst í að skoða viðhorf kennara til 

kennsluhátta. Niðurstöður sýna að íslenskir kennarar telja að 

 ... frumkvæði þekkingarleitar eigi að liggja hjá nemanda, en 

felist ekki í ítroðslu staðreynda undir algeru forræði kennara 

(Ragnar F. Ólafsson og  Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 59). 

Hugmyndir íslensku kennaranna samanborið við aðra virðast vera 

afgerandi í þessa átt og í raun slær Ísland  öll  met hvað  varðar  tiltrú  á  

þessa hugmyndafræði (Ragnar F. Ólafsson o. fl, 2009). 

Þrátt fyrir þetta viðhorf kennara þá sýna niðurstöður rannsóknar á 

vegum Námsmatsstofnunar að verkefni sem byggja á virkni nemenda er  
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áberandi minni partur af kennslunni en á hinum Norðurlöndunum og 

almennt  í  ríkjum OECD (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010) 

Jafnframt sýna niðurstöður rannsóknarskýrslunnar Vilja og veruleika að 

verkleg vinna úti og inni virðist almennt takmörkuð og einna minnst á 

unglingastigi, þar sem annars konar vinna þykir áhrifaríkari við að komast yfir 

námsefnið (Allyson Macdonald, Auður Pálsdóttir og Björg Pálsdóttir, 2007) 

Rannsókn sem Hacker og Rove (1998) gerðu í breskum skólum til að kanna 

áhrif námskrár á kennsluhætti sýna svipaðar niðurstöður. Fylgst var með 

kennsluháttum 50 kennara og athugað hvaða áhrif breytingar á námskrá árin 

1991 og 1995 hefðu á kennsluhætti þeirra. Rannsakendur áttu von á að þær 

áherslur sem voru í gildandi námskrá á lausnaleit og rannsóknarnám birtust í 

kennsluháttum kennaranna. Kennsluhættir voru flokkaðir í þrjá flokka; 

lausnamiðaða kennslu (e. Problem-solver); fyrirlestra (e. Informer) og rann-

sóknarnám (e. Inquirer). Niðurstöður sýndu að miklar breytingar urðu á 

kennsluháttum á tímabilinu.. Fækkað hafði í hópi lausnaleitenda úr 48% í 32% 

og úr hópi rannsakenda úr 18% í 5%, aftur á móti hafði fjölgað úr 34% í 63% í 

hópi þeirra sem voru í hlutverki fræðara þar sem nemendur eru tiltölulega 

óvirkir. Þessar niðurstöður voru ekki það sem búist var við miðað við áherslur 

stjórnvalda. Í viðtölum við kennara kom fram að helsta ástæða fyrir vali á þessari 

aðferð var tímaskortur. Það var einfaldlega ekki nægur tími til að fara yfir svo 

mikið efni á þeim tíma sem kennarar höfðu yfir að ráða. Verkleg kennsla tekur 

meiri tíma en fyrirlestur og því voru verklegu æfingarnar settar til hliðar (Hacker 

og  Rowe, 1998).  

4.3 Áhrif upplýsingatækni á nám og skólastarf 

Hugmyndir síðasta áratuginn hvað snertir áhrif upplýsingatækni á 

skólastarf hafa helst einkennst af breyttu  hlutverki kennarans. Í alþjóðlegri 

samanburðarrannsókn SITES sem gerð var 1998 kom í ljós að þær 

væntingar sem skólastjórar gerðu til tækninnar væru eftirtaldar: Að gera 

námið einstaklingsbundnara, stuðla að virkari námstækni, gera námið 

áhugaverðara og búa nemendur undir framtíðarstörf (Brynhildur Sch. 

Thorsteinsson, 2001). 

Samantekt Webb (2008) sýnir að náttúrufræðinám sem er stutt 

upplýsingatækni á markvissan hátt hefur aukið vægi eða býr yfir meiri styrk.  

Hann hefur flokkað og dregið saman niðurstöður þessara rannsókna varðandi 

gildi námsins fyrir nemendur. Nám stutt upplýsingatækni á markvissan hátt: 

1. Eflir vitsmunaþroska ef námið er skipulagt sem samvinnuverkefni og 

nemendur fá tækifæri til að vinna í blönduðum hópum.  
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2. Eykur innsýn í veröld sem annars er ekki sýnileg eða áþreifanleg. 

Þannig eflist skilningur nemenda á vísindunum og þeir eiga 

auðveldara með að tengja þau eigin þekkingu.  

3. Eykur sjálfstæð vinnubrögð og virkni nemenda. Þeir bera meiri 

ábyrgð á námsframvindu sinni. Tími kennarans nýtist betur við að 

styðja við nemendur. 

4. Auðveldar nemendum að safna saman og vinna með gögn, þeir hafa 

einnig tæki til að kynna gögnin sín á einfaldan en margvíslegan hátt. Meiri 

tími skapast fyrir þróun hugmynda og skilning ( Webb, 2008, bls. 142). 

Notkun og samþætting upplýsingatækni við aðrar námsgreinar ein og sér er 

ekki trygging fyrir þessum ávinningi heldur verður hún að vera vandlega 

skipulögð með þessa þætti í huga (Webb, 2008) 

Rannsóknir víða um heim falla í þennan farveg, þær sýna að upplýsinga-

tæknin getur fengið kennara til að nota nýjar aðferðir í náttúrufræðikennslu 

og sú nálgun virðist efla áhuga nemenda á náminu. Þrátt fyrir það gefa 

rannsóknir til kynna að náttúrufræðikennarar nýta þessa tækni mjög 

takmarkað í kennslunni (Webb, 2008).  

Þeir möguleikar sem upplýsingatækni býður upp á í náttúrufræði eru 

ekki nýttir sem skyldi. Kennarar eru enn í hlutverki fræðara en kynningin 

verður  aðeins litríkari og fjölbreyttari með margmiðlun. Samt sem áður 

erum við ekki að nýta tæknina til að þroska nemendur til gagnrýninnar 

hugsunar  eða hvetja þá til að tileinka sér vísindalæsi. Við þurfum að nýta 

margmiðlunartæknina á annan hátt til að gera nemendur gagnrýna á þær 

staðreyndir sem þeir geta lesið sér til um. Það gerum við frekar með því láta 

þá fá margmiðlunartækin til að skapa sitt eigið kynningarefni. Með því að 

láta nemendur sjálfa fá linsuna hvetjum við þá til að hugsa á gagnrýninn 

hátt, t.d. um eðli og viðfang mynda sem nemendur taka á myndavélar til 

aðvekja athygli á viðfangsefnum sem eru þeim nærtæk.  Kynningarnar 

verða þeirra hugarsmíð þegar þeir eru í hlutverki náttúrufræðingsins, 

umhverfissinnans eða efnafræðingsins (Miller, 2001). 

Rannsóknir sýna að notkun upplýsingatækni til stuðnings verklegum 

æfingum hefur jákvæð áhrif á skilning nemenda. Þegar nemendur nota 

stafræn mælitæki við söfnun upplýsinga verða mælingarnar aðgengilegar 

og auðveldar. Ef nemendur fá að túlka eigin gögn sem þeir safna sjálfir 

verður skilningur meiri en ella (Russell, Lucas og McRobbie, 2004). 



38 

4.4 Rannsóknir á notkun upplýsingatækni 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni á Íslandi. Í niðurstöðum PISA kemur í ljós að tölvunotkun 

og notkun tölvuforrita nemenda er að meðaltali talsvert minni á Íslandi en í 

OECD (Almar M. Halldórsson o.fl., 2010). 

Íslenskir kennarar virðast hafa mun minni áhuga á að nýta sér 

upplýsingatækni í kennslu en aðrir kennarar á Norðurlöndum. Þetta kemur í ljós í 

rannsókn sem var gerð var meðal kennara á Norðurlöndum árið 2006 til að meta 

aðgengi, færni og áhuga kennara til að nýta sér upplýsingatækni. Ekki var greint 

frá ástæðu þessa en þar kom einnig í ljós að aðgengi kennaranna var ívið minna 

en á hinum Norðurlöndunum. Rannsakendur telja að lítill áhugi kennara geti 

verið takmarkandi þáttur á notkun upplýsingatækni meðal þeirra (Hylén, 2010). 

Hafa má í huga í þessu sambandi að fámennt málsvæði eins og á Íslandi ræður 

ekki yfir jafn miklum hugbúnaði eða öðru stafrænu efni á móðurmálinu og þau 

sem eru fjölmennari. 

Viðamikil rannsókn var gerð á námi með upplýsinga- og 

samskiptatækni (NámUST) á árunum 2002–2005. Einn liður í þeirri 

rannsókn var að meta hvaða möguleika tæknin hefði í för með sér fyrir 

grunnskólakennara og nemendur þeirra. Í niðurstöðum er bent á að 

notkunin er mjög mismunandi milli einstakra skóla og ekki endilega í 

samræmi við þær kröfur sem aðalnámskrá gerir til skólanna. Notkunin 

virðist oft vera einhæf þar sem möguleikar tækninnar eru illa nýttir og ekki 

í takt við áhuga og færni nemenda. Íslenskir nemendur afla sér þó 

töluverðrar færni í notkun tækninnar utan skólans, t.d. í hljóð- og 

myndvinnslu og er færni þeirra oft meiri en færni kennara á því sviði 

(Allyson Macdonald, 2005). Í skýrslu Námsmatsstofnunar þar sem litið var 

á viðhorf og aðstæður kennara kemur einnig í ljós þessi þörf íslenskra 

kennara fyrir starfsþróun hvað snertir upplýsingatækni í kennslu (Ragnar F. 

Ólafsson o. fl, 2009).  

Rannsakendur (NámUST) telja að aðgengi kennara að búnaði og þröngir 

tímarammar geti átt sinn þátt í að hefta kennara í að útfæra nýjar 

hugmyndir. Það virðis hafa góð áhrif á skapandi vinnu nemenda að brjóta 

upp skólastarf í þemavinnu (Allyson Macdonald, 2005). 

Í viðtalsrannsókn Þuríðar og Kristínar (2004) kemur í ljós að margir 

kennarar eru meðvitaðir um þá möguleika sem tæknin býður upp á til að 

auka fjölbreytni í kennsluháttum og þeir hafa áhuga á að nota tölvutæknina 

meira í skapandi verkefnum. Samt sem áður er lítið um slík not af tækninni. 

Einnig kemur fram að það sem helst stendur í vegi fyrir meiri nýtingu er 

skortur á aðgengi að tölvum. Í rannsókninni kom í ljós að huga þyrfti að 
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meiri breidd í hugbúnaði. Kennarar voru almennt sammála stefnu 

stjórnvalda um að upplýsingamennt í skólum gæti eflt menntun nemenda 

og gert hana áhugaverðari en framkvæmdin virtist erfið. Kennararnir benda 

einnig á að rannsaka þurfi betur möguleika og áhrif tækninnar í skólastarf 

ef hún á að nýtast sem skyldi (Þuríður Jóhannsdóttir og Kristín 

Guðmundsdóttir, 2004). 

Það má segja að rannsóknir síðustu ára bendi sterklega til að þrátt fyrir 

að kennarar hafi trú á að upplýsingatækni geti stuðlað að fjölbreytni í 

kennsluháttum þá vannýti þeir þá möguleika hennar. Stuðningur við 

starfsþróun kennara og bætt aðgengi að tækninni, aukin sveigjanleiki og 

samvinna kennara gæti stuðlað að markvissari notkun upplýsingatækni. 

Ýmsar ályktanir og vísbendingar um þetta má lesa í skýrslu úr ranni 

NámUST um notkun upplýsingatækni í 18 grunnskólum (Allyson 

Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). 

4.4.1 Náttúrufræðinám stutt upplýsingatækni 

Allt frá upphafi tölvubyltingar hafa verið miklar væntingar um að 

upplýsingatæknin myndi efla og bæta nám í náttúrufræðum (Webb, 2008).  

Fáar rannsóknir hafa þó beinst að notkun upplýsingatækni í náttúrufræði 

hér á landi. Viðtals- og vettvangsrannsókn Meyvants Þórólfssonar og félaga 

hans kannaði notkun fimm náttúrufræðikennara á upplýsinga- og 

samskiptatækni árið 2005 (Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og 

Eggert Lárusson, 2009). Rannsóknin beindist meðal annars að því að skoða 

hvernig notkuninni væri háttað og hvort hún helgaðist af hefðum 

greinarinnar eða starfskenningu hvers og eins. Við greiningu á niðurstöðum 

var stuðst við greiningarlíkan Twinings sem er einfalt líkan sem skoðar 

hvaða áhrif tölvunotkunin hefur á námið (Twining, 2002). Í rannsókninni 

var inntak tölvunotkunar og hvort tölvunotkunin væri til stuðnings (e. 

support), útvíkkunar (e. extension) eða umbreytingar (e. transformation) á 

náminu. Hún sýndi að samkvæmt líkani Twinnings eru kennararnir fremur 

að nýta sér tæknina til að styðja við hefðbundið nám en ekki til viðbótar 

eða til umbreytingar á náminu og virðist þess hattar notkun vera skammt á 

veg komin. Möguleikar upplýsinga- og samskiptatækni virtust illa nýttir 

meðal þátttakenda, til að mynda voru fáir að nýta sér notkun stafrænna 

mælitækja og hermilíkön eða töflureikni við skráningu og úrvinnslu gagna. 

Í rannsókninni vakti það athygli hversu ólíkar aðstæður kennaranna voru 

bæði hvað snertir aðgengi að tækjum og annað skipulag við skólastarf. 

Rannsakendur túlka niðurstöður á þann hátt að náttúrufræðikennarar þurfi 

meiri og markvissari stuðning við að innleiða nýjar áherslur í kennslunni, 
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og betra aðgengi að tækninni.. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á notkun upplýsingatækni í kennslu á 

Íslandi (Meyvant Þórólfsson o.fl., 2009). 

Rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) sem metur áhrif samræmdra 

prófa á kennsluhætti bendir einnig til að notkun náttúrufræðikennara á 

upplýsingatækni sé hverfandi ef frá er talin upplýsingaleit nemenda á vef.  

Svava Pétursdóttir vinnur að doktorsrannsókn sem miðar að því að 

skoða hvernig náttúrufræðikennarar á unglingastigi nýta sér 

upplýsingatækni. Rannsóknin felst í spurningakönnun og viðtölum við 

valda kennara. Samkvæmt viðtali við hana telur hún að kennarar nýti sér 

helst tæknina við heimildaleit. Í spurningakönnuninni kom í ljós að 

helmingur kennara hafði nýtt sér myndavélar í verkefnavinnu með 

nemendum. Í viðtali lýsir einn kennari verkefni þar sem nemendur búa til 

kynningu nemenda á plöntum með Windows Movie Maker. Kennarinn taldi 

að þessi vinna höfðaði til nemenda og þá sérstaklega til stráka. Í þessu 

verkefni treysti kennarinn meira á kunnáttu nemenda á forritin en sína eigin 

þar sem hann hafði litla þekkingu á þeim.   

4.5 Myndavélin 

Allt frá fyrstu dögum ljósmyndunar hafa framfarir í ljósmyndatækninni 

verið stöðugar en upphaf hennar má rekja til nokkurra uppfinningamanna. 

Fyrsta tilraunin sem heppnaðist er ljósmynd Niépce sem hann tók út um 

gluggann hjá sér árið 1826.  Hann kallaði uppgötvun sína helíografíu sem 

vísar til þess að náttúran dragi upp mynd af sjálfri sér. Talbot tekur í sama 

streng þar sem hann skilgreinir ljósmyndina sem afsprengi náttúrunnar og 

menningarlega afurð þar sem náttúran er hvort tveggja í senn gerandi og 

óvirkur þátttakandi (Sigrún Sigurðardóttir, 2009). Efasemdaraddir heyrðust 

á fyrstu árum eftir uppgötvunina um ágæti þessarar tækni og töldu sumir að 

stöðva ætti þróun hennar þar sem endursköpun náttúrunnar með vél væri 

guðlast og að myndavélin væri  verkfæri djöfulsins. 

Stjórnmálafræðingurinn og eðlisfræðingurinn Dominique F. Arago sló á 

alla slíka dóma og má segja að hann hafi verið sannspár þegar hann mælti 

með þessu verkfæri í ræðu sinni (Benjamin, 2000): „Þegar þeir sem finna 

upp nýtt tæki ... og nota það til að skoða náttúruna, þá eru væntingar 

þeirra til tækisins ævinlega smámunir samanborið við allar þær 

uppgötvanir sem koma í kjölfarið.“  Eflaust hefur Arago ekki órað fyrir 

þeirri byltingu sem varð þegar myndavélin varð stafræn og þeim fjölda 

möguleika sem skapast til að skoða og endurgera náttúruna með 

myndavélinni. Segja má að umbylting verði upp úr 1990 þegar  myndavélin 
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verður stafræn og í stað filmu kemur minniskort sem nýtist aftur og aftur. 

Frá síðustu aldamótun hafa stafrænar ljósmyndavélar orðið algengari en 

filmuvélar og tel ég því eðlilegt að nota orðið myndavél með stafrænar 

myndavélar í huga en filmuvél yfir hinar. Stafræna myndavélin fellur undir 

tölvu- og upplýsingatækni og telst eitt af jaðartækjum einkatölvunnar. Hún 

er í raun einhver útbreiddasta og aðgengilegasta tæknin á því sviði þar sem 

hún er innbyggð í nánast alla farsíma og fartölvur. Kennarar hafa margir 

séð möguleika í að nýta sér þessa tækni og gert hana að einu af mörgum 

verkfærum sínum enda möguleikarnir endalausir.  

4.5.1 Myndavélin sem námsgagn 

Linn Bell og Glenn Bull hafa í bók sinni (Bull og  Bell, 2005) tekið saman 

hugmyndir að kennsluverkefnum þar sem myndavélin er nýtt sem 

námsgagn. Þeir draga ekki úr mikilvægi þess að taka myndir af nemendum 

sem sýna atburði úr skólastarfinu en hugmyndir þeirra miða að því að 

skoða möguleika myndavélanna þegar þær eru nýttar á markvissan hátt í 

þeim tilgangi að hjálpa nemendum að læra. Í sumum tilvikum væri erfitt 

eða ómögulegt að ná sama árangri án þeirra. Ákveðnir þættir eru 

sameiginlegir og einkenna þessa nálgun sem gott er að miða út frá og 

styðjast við. Höfundarnir tveir telja að líta megi á þessa vinnu sem ákveðið 

ferli sem þó þurfi ekki að vera línulegt. Sum verkefni geta verið þess eðlis 

að lítið eða ekkert fari fyrir ákveðnum þáttum í ferlinu (Bull og Bell, 2005). 

Að safna myndum (e. acquire images). Með stafrænni tækni geta 

nemendur tekið þátt í að safna myndum sem nýtast í náminu. Myndræn 

upplýsingaöflun getur falið í sér að nota leitarvélar  á neti til að finna 

myndir eða nemendur fara sjálfir af stað með myndavélar og taka myndir 

sem nýtast þeim í náminu.  Myndavélin gefur tækifæri til að safna 

upplýsingum á mynd eða kvikmynd. Með tækninni er hægt að hraða 

hlutum sem að jafnaði gerast hægt með því að taka margar myndir á 

löngum tíma og setja þær saman sem hreyfimynd, t.d. sýna ákveðið ferli 

rotnunar, vaxtar og spírunar fræja. Einnig getum við hægt á hlutum sem 

gerast svo hratt að augað varla greinir það. Það smásæja er hægt að stækka 

upp og unnt er að greina það sem ekki sést með berum augum. 

 Að greina myndirnar (e. analyze images). Skoðun og greining mynda 

hjálpar nemendum að þjálfa notkun hugtaka en sjónræn framsetning getur 

verið mikilvæg í því augnamiði. Hún styður nemandann við að flokka og 

greina og koma auga á tengsl milli fyrirbæra sem annars væri honum hulin. 

Í náttúrufræði myndast kjörið tækifæri til að flokka lífverur, skoða mynstur, 

liti og form, reikna út hlutföll og form með hjálp forrita. 
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Að skapa og búa til verkefni (e. create image based work). Tæknin 

býður upp á  mikla breidd í framsetningu sem er ekki endilega bundin við 

útprentun heldur fá nemendur tækifæri til að þroska sköpunargáfu sína við 

að túlka og setja fram verkefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. Mótun 

verkefna með stafræna framsetningu gefur nemendum endalausa möguleika 

á að búa til kynningarefni sem hægt væri að koma á framfæri á Netinu.  

Þannig geta verkefnin fengið hagnýtt gildi og fengið meiri merkingu og 

tilgang í augum nemenda.  

Að ræða hugmyndir til skilnings (e. communicate ideas and 

understandings).  Myndir geta verið góð kveikja að umræðum. Með 

margmiðlunartækninni skapast fleiri tækifæri til samskipta, það sem var 

áður einungis ætlað kennaranum til yfirlesturs er opið fyrir öllum 

samnemendum til að skoða og ræða. Til að mynda getur kvikmynd sem 

nemendur búa til um tilraun í eðlisfræði verið sett á sameiginlegt svæði og 

með viðeigandi leiðbeiningum frá kennara getur hún orðið uppspretta 

umræðna og gefið tækifæri til ígrundunar (Bull og Bell, 2005). 

4.5.2 Reynsla kennara af myndavél í kennslu 

Fáar rannsóknir beinast að gildi myndavéla í kennslu. Samt sem áður hafa 

margir kennarar séð ástæðu til að deila reynslu sinni af notkun hennar með 

öðrum kennurum í fræðiritum um menntamál. Þeir hafa margir komið auga 

á þá möguleika sem myndavélin hefur sem námsgagn í útinámi. Einn þeirra 

Jane Ulrich, sem kennir náttúrufræði í bandarískum grunnskóla, greinir frá 

því hvaða áhrif það hafði á nemendur að nota myndavél í útinámi á 

skólalóð. Verkefnin hafði hún verið vön að fást við með nemendum sínum 

án þess að nota myndavél. Hún segir frá því hversu jákvæð áhrif það hafði 

á nemendur að skoða náttúruna í gegnum myndavélalinsu.  

Verkefnið Að taka tré í fóstur (e. Looking at Leaves) þar sem nemendur 

fylgjast reglulega með árstíðabundnum breytingum hjá einu tré, vakti enn 

meiri áhuga hjá nemendum þegar myndavélin var notuð. Ulrich sá að 

myndavélin gaf þessu verkefni aukið gildi því nemendur tóku 

rannsóknarhlutverk sitt alvarlega með myndavél í hönd. Þeir stöldruðu 

lengur við og komu auga á aðra hluti og fengu einnig tækifæri til að deila 

þeim með öðrum (Ulrich, 2010). 

Ulrich segir einnig frá verkefni sem heitir  Skoðaðu nálægt (e. The 

Closer You Look ) og miðar að því að teikna lífverur í trjánum. Það höfðaði 

yfirleitt ekki til þeirra sem voru óöruggir í teikningu. Þegar Ulrich lét 

nemendur nota myndavélar við þetta verkefni hafði það verulega góð áhrif 

á vinnu þeirra. Þeir sýndu öryggi við að safna gögnum og mynda 
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lífverurnar og lögðu töluverða vinnu í að ná góðum myndum.  Nemendur 

urðu hreyknir af myndunum sínum sem margar voru listasmíð sem hægt 

var að deila með öðrum. Ljósmyndirnar urðu oft  uppspretta líflegra 

umræðna um lauf, trjábörk og blóm, og nemendur fengu aukinn skilning á 

fegurð trjánna (Ulrich, 2010).  

Ég varð sjálf fyrir svipaðri reynslu við að nota myndavélina í útinámi. Þegar 

ég var að fara með nemendum yfir verkefni sem fjallar um þörunga, skófir og 

mosa, fór ég að hugsa að best væri ef nemendur gætu skoðað þessar lífverur í 

raunverulegu umhverfi. Í stað þess að fara með stóran hóp af mis áhugasömum 

unglingum og benda þeim á að þörungar lifa góðu lífi á trjáberki og steyptum 

veggjum ákvað ég að láta þá um að finna lífverurnar og taka af þeim myndir. Ég 

setti verkefnið upp sem ljósmyndamaraþon. 

Ég vildi vekja athygli nemenda á þörungum, skófum og mosa í nánasta 

umhverfi og leyfa þeim að uppgötva sjálfir hvað skófir eru litríkar og 

margbreytilegar. Einnig vildi ég sýna þeim hvaða búsvæði þessar lífverur 

velja sér, eins og trjáboli, steina, steinveggi og fleira. Verkefnið fólst í því 

að taka ljósmyndir með fyrirfram ákveðnum myndefnum í nánasta 

umhverfi skólans.  

Ég komst að því eftir að hafa reynt þessa nálgun, að nota myndavélar úti 

við í náttúrufræði með unglingum, að hún hefur marga kosti. Nemendur 

fara á vettvang  og skoða lífverur í náttúrulegu eða manngerðu umhverfi og 

verkefnið rúmast vel innan þess þrönga tímaramma sem stundaskrá þeirra 

leyfir. Oft er vandkvæðum bundið að koma að útinámi eða 

vettvangsferðum innan þröngra tímaramma í stundaskrám unglinga. Að 

þessu leyti var myndavélin góður stuðningur því hún hélt utan um 

verkefnið og lífverurnar sem nemendur „söfnuðu“ svo  auðvelt reyndist að 

taka upp þráðinn og vinna með myndirnar í næstu tímum. 

Að taka ljósmynd krafðist þess af nemendum að staldra aðeins lengur 

við en ella. Nemendur urðu að velja myndefnið af kostgæfni og það varð að 

falla að viðfangsefninu. Það jók á eftirtekt og athygli nemenda. 

Verkefnið reyndi mikið á samstarf nemenda, þeir þurftu að hjálpast að við að 

finna rétt viðfangsefni og voru ekki alltaf sammála, það hvatti þá til að ræða 

saman til að komast að sameiginlegri niðurstöðu bæði hvað snertir val á 

myndefni og það hvernig myndefnið var kynnt. Það reyndi einnig mikið á 

kunnáttu nemenda á efninu sjálfu og þeir fengu tækifæri til að láta reyna á 

hugtakaþekkingu sína við raunverulegar aðstæður. Nemendur gerðu sumir 

mistök sem þeir lærðu af og þurftu að leita ráða hjá öðrum hópum eða kennara 

sem hjálpaði þeim við að móta nýjar hugmyndir byggða á nýrri reynslu. 
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 Ég þurfti ekki að hvetja nemendur áfram í vinnu við verkefnið heldur 

voru myndirnar sjálfar hvatinn.  Nemendur urðu virkir, voru við stjórn-

völinn og réðu ferðinni. Það var á þeirra ábyrgð að finna réttar lífverur, taka 

af þeim myndir og koma myndunum í rétt form. Kennarinn var á 

hliðarlínunni til aðstoðar.   

Verkefnið reyndi mikið á hreyfingu, nemendur þurftu að fara víða til að leita 

fanga og hafa opin augu fyrir því að finna rétt viðfangsefni. Ég fann að það skipti 

flesta máli að ná að taka myndir af öllum viðfangsefnum og margir nemendur 

voru mjög spenntir yfir að ná að ljúka við maraþonið á réttum tíma.  

Margir nemendur eru tölvufærir og kunna að fara með myndavélar. Með 

þessari nálgun fengu þeir tækifæri til að nýta sér þessa tæknilegu færni og gátu 

deilt henni með öðrum. Þarna reyndi einnig á styrkleika sem oft verða útundan í 

skólastarfi, s.s. myndlæsi, tæknifærni, hreyfifærni, náttúrulæsi og fleira. 

Það kom mér á óvart hve virkir nemendur voru allan tímann, þeir 

kepptust við að finna þau myndefni sem áttu við hugtökin. 

4.5.3 Rannsóknir á gildi myndavéla í námi 

Stafræna myndavélin er frekar ný af nálinni og því hafa fáar rannsóknir 

verið gerðar á notkun hennar í skólastarfi. Enn færri rannsóknir hafa verið 

gerðar á notkun hennar í náttúrufræðinámi.   

Í samantekt sem fjallar um  rannsóknir á notkun upplýsingatækni í 

náttúrufræði  benda niðurstöður til að notkun á stafrænum myndavélum geti 

virkjað athygli nemenda þar sem nemendur þurfa að vera meðvitaðir um 

viðfangsefnið sem þeir taka myndir af. Þær benda jafnframt til að notkunin 

geti aukið hugtakaskilning þeirra (Webb, 2008). 

Fáar rannsóknir hafi verið gerðar á því hvaða áhrif notkun stafrænna 

myndavéla hefur  í kennslu. En þær rannsóknir benda til þess að þær hafi 

jákvæð áhrif á áhuga og virkni nemenda (Webb, 2008) 

Mikið af náttúrufræðinámi felst í því að skilja hugtök og flókna ferla. 

Til að útskýra myndrænt og flókið kerfi verður nemandinn að kynna sér 

það ítarlega. Athugun Michel o.fl. (1999) gaf til kynna að með því að leyfa 

nemendum að búa til myndskeið mætti styrkja hugtakaskilning.  Vinnan 

við myndskeiðin krafðist þess að nemendur hugsuðu ítarlega um hugtökin. 

Verkefnið fólst í að búa til hreyfimyndir af ákveðnum ferlum, t.d. myndir 

sem sýndu spírun og vöxt plantna, frævun og frjóvgun. Myndskeiðin voru 

stutt eða 15–45 sekúnda löng og áttu að útskýra eitt vísindalegt hugtak. Öll 

myndskeiðin skýrðu fleiri hugtök en upphaflega var ætlað því hreyfimyndir 

eru þeirri náttúru gædd að þau sýna samhengi og ferli. Myndskeiðin voru 
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hugsuð sem ákveðið form af skýrslu. Í viðtölum við nemendur kom í ljós 

að þeir töldu þetta skýrsluform vera jafn krefjandi og hefðbundin skýrsla en 

miklu skemmtilegra (Michel o.fl., 1999).  

Önnur rannsókn sem gerð var í unglingadeild í bandarískum 

fjölmenningarskóla sýnir að stafrænar myndavélar geta haft hvetjandi áhrif 

á marga nemendur. Rannsóknin var gerð til að til að kanna hvaða gildi það 

hefur fyrir nám barnanna að nota myndavélar þegar þau gera 

eðlisfræðitilraunir. Rannsókninni var ætlað að svara tveim spurningum. 

Annars vegar hvort nemendur ættu auðveldara með að ná námsmarkmiðum 

og hins vegar hvort notkun myndavélar hefði hvetjandi áhrif og ýtti undir 

frekari áhuga á náminu.  Í rannsókninni var gerður samanburður á tveim 

hópum. Annar notaði myndavél og hinn enga. Verkefnið fólst í því að 

mynda hvert skref í tilraun sem nemendur áttu að gera en þessar myndir 

áttu fylgja og styðja við skýrslu nemendanna. Í ljós kom marktækur munur 

á hópunum varðandi færni og getu til að framkvæma tilraunina. Nemendur 

sem notuðu myndavélar voru nákvæmari því þeir þurftu að hugsa um að 

uppsetning væri örugglega rétt fyrir myndatökuna. Mest bar þó á því að 

áhugi barnanna í myndavélahópnum var töluvert meiri (Tatar og  Robinson, 

2003). Niðurstöðurnar sýna að myndavélin getur verið góð og 

námshvetjandi viðbót við nám og kennslu. 

Viðtalsrannsókn Loeffler (2004)  miðaði að því að kanna hvaða áhrif útivist 

hefði á háskólanemendur og hvaða gildi ljósmyndir sem þeir tóku í 

útivistarferðum hefðu fyrir nemendur.  Rannsóknin studdist við þá  tilgátu að 

ljósmyndir séu oftast notaðar til að fanga þessi augnablik sem eru manni dýrmæt 

og vekja upp sterkar tilfinningar. Myndirnar gætu sannað hugrekki nemenda 

fyrir þeim sjálfum og öðrum, rifjað upp tilfinningar og auðveldað þeim að tjá sig 

um upplifanir í ferðinni fyrir fjölskyldu og vinum (Loeffler, 2004). 

Rannsóknin sýndi að ljósmyndataka og útiveran hafði góð áhrif á 

þátttakendur. Að samtvinna þessa tvo þætti vakti djúpar tilfinningar 

gagnvart náttúrunni og stuðlaði að tengslamyndun milli einstaklinga í 

ferðinni og eftir ferðina. Niðurstöður bentu sterklega til að ljósmyndataka í 

ferðum gæti gegnt mikilvægu hlutverki í því hvernig þátttakendur upplifa, 

skrá og deila af reynslu sinni með öðrum.  Myndirnar hjálpuðu við að kalla 

fram minningar og tjá þær tilfinningar sem myndirnar vöktu hjá 

þátttakendum og þær vörpuðu ljósi á hvaða atburðir voru mikilvægir fyrir 

þátttakendur.  Rannsakendur benda á að 

 „... það sem sumum kennurum finnst tímasóun eða óþarfi er í 

raun mikilvægt verkfæri fyrir marga þátttakendur (Loeffler, 

2004 bls. 61). 
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4.5.4 Notkun myndavéla í íslenskum skólum 

Lítið hefur verið rannsakað hvernig notkun á stafrænum myndavélum er 

háttað í skólum hér á landi. Rannsókn sem gerð var á notkun upplýsinga- 

og samskiptatækni í sex leikskólum sýndi fram á fjölbreytta notkun á  

upplýsinga- og samskiptatækni. Hún sýndi fram á  mörg góð dæmi um 

hvernig tæknin var notuð í skapandi starfi. Dæmi voru um 

margmiðlunarverkefni þar sem börn útbjuggu skjásýningar með 

ljósmyndum sem þau höfðu tekið. Í ummælum starfsmanna kom fram að sú 

notkun sem þótti mest spennandi var þegar tölvurnar voru notaðar sem 

námstæki og skýr dæmi um það voru í þessum margmiðlunarverkefnum 

(Kristín Norðdahl og  Svala Jónsdóttir, 2005). 

Þó ekki hafi verið gerð rannsókn á notkun myndavéla í grunnskólum þá 

kemur fram í rannsókn NámUST um notkun upplýsingatækni í 18 

grunnskólum að þær séu töluvert mikið notaðar við suma skólana. Þar kom 

einnig fram að nokkrir skólar hefðu komið sér upp búnaði sem nýttist við 

myndvinnslu og klippingar á myndskeiðum (Allyson Macdonald o.fl., 2005) 
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5 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðin sem stutt var við í þessari rannsókn fellur undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Eigindleg aðferð nýtist vel þegar að varpa ljósi á aðstæður 

og reynslu þátttakenda og  hvernig þeir sjálfir meta sínar aðstæður. Engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á notkun stafrænna myndavéla í náttúrufræði hér á 

landi og hefði verið hægt að nálgast viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum.  

Þar sem ég hafði áhuga á að skoða möguleika, hindranir og hugmyndir þeirra 

sem hafa notað myndavélar til náms og kennslu, fremur en að kanna tíðni 

notkunar og umfang, valdi ég að fara þá leið að ræða við fáa útvalda kennara.  

Rannsóknargögnin byggja einnig á vettvangsathugun í skóla þar sem höfundur 

aðstoðaði kennara við verklega æfingu og skýrslugerð með hjálp myndavéla. Ég 

tel þessa nálgun geta veitt innsýn og upplýsingar um áhuga og möguleika 

kennara til að nýta sér myndavélina sem verkfæri í kennslu. Viðtalsformið gaf 

mér tækifæri á að  óska eftir nákvæmari svörum og útskýringum frá 

viðmælendum mínum sem ekki hefðu fengist með megindlegri nálgun. Ekki er 

hægt að alhæfa um náttúrufræðikennslu hér á landi á grundvelli eigindlegrar 

rannsóknar þar sem aðeins er rætt við fáa útvalda einstaklinga, enda er 

tilgangurinn ekki sá. Niðurstaðan getur þó gefið ákveðnar og mikilvægar 

vísbendingar um það hvernig málum er háttað á heildina litið. 

5.1 Tilfellarannsókn 

Rannsóknin fellur undir þá hefð sem einkennir tilfellarannsóknir (e. case 

study). Þær eru gerðar í þeim tilgangi að rannsaka ítarlega afmörkuð tilvik 

til að dýpka vitneskju okkar á þeim. Tilfellarannsóknir geta tekið til 

einstaklinga, ákveðinna mála, verkefna eða sviða (Lichtman, 2010). 

Skoðuð eru fá tilfelli til að átta sig á eðli þeirra og sambandi milli 

áhrifaþátta. Efniviður tilfellarannsóknar er oft sprottinn úr reynsluheimi 

rannsakandans en það getur verið mikilvægt vegna þess að rannsakandinn 

þarf að hafa getu til að spyrja góðra spurninga og túlka svörin jafnóðum 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Því er einmitt þannig farið í þessari 

rannsókn. Ég tel að reynsla mín á sviðinu hafi gefið mér aukið tækifæri til 

að túlka og meta svörin jafn óðum og spyrja í kjölfarið þeirra spurninga 

sem leiða rannsóknarviðtölin og dýpka um leið þekkinguna. Engu að síður 

verður rannsakandi að gera sér ljóst hver hans eigin afstaða er gagnvart 

viðfanginu þar sem greining gagna felur í sér túlkun hans og eigin sýn á 

gögnin (Lichtman, 2010). 
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5.1.1 Vettvangsathugun 

Túlkandi vettvangsvinna felur í sér ítarlega og meðvitaða athugun þar sem 

rannsakandi tekur eftir atburðum og reynir að bera kennsl á mikilvæg atferli 

og greina frá þeim frá ýmsum sjónarhornum (Wittrock, 1986). Rannsakandi 

getur valið hversu mikinn þátt hann tekur, hvort hann er óvirkur áhorfandi, 

tekur einhvern þátt í því samfélagi sem hann er að skoða eða verður jafnvel 

hluti af því (Bogdan og  Biklen, 1992). Í vettvangsathuguninni sem hér er 

greint frá tók ég fullan þátt og varð í raun eðlilegur hluti af 

skólasamfélaginu í hlutverki aðstoðarkennara. Ekki þurfti langan 

aðlögunartíma og nemendur tóku mér sem sjálfsögðum þátttakanda í 

verkefninu. Ég upplýsti þau um að ég væri einnig að vinna að athugun en 

ekki var þörf á formlegu leyfi þar sem ekki var um neinar 

persónugreinanlegar upplýsingar að ræða (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Vettvangsrannsóknin fór fram í fjölmenningarlegum skóla þar sem stór 

hluti nemenda er af erlendum uppruna. Til að mæta margbreytileika 

nemenda leggur skólinn áherslu á samvinnunám þar sem styrkleikar 

nemenda fá notið sín. Í skólanum er eitt tölvuver að mestu bundið 

tölvukennslu. Á bókasafni eru fjórar tölvur aðgengilegar öllum nemendum. 

Fjórar myndavélar eru til í skólanum. Vettvangsrannsóknin var gerð í 

nóvember og stóð yfir í þrjár vikur en þann tíma fylgdist ég með verkefni 

þar sem nemendur krufðu fisk. Ég fylgdist með þremur hópum í 9. bekk í 

alls tólf kennslustundir. Verklega æfingin er liður í námsefninu Lifandi 

veröld og var þeirri verklýsingu fylgt eftir en jafnframt  tóku nemendur 

myndir og notuðu þær í skýrslu. Nemendur fengu tvo tíma í tölvuveri við 

skýrslugerðina og fengu að velja hvort þeir settu skýrsluna fram sem 

vefsíðu eða kynningu í skjákynningarforritinu Microsoft Powerpoint. Þeir 

völdu allir síðari kostinn.  

Eftir hvern tíma settist ég niður og skrifaði vettvangsnótur. 

Vettvangsnóturnar voru bæði lýsandi (e. descriptive part of fieldnotes) þar 

sem ég lýsti því sem fyrir augu bar og greinandi (e. the reflective part of 

fieldnotes) en  Bogdan og Biklen (1992) benda á mikilvægi þess að fyrstu 

hughrif séu skráð sem fyrst svo þau gleymist ekki því þau hafa greinandi 

gildi (Bogdan og  Biklen, 1992). 

5.1.2 Viðtalsrannsókn 

Til þátttöku í viðtalsrannsókn voru valdir sex kennarar sem kenna 

náttúrufræði á unglingastigi við skóla í nágrenni höfuðborgarinnar eða á 

höfuðborgarsvæðinu. Allir kennararnir hafa lokið kennaramenntun og fimm 

þeirra af náttúrufræðikjörsviði frá Kennaraháskóla Íslands, nú 
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Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Kennararnir eru á aldrinum 29–45 ára 

og hafa flestir töluverða reynslu af kennslu náttúrufræða. Þeir kenna allir 

við 400–600 nemenda skóla utan einn sem kennir við 200 nemenda skóla. Í 

öllum tilvikum var rætt við grunnskólakennara sem kenna náttúrufræði á 

unglingastigi um möguleika þeirra til að nýta sér myndavélar sem verkfæri. 

Þar sem rannsóknin beinist að því að skoða hvernig myndavélar nýtast 

nemendum í  náttúrufræði fannst mér mikilvægt að rödd þeirra kennara sem 

höfðu reynslu af því að nýta sér tæknina heyrðist. Úrtakið er því svokallað 

markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Þátttakendur eru valdir vegna 

sérþekkingar og reynslu á sviðinu (Flick, 2006). Ég fékk ábendingar frá 

leiðbeinanda mínum og öðrum kennurum en einnig leitaði ég til þeirra sem 

ég hafði kynnst í námi mínu og vissi að notuðu myndavélar.  Einn 

viðmælanda fann ég út frá vísbendingum á Netinu sem gáfu til kynna að 

kennari væri að nota myndavélar. Fjórir viðmælendur voru valdir með 

meinta notkun í huga en aðstæður þeirra voru mjög mismunandi. Nöfnum 

viðmælenda er breytt. 

Ingunn kennir í skóla sem er nokkuð utan höfuðborgarsvæðis og leggur 

ríka áherslu á kvikmyndagerð. Skólastarfið er rótgróið en hefur lengi 

byggst á opnum starfsháttum. Í skólanum er eitt tölvuver sem nýtist 

aðallega í tölvukennslu og við hlið þess er annað tölvuver með átta 

sérhæfðum tölvum til tónlistar- og myndvinnslu. Á bókasafni eru átta 

tölvur sem eru aðgengilegar öllum nemendum og tónlistarstofa er vel búin 

tölvum. Til eru u.þ.b. 15 myndavélar í skólanum.  

Magnea kennir í skóla í eldra hverfi í höfuðborginni. Skólinn miðar að 

fjölbreytni í kennsluháttum og leggur ríka áherslu á tölvu- og upplýsingatækni en 

þar eru tvö tölvuver og eitt myndver. Þar hefur markvisst verið unnið að 

samþættingu upplýsingatækni við aðrar greinar með áherslu á myndsköpun og 

myndvinnslu. Til eru u.þ.b. tíu myndavélar í skólanum. 

Berglind kennir í fjölmennum skóla í nýju og sístækkandi hverfi í 

útjaðri höfuðborgarsvæðisins. Tölvu- og tækjakostur er takmarkaður miðað 

við fjölda nemenda en eitt tölvuver með 24 tölvum er í skólanum og nær 

alveg bundið í tölvukennslu. Átta tölvur eru á bókasafni með takmörkuðu 

aðgengi vegna kennslu þar, ein myndavél er til í skólanum.  

Jódís kennir í skóla í nýlegu hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Í skólanum 

eru tvö lítil tölvuver með samtals 27 tölvum. Tölvuverin eru oftast bundin 

vegna tölvukennslu en hægt er að panta tölvuverið með góðum fyrirvara. 

Skólinn á u.þ.b. 15 myndavélar. 

Þar sem aðstæður geta haft áhrif á það hvernig kennarar geta nýtt sér 

tæknina fannst mér einnig mikilvægt að ræða við kennara þar sem skipulag 
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skólastarfs er sérstaklega lagað að upplýsingatækni og miðað hefur verið að 

því að skapa kennurum betra aðgengi að tækninni. Tveir viðmælendur voru 

valdir með slíkar aðstæður í huga. Þess ber þó að geta að aðrir skólar sem 

hér voru nefndir hafa sumir lagt töluverða áherslu á upplýsingatækni eða 

nálgast hana með sérstökum hætti umfram það sem almennt gerist. 

Runólfur kennir í nýlegum skóla í nýju borgarhverfi sem miðar að því 

að skapa aðstæður fyrir fjölbreytta nálgun, einstaklingsmiðað nám og 

samvinnu. Upplýsingatækni þykir sjálfsagður hluti af þeirri mótun. Ekkert 

tölvuver er í skólanum en fjöldi fartölva á vagni miðast við eina á hverja 

tvo nemendur í aldurshópi. Yfir tíu myndavélar eru til í skólanum. 

Einar kennir í skóla í rótgrónu hverfi í höfuðborginni. Þar er lögð mikil 

áhersla á faggreinakennslu. Í skólanum er eitt tölvuver og myndver sem 

nýtist þó aðallega myndvinnsluvali. Auk þess eru tveir fartölvuvagnar, 

annar bundinn unglingastigi með 12 fartölvum. Fjórar myndavélar eru til í 

skólanum. 

Viðtölin voru eingöngu bundin við sex kennara. Ekki voru tekin viðtöl 

við skólastjórnendur eða nemendur í þeim tilgangi að sannreyna það sem 

fram kemur í viðtölum við þátttakendur.  

Ég hafði samband við fyrstu viðmælendur í desember 2010 en  viðtölin 

voru tekin í janúar og febrúar 2011. Ég hafði samband við viðmælendur 

mína og bað um þátttöku þeirra með tölvupósti með ítarlegum upplýsingum 

um rannsóknina og tilgang hennar. Einnig var því lýst í hverju framlag 

þátttakanda væri fólgið. Í sumum tilvikum var leitað til skólastjóra sem 

komu beiðninni áfram til náttúrufræðikennara skólans. Í öllum tilvikum var 

beiðninni vel tekið og kennararnir fúsir að veita viðtalið.  

Viðtölin við kennarana fóru fram í skólanum þeirra þar sem mér fannst 

það vera minnst fyrirhöfn fyrir þá auk þess sem það gaf mér tækifæri til að 

skoða skólana og fá innsýn í aðstæður þeirra. Í öllum skólunum fóru 

viðtölin fram í náttúrufræðistofunni nema í einum skóla þar sem það fór 

fram í fundarherbergi starfsmanna. Í öllum viðtölum tel ég að gott samband 

hafi myndast milli mín og kennaranna. Við bárum saman aðstæður og 

spjölluðum á léttum nótum eins og tveir kennarar sem hittast og kenna 

sömu grein. Mikilvægt er að á milli rannsakanda og viðmælanda myndist 

gott samband áður en eiginlegt viðtal fer fram (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtölin við kennarana voru öll hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og 

skrifuð upp orðrétt. Viðtölin tóku tæpan klukkutíma. Í mörgum tilvikum 

var mér boðið í skoðunarferð þar sem mér var sýnt inn í bókasafn og 

tölvuver og vinnuaðstöðu kennara. Allsstaðar fékk ég greinargóða lýsingu á 

hvernig aðstæður við upplýsinga- og tölvuver voru. 
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Í viðtölunum sem teljast til hálfopinna viðtala (e. semi-structured 

interviews) studdist ég við ákveðinn viðtalsramma með spurningum sem ég 

taldi mikilvægt að fá svör við. Ákveðið öryggi felst í viðtalsrammanum þar 

sem hann heldur utan um viðtalið og er ákveðinn stuðningur fyrir 

rannsakandann í viðtalinu sjálfu. Viðmælendur eru allir spurðir út ákveðna 

þætti en jafnframt fær rannsakandi tækifæri til að víkka út eða dýpka þær 

spurningar sem við eiga hverju sinni (Lichtman, 2010).   

5.2 Greining gagna 

Skoðun og greining á viðtölunum var gerð sem fyrst eftir hvert viðtal.  

Strax við fyrstu hlustun og skráningu viðtalanna fór fram ígrundun og 

ákveðin mynd skapaðist af hverjum viðmælenda. Þegar leið á viðtölin fór 

myndin að skýrast og þemu að greinast. 

Við greiningu á viðtölunum var stuðst við túlkandi greiningu en hún 

felur í sér að greina þemu og mynstur sem ná að útskýra það sem verið er 

að rannsaka. Eftir fyrstu skráningu voru gögnin flokkuð og sett upp í þemu 

og brotin upp í merkingarbærar einingar (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Ákveðin þemu voru mynduð út frá rannsóknarspurningunum en einnig 

mynduðust ákveðin þemu út frá  gögnunum sjálfum en sú vinna er í anda 

grunnkenningarnálgunar (e. grounded theory approach) (Flick, 2006; 

Rúnar Helgi Andrason, 2003). Ályktanir og niðurstöður voru dregnar af 

þeim þemum sem höfundur greindi í gögnunum með stuðningi af fræðilegri 

umræðu og yfirliti um rannsóknir.  

Vettvangsnótur eftir vettvangskönnun og þátttöku í verkefni um 

krufningu á fiski voru lesnar vandlega yfir. Greind voru þemu varðandi 

aðstæður á vettvangi og hvaða áhrif það hafði á nám og virkni nemenda að 

nota myndavél í verklegri kennslu og nýta myndirnar við að búa til skýrslu 

sem byggðist á margmiðlun. 





53 

6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem komu fram í 

rannsókninni. Dregnar verða fram helstu áherslur sem birtust í 

vettvangsathugun og í viðtölum við kennaranna hvað snertir notkun myndavéla 

í kennslu. Niðurstöðum rannsóknarinnar verður skipt í fimm kafla. Þar sem 

notkun myndavéla í kennslu er ákveðin kennsluaðferð tel ég mikilvægt að 

varpa ljósi á þær kennsluaðferðir sem kennarar hafa trú á og velja, því mun ég 

byrja á að fjalla um viðhorf og áherslur kennaranna til mismunandi 

kennsluhátta. Í öðrum kafla mun ég draga fram það sem helst hvetur kennara til 

að nýta sér myndavélina sem verkfæri. Í þriðja kafla mun ég gera grein fyrir 

því í hvaða tilgangi myndavélin er notuð og lýsa þeim verkefnum sem 

kennarar hafa lagt fyrir. Í fjórða kafla tek ég fyrir það sem helst hindrar kennara 

í að nota myndavélar . Að lokum mun ég taka fyrir úrvinnslu myndanna og 

reyna að varpa ljósi á hvað það er helst sem hefur áhrif á hvernig er unnið úr 

myndunum í tölvuveri. Í niðurstöðum verður vitnað í orð kennaranna, en eins 

og áður sagði þá hefur nöfnunum verið breytt.  

6.1 Kennsluaðferðir og áherslur í kennslunni 

Allir kennararnir sem rætt var við eða tóku þátt í vettvangskönnun gera sér ljóst 

mikilvægi þess að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar og þeir vinna markvisst að 

því nálgast námsefnið með mismunandi hætti. Allir nefna mikilvægi þess að 

námið veki áhuga og að það höfði til nemenda og telja að flestir nemendur njóti 

sín í verklegum tímum. Kennurunum er ljóst að náttúrufræði er hlaðin hugtökum 

sem nemendur eiga oft erfitt með að tileinka sér og þeir telja mikilvægt að tengja 

þau hugtök þekkingarheimi nemenda.  

Kennararnir nefna einnig að myndrænar upplýsingar hafi mikið að segja 

í náttúrufræðinámi og telja að myndir auðveldi allan skilning á náminu. 

Þeir nota mikið skjávarpa í því skyni að gera kynningar á efninu 

myndrænar og nýta sér mikið fræðslumyndir á vef.  

Flestir viðmælendurnir telja þó að kennslan verði samt sem áður 

tiltölulega bókmiðuð og að meirihluti hennar byggi á hefðbundnu 

viðtökunámi þar sem kennari fræðir og nemendur taka niður glósur. Þeir 

eru þó allir meðvitaðir um annmarka aðferðarinnar.  

Berglind: Ég myndi segja að ég væri að fræða þau ... og ég læt 

þau glósa býsna mikið, síðan er ég líka mikið með verklegt. 



54 

Jódís: Nei, ég er með of lítið verklegt, mér dettur sjálfri ekki 

svo mikið í hug. 

Einnig kemur fram að fræðslan sem um ræðir er um margt eins og 

samskipti á milli kennarans og hópsins.   

Einar: Ég kenni hana mikið í samræðuformi og náttúrufræðin 

telst nú vera bókmiðað nám í grunninn, ég er svo með einstaka 

verkleg verkefni, ég fæ hroll af tilraunum. 

Runólfur: Ég hleypi þessu oft upp í heimspekilegar samræður 

... og þá koma krakkarnir með gullperlur sem ég reyni að hrósa 

þeim fyrir. 

Fjöldi markmiða í námskrá er eitt af því sem hefur áhrif á val kennara á 

kennsluaðferðum. Kennurunum ber saman um að sá viðmiðunartími sem 

náttúrufræðin fær á stundaskrá fer ekki saman við þann fjölda markmiða 

sem stefnt skal að samkvæmt aðalnámskrá. Stór samþætt verkefni eru oft 

æði tímafrek og kennarar eru mjög meðvitaðir um að þeir þurfa að velja úr 

atriðum sem þeir ætla að sleppa, rétt tæpa á og því sem þeir vilja gera góð 

skil. Stundum er eins og áhugi þeirra og áherslur á yfirferð samræmist ekki 

alltaf. Magn efnisþátta og tíminn sem þeir hafa til umráða stangast á. Fram 

kemur að þeim finnst námsefnið óþarflega ítarlegt og að það geti haft 

truflandi áhrif, þó að þeir reyni að láta það ekki stjórna áherslunni.  

Magnea: ... samt finnst mér alltaf náttúrufræðin enda á því að 

verða bókleg, sem er svo fáránlegt, því það er svo mikið af 

smáatriðum sem skipta engu máli. 

Þá láta kennararnir einnig í ljós ánægju með nýja kennslubók sem er 

ekki eins ítarleg og sú fyrri, hún er með minni texta og meira um myndræna 

framsetningu á efninu.   

Kennararnir eru mjög meðvitaðir um að þeirra er valið og með 

reynslunni hafa þeir mótað sitt val og sínar kennsluáherslur.  

Hjá mörgum vottar fyrir ákveðinni togstreitu á milli þess að vinna með 

nemendum að skapandi verkefnum og þess að komast yfir námsefnið.  

Margir leggja áherslu á að sinna verklegum og skapandi þætti kennslunnar 

og gera það markvisst.  
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Magnea: Ef þú átt að kenna allt sem er í aðalnámskrá á þremur 

tímum á viku og vinna í skapandi verkefnum, þá er það mjög 

erfitt.  

Einnig kemur fram að eftir að samræmd próf voru lögð niður er minni 

pressa á yfirferð á efninu og hægt er að verja lengri tíma í þau verkefni sem 

höfða til nemenda. Kennarar fara þá leið að velja út það sem þeir hafa gott 

vald á að kenna og höfðar til áhuga nemenda. 

Berglind: ... það er meira um vert að vekja áhuga, þá situr 

meira eftir. 

Runólfur: ... mér er bara alveg sama þó ég komist ekki yfir 

allt, ég læt það ekki trufla mig, ég tek það sem mér finnst 

mikilvægt og ég er góður í að kenna.  

Kennararnir telja allir að stundataflan geti verið stýrandi þáttur hvað 

snertir kennsluhætti og tveir kennarar sem eru aðeins með 40 mínútna tíma 

segja að það sé erfitt að koma verklegum æfingum að í svo stuttum 

kennslustundum. Þó svo að samstarfskennarar séu liðlegir og til í 

ýmiskonar skipti þá kostar það mikið skipulag. Þetta kom einnig í ljós í 

vettvangsathuguninni, þar voru kennarar mjög liðlegir að skipta á hópum 

en skipulagningin tók tíma. Jafnframt kom ákveðið rót á nemendur og bar á 

neikvæðni gagnvart verkefninu vegna þess að þeir töldu að einhver hópur 

hefði fengið frí sem þeir hefðu misst af.  

6.2 Að velja myndavél sem verkfæri 

Í þessum kafla ætla ég að draga fram af hverju kennararnir velja að nota 

myndavélina. Hverjir eru kostir hennar sem verkfæris og hvað er það sem 

hvetur þá til að nota hana? Ytri aðstæður eins og gott aðgengi að 

myndavélum er einnig tiltekið sem ástæða þess að þeir reyna þessa nálgun. 

Þar sem myndavélakostur er góður hefur það verið nefnt sem ástæða þess 

að nýta þær. Stuðningur samstarfsfélaga er hvatning og getur haft ýmsar 

birtingarmyndir svo sem eins og nýjar hugmyndir um sveigjanleika á  borð 

við að hliðra til í tölvustofu eða skipta út bekkjum. 

6.2.1 Innri hvöt kennara að fara þessa leið 

Kennarar leita leiða til að auka fjölbreytni í kennslunni og ná þannig til 

nemenda. Einnig virðast þeir sjálfir hafa þörf fyrir að reyna sig og prófa 
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nýjar aðferðir. Jódís telur þessa hvöt hafa ýtt á hana að reyna 

myndavélarnar. 

Jódís: Ég held að mér hafi verið farið að leiðast og langaði að 

gera eitthvað nýtt. 

Að þekkja aðferðina og vita að hún virkar er hvatning til að reyna hana 

með nemendum. Berglind hafði sjálf unnið verkefni í framhaldsnámi sínu 

þar sem hún notaði myndavélina, henni fannst það hjálpa sér. Í náminu fékk 

hún hugmyndir að verkefnum sem hún reyndi með sínum nemendum.  

Berglind: Ég lærði sjálf ofsalega mikið á því þannig að ég held 

að þau myndu líka læra heilmikið á því. 

Kennarar telja að ljósmyndun höfði til margra nemenda og að hún auki 

ánægju og áhuga á náminu. Þeir nefna einnig að krökkunum finnist þetta 

spennandi nálgun, þau  eru fær á þessu sviði og þeim finnst gaman að vinna 

með myndavélarnar.   

Berglind: Þau eru stöðugt með myndavélarnar á lofti og þær 

vekja áhuga þeirra. Auk þess er þetta tilbreyting frá því að 

vera skrifa eitthvað og verkefnið verður sjónrænt.  

Kennarar sjá þarna möguleika á að ná til nemenda sem eru ekki sterkir á 

bóklega sviðinu og styrkja áhuga þeirra. Þarna fá þeir tækifæri til að tjá sig 

myndrænt og það gefur þeim tilefni til að sýna ákveðna færni sem annars 

myndi ekki koma í ljós.  

Runólfur: Í þessu eru krakkarnir að brillera sem eru slakir í 

lestri og ég er harður á því að náttúrufræðin á ekki að mismuna 

eftir lesgetu ... þannig verður skýrslan ekki veggur fyrir þá 

nemendur sem hafa áhuga á faginu en eru ekki sterkir í 

skýrslugerð. 

Þetta kom einnig glögglega í ljós í vettvangsathuguninni þar sem nemendur 

af erlendum uppruna, sem eiga erfitt með að tjá sig skriflega, gátu sýnt 

styrkleika sinn í myndrænni framsetningu. 

Kennararnir telja að ljósmyndunin höfði til nemenda með ólík 

áhugasvið, þeir segja að margir nemendur blómstri við hönnun verkefna af 

þessum toga. Verkefnin virkja sköpunarkraft nemenda og fá þá til að 
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gleyma sér við vinnuna. Jafnframt styrkja þau samvinnunám og samhjálp 

nemenda en allir kennarar velja að leggja þau fyrir sem samvinnuverkefni. 

6.2.2 Að styrkja þekkingu, hugtakanám 

Kennararnir telja að nemendur eigi auðveldara með að tengja námsefnið 

eigin reynsluheimi ef þeir fá að taka myndir af því sem verið er að fjalla 

um. Það hjálpar til við að tengja námsefnið þeirra nærumhverfi og 

reynsluheimi og gefur þeim kost á að fást við raunveruleg viðfangsefni.  

Ingunn: Góð aðferð við að tengja námsefnið því þau eiga oft 

erfitt með að tengja námsefnið í bókunum því sem er hér í 

umhverfinu. Það sem er í bókinni er bara í bókinni. 

Magnea: Það gaf þeim tækifæri til að fara út og skoða það sem 

við erum að læra um úti við og í raun er hægt að nota þessa 

aðferð við allt nám, t.d. að finna form á skólalóðinni og 

fjölbreytni í dýralífinu. 

Berglind talaði um að hún hafi sjálf lært mikið á því að taka myndir í 

eðlisfræðitilraun og nefnir að verkefnið hafi styrkt hugtakaþekkingu hennar.  

Berglind: Þetta verkefni var snilld, mér fannst ég læra alveg 

ofboðslega mikið á þessu að þurfa að endurtaka alltaf 

tilraunina og ná mynd og fylgjast alveg með og útskýra svo 

hvað var að gerast á hverri mynd, þarna þurfti maður að nota 

hugtökin og eðlisfræðina á bak við það sem var að gerast. 

Í vettvangskönnuninni kom svipað í ljós þegar nemendur unnu úr 

ljósmyndum úr krufningarverkefninu. Þegar þeir unnu við myndirnar, 

þurftu þeir að rifja upp hugtökin, finna útskýringar og setja þær fram.  

6.2.3 Hagnýtt verkfæri í nútímaheimi 

Kennarar velja myndavélina af því að hún er hentugt verkfæri til að safna 

gögnum og nýtist vel til skráningar í verklegum tilraunum. Mikilvægur þáttur í 

náttúrufræðinámi er gagnaöflun og nákvæm skráning. Jafnframt verður öll 

skráningin og sjálf skýrslugerðin myndræn og nákvæmari um margt.  

Kennararnir telja einnig nauðsynlegt að kynna fyrir nemendum ákveðin 

vinnubrögð sem þeir telja nauðsynlegt að kunna skil á í nútíma samfélagi. 

Þarna er verið að kenna nemendum ákveðin vísindaleg vinnubrögð, en 
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söfnun gagna og skráning með myndavél er farinn að teljast sjálfsagður 

hluti af störfum náttúruvísindamanna. 

Kennararnir telja að með myndavélinni skapist tækifæri til að færa náttúruna 

á auðveldan hátt inn í skólastofuna. Myndatakan hentar vel stuttum 

kennslulotum þar sem safnað er gögnum sem hægt er að taka fram seinna og 

vinna með frekar. Með því móti getur verkefnið rúmast innan einnar 

kennslustundar í senn. Myndirnar skapa þannig vettvang fyrir umræður um 

viðfangsefnin sem ella hefði ekki verið hægt kalla fram. Þá gefst kennurum 

aukið tækifæri til að stilla saman sýn og hugmyndir nemenda um fræðin.  

Ingunn: Við getum varpað upp myndum af hlutum sem nemendur 

hafa tekið hér í kringum okkur og skoðað í sameiningu. Þá er hægt 

að ræða og hjálpast að við að skoða og greina þær. 

6.3 Hvernig eru myndavélarnar nýttar? 

Í þessum kafla verður greint frá því hvernig myndavélarnar eru nýttar með 

nemendum. Því verður lýst í nokkrum köflum eftir þemum eða atriðum. Þá 

verður  í sérstökum kafla tekið fyrir hvernig unnið er úr teknum myndum, 

fengist við þær eða það látið vera.   

6.3.1 Að skapa minningar og vettvangur fyrir umræður 

Myndavélar hafa löngum verið nýttar til að festa á filmu eftirminnileg 

augnablik og þær eru jafnan við hendina þegar við bregðum út af vananum, 

förum á nýjar slóðir eða lyftum okkur upp.  Í skólanum eru myndavélarnar 

notaðar á þennan hátt og ófáar myndir eru teknar af nemendum í skólanum 

við hin ýmsu tilefni. Á vefsíðum skólanna má sjá myndir úr skólastarfinu 

sem sýna nemendur við leik og störf í skólanum. Þessar myndir geyma 

minningar um góðar stundir sem hægt er að rifja upp saman. 

Myndavélarnar eru einnig ómissandi hluti af útinámi og þó svo kennarar 

noti myndavélarnar ekki markvisst í verkefnavinnu þá eru þær yfirleitt með 

í för þegar farið er út fyrir skólaveggina. Þá eru teknar myndir af 

nemendum eða nemendur hafa frjálsar hendur og fá að taka myndir. 

Eyþór: Þegar við förum í ferðir, þá er myndavélin alltaf með 

og við sýnum þessar myndir og ræðum um þær. 

6.3.2 Að safna, flokka, greina og styrkja hugtök 

Myndavélin nýtist vel í útinámi við að safna lífverum sem síðan er hægt að 

skoða, flokka og greina þegar inn er komið. Fjórir kennarar hafa nýtt sér 
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myndavélarnar á þennan hátt. Nemendum eru sett fyrir ákveðin verkefni 

sem þeir eiga að leysa af hendi með myndavélunum í útináminu. Í þessum 

verkefnum taka nemendur myndir af ákveðnum lífverum eða þurfa að gera 

ákveðnum þekkingaratriðum skil. Öll verkefnin eru samvinnuverkefni.  

Ingunn lætur nemendur taka myndir af sveppum á haustin og jurtum á 

vorin. Hún lætur nemendur „safna“ lífverunum með myndavélinni og hlaða 

þeim inn í tölvu. Í næsta tíma hefur hún með myndavélinni, nemendur 

skoða myndirnar og greina saman lífverurnar með hjálp greiningarbóka.  

Magnea hefur lagt upp svipað verkefni þar sem nemendur safna 

lífverum. Í verkefninu reynir á kunnáttu þeirra í flokkun lífvera í ríki.   

Verkefnið var leyst í tengslum við námsefni 9. bekkjar, Lifandi veröld. 

Nemendur verða að styðjast við kunnáttu sína og styrkja hana með því að 

taka eina mynd af lífveru sem þeir telja tilheyra ákveðnu ríki eða flokki 

lífvera. Nemendur prentuðu út myndirnar og settu upp veggspjöld með 

skýringum.  

Jódís lætur nemendur einnig fást við verkefni sem lýtur að flokkun 

lífvera. Hún útbýr verkefni í tengslum við flokkun plantna í dul- og 

berfrævinga. Nemendur fara út og finna plönturnar og taka myndir af þeim. 

Markmið með verkefninu er að vekja athygli þeirra á plöntunum í þeirra 

nánasta umhverfi og reyna á og styrkja hugtakaþekkingu þeirra. Nemendur 

verða að hafa flokkunina í huga þegar þeir taka myndirnar af plöntunum og 

einnig þegar þeir velja úr, flokka myndirnar og setja þær upp. Nemendur 

velja bestu myndirnar, prenta þær út og setja upp á veggspjald.  

Annað verkefni sem Jódís leggur fyrir nemendur í 8. bekk snýr einnig 

að því að efla hugtakanotkun og skilning. Þar eiga nemendur að túlka 

sameiginleg einkenni lífvera, s.s. hreyfingu, vöxt og þroska, æviskeið eða 

æxlun og útfæra hugtökin á ljósmyndum. Þau prenta út myndirnar og nota 

þær til að búa til veggspjöld.   

6.3.3 Myndir í námsmati 

Berglind notar myndavélina mikið í útináminu. „Ég nota svæðið hérna og 

myndavélar rosa mikið í alla vistfræðina.“ Hún lætur nemendur vinna 

lokaverkefnið í vistfræði með því að taka myndir, verkefnið er lokapróf í 

vistfræði. Nemendur fá verkefni á stöðvum sem þeir eiga að leysa af hendi 

á náttúrustíg sem merktur er inn á kort. Stór hluti verkefnisins felst í að taka 

myndir. Verkefnið reynir á kunnáttu nemenda í vistfræði en þeir eiga að 

taka eftir ákveðnum lífverum og sýna fram á skilning á vistfræði. Koma 

þarf auga á og túlka ákveðin hugtök eða kerfi og sýna á mynd, t.d. mynd 

sem sýnir lífverur sem lifa samlífi eða fæðukeðju. Úrvinnsla verkefnisins 
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fer fram í heimavinnu, nemendur setja myndir og svör í ritvinnsluskjal, 

prenta út og skila. „Verkefnið tókst rosalega vel en þau voru misflínk með 

myndavélarnar svo sumar myndirnar komu ekki vel út.“ 

6.3.4 Verklegar æfingar og tilraunir skráðar með myndavélum 

Flestir kennararnir nefndu þann möguleika að nýta myndavélarnar við 

verklegar æfingar og tilraunir. Þeir höfðu gengið mis langt í að framkvæma 

þessar hugmyndir og í raun var það aðeins Björg sem markvisst leggur 

tilraunaverkefni fyrir þannig að það eigi að vera unnið með stafrænni 

myndavél og skilað með ákveðnu sniði byggðu á ljósmyndum eða 

stuttmynd. 

Berglind lagði fyrir nemendur verkefni þar sem þeir áttu að sýna fram á 

skilning á lögmálum Newtons. Verkefnið var unnið í tengslum við 

námsefnið Kraft og hreyfingu. Í verkefninu áttu nemendur að útfæra 

lögmálið og búa til stutta mynd, klippa hana til og setja inn hljóð og 

útskýringar. Berglind byrjaði á að sýna nemendum margar útfærslur af 

svipuðum verkefnum sem hún fann til á vefnum. Hún taldi það hafa aukið 

skilning þeirra að sjá hvaða möguleika þeir hefðu við að útfæra verkefnið 

og það hjálpað þeim af stað í verkefninu. Nemendur unnu saman í litlum 

hópum. Fyrir utan innlögn og kynningu nemenda á myndbútunum var 

verkefnið í raun alfarið unnið í heimavinnu.  

Runólfur leggur fyrir nemendur sína ákveðið lokaverkefni á hverju ári. Í 

þessu verkefni hafa þeir frjálsar hendur með val á efni og hvernig verkefnið 

er leyst. „Þegar þau vinna svokölluð lokaverkefni þá nota þau mikið 

myndavélar en það er þeirra val.“ Á Fésbókarvefnum minnir hann 

nemendur á lokaverkefnið og um leið bendir hann þeim á eldri verkefni 

sem eru unnin með stafrænum myndavélum, bæði stuttmyndir eða 

ljósmyndir. Eldri verkefni þjóna því ákveðnum tilgangi og hvetja nemendur 

til að nota myndavélar við útfærslu á verkefnunum. 

Magnea bauð nemendum sínum upp á frjálst val um skil og útfærslu á 

efnafræðiskýrslu. Nemendur áttu að finna húsráð, prófa það og skila 

skýrslu. Hún tilgreindi marga möguleika þegar kom að skýrsluforminu, þar 

á meðal voru leikrit, blogg, ljósmyndir og stuttmyndir. Nokkrir nemendur 

tóku ljósmyndir sem sýndu ferli tilraunarinnar og settu í skýrslurnar en það 

kom Magneu á óvart hversu lítið nemendur nýttu sér myndavélarar og 

hversu hefðbundnar skýrslurnar reyndust vera. Við ræddum hugsanlegar 

ástæður og ég nefndi við hana hvernig Berglind og Runólfur hefðu sýnt 

nemendum útfærslur á svipuðum verkefnum og komið þeim þannig á 
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sporið. Magnea taldi það geta haft góð áhrif og ætlar að reyna aftur og sýna 

þá nemendum fleiri hugmyndir að útfærslum.  

6.3.5 Listrænt gildi náttúruljósmynda 

Jódís hefur notað myndavélar til að vekja athygli nemenda á fegurð 

náttúrunnar og tekið fyrir með nemendum listrænt gildi ljósmynda. Í því 

samhengi kynnir hún fyrir nemendum hvernig náttúran getur verið 

uppspretta myndlistar. Hún kynnir fyrir þeim myndlistamanninn Eggert 

Pétursson og sýnir þeim myndir sem hann hefur málað af íslenskum jurtum 

en hann er þekktur fyrir olíumálverk sín af fíngerðum blómum og öðrum 

gróðri úr íslensku jurtaríki. Hún sýnir nemendum hvernig hann nálgast 

fyrirmyndir sínar og fjallar um litasamsetningu og form í náttúrunni.  

Þau áttu að taka ljósmyndir í þeim anda ... þá skoðaði ég með 

þeim liti og form og kenndi þeim aðeins um uppsetningu á 

myndunum og samsetningu. 

Með þessu verkefni vekur hún athygli og áhuga nemenda á fegurð jurta í 

náttúrunni og að þangað megi sækja uppsprettu hugmynda í listrænum 

tilgangi. Afrakstur þessa verkefnis var falleg ljósmyndasýning með 

íslenskum blómjurtum í anda Eggerts. Sýningin var fyrir utan stofuna þegar 

viðtalið fór fram. 

6.4 Hvað hindrar kennara í að nota myndavélarnar? 

Það er í raun fátt sem beinlínis kemur í veg fyrir það að kennarar noti 

myndavélarnar ef viljinn og áhuginn eru fyrir hendi. Aftur á móti er margt 

sem getur dregið úr eða staðið í vegi fyrir notkun á vélunum. Í þessum kafla 

ætla ég að draga saman þau atriði af því tagi sem ráða má af gögnum í 

þessari rannsókn. 

6.4.1 Að þekkja möguleikana 

Ný verkefni eða nýtt verklag sem kennarar tileinka sér krefst þess að þeir 

hafi þekkingu á því eða áhuga á að kynna sér það. Ein ástæða þess að 

kennarar notuðu ekki myndavélarnar markvisst í verkefnunum var að þeir 

höfðu ekki íhugað þennan möguleika eða ekki gefið honum gaum.  

Einar: ... en ekki markvisst ... ekki alveg á þeim nótum að 

nemandinn sé með myndavél í hendinni og fari sjálfur að taka 

myndir. 
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Runólfur: .Maður hefur ekki sest niður eins og við erum að 

gera núna og tekið yfirlit út frá þessu sjónarhorni. 

Runólfur sá mikla möguleika á að nýta myndavélina í verklegum 

æfingum en lítil aðstaða til verklegra æfinga var í skólanum. Það stendur til 

bóta í nýrri skólabyggingu. 

Rannsóknin leiðir einnig í ljós að kennarar sakna faglegs samstarfs við 

aðra náttúrufræðikennara. Þeir nefna að samstarf við aðra kennara geti ýtt 

við þeim við að fara nýjar leiðir í kennslu. Þeir telja að það sé aukinn 

stuðningur í samstarfi, þá er hægt að ræða nýjar hugmyndir og fá viðbrögð 

við þeim. 

Jódís: Annars er maður ekki í tengslum við neinn, maður er 

einhvern veginn bara einn í heiminum með náttúrufræðina, 

það er enginn annar sem kennir hana. 

Magnea: Já, ég meina, þá væru fleiri hugmyndir, já, tvöfalt 

fleiri hugmyndir og þar sem ég er ein þá er ótrúlega mikil 

vinna sem fer í námsmat og verkefnasköpun ... ég sakna þess 

mikið að vera ekki í samstarfi, sérstaklega við þá sem ég var í 

samstarfi við, ég er eiginlega drullufúl út í það. 

Ingunn: Ég sakna þess rosalega að hafa ekki samstarfskennara, 

maður ræðir þetta ekki við neinn og þá þróast maður ekkert í 

starfi.  

Berglind: ... enginn til að gefa manni hugmyndir og maður 

þarf alltaf sjálfur að vera ótrúlega frjór og fatta upp öllu í stað 

þess að fá hugmyndir og deila með sér.  

Í skólanum hans Runólfs miðast allt skólastarfið við mikið samstarf 

kennara, samstarfsfundir á milli kennara eru á hverjum degi og þar er 

hugmyndum sífellt kastað á milli. Þó svo að það sé ekki í sama fagi telur 

hann mikinn stuðning í því samstarfi.  

6.4.2 Skortur á tækjum og tæknifærni 

Ytri aðstæður eins og skortur á tækjum og tæknistuðningur hindra yfirleitt ekki 

kennarana í að nota myndavélarnar en það getur þó dregið úr áhuga þeirra á 

ákveðnum verkefnum. Kennarar hafa látið nemendur koma með sínar eigin 

myndavélar þegar vélarnar í skólanum eru ekki nægilega margar. Þetta hefur 
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Berglind gert en ekki er til nema ein myndavél í hennar skóla. Samt sem áður 

nefnir hún að erfitt sé að treysta alveg á að nemendur mæti með myndavélarnar 

og hún segir frá verkefni sem hún hefur ekki enn komið í framkvæmd vegna 

þess. Hugmyndina fékk hún í framhaldsnáminu sínu þar sem hún átti að skila 

slíku verkefni. Verkefnið fólst í að ljósmynda tilraunir í eðlisfræði sem hún átti 

að skila myndrænt með útskýringum í leiðarbók. 

Mig hefur alltaf langað að láta krakkana gera þetta en ég hef 

einmitt bara aldrei ... það eru ekki til myndavélar og erfitt að 

stóla á að þau séu alltaf með myndavélar alltaf í skólanum. 

Jódís nefnir einnig hugmynd að verkefni sem hún hefur áhuga á að 

leggja fyrir nemendur en er ekki viss um að hún ráði nógu vel við þegar 

kemur að tæknilegu hliðinni. Hún hefur haft áhuga á að láta nemendur taka 

myndir gegnum smásjár og víðsjár.  

Mig hefur langað að gera það en ég hef ekki gert það, ég er 

ekkert voða klár í því að gera svona, ef maður væri það, þá 

væri þetta rosa gaman. 

6.5 Að vinna úr myndunum 

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um úrvinnsluþátt myndanna en hann snýr 

mikið að samþættingu námsgreina um verkefnin. Spurningar sem þessu 

tengjast varða tölvustofu, tæknilega aðstoð, vilja til að vinna í tölvustofu, 

því að hafa trú á aðferðinni og tímann sem er dýrmætur í skólastarfi. 

Úrvinnsla úr myndum eða eftirvinna í tölvuveri vegna verkefnanna sem rætt 

var um er ekki fyrirferðarmikil og takmarkast nánast alfarið við vinnu í Word og 

Powerpoint frá Microsoft. Nemendur hafa einnig sett verkefnin sín upp í 

Windows Movie Maker en sú vinna fer aðeins fram í heimavinnu. Algengt er að 

myndirnar séu sýndar beint með skjávarpa eða prentaðar út og settar á 

veggspjald. Mismunandi ástæður eru fyrir þessu en aðgengi að tölvuveri og 

skortur á tíma koma oft við sögu og einnig bar á því að kennara vantaði 

hugmynd eða þekkingu til að nýta myndirnar í viðameiri verkefni. 

6.5.1 Aðgangur að tölvustofu 

Það fyrirkomulag að nemendur í yngri bekkjum eru með fasta tölvutíma í 

tölvuveri upp í 8. bekk en nemendum í 9. og 10. bekk boðið upp á val er í 

öllum skólum viðmælendanna. Tölvukennsla á jafnframt að vera samþætt 

öðrum greinum eins og náttúrufræði. Aðstaða kennarana og aðgengi að 

tölvum er mjög mismunandi. Allt frá því að kennarar hafa engan eða mjög 
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takmarkaðan aðgang að tölvuveri vegna tölvukennslu yngri bekkja yfir í 

nánast takmarkalausan aðgang að tölvuveri eða fartölvuvagni. 

Ingunn telur tölvukost skólans mjög góðan og segir stærstu hindrunina 

vera að komast að í tölvustofunni. Panta þarf tölvuver með miklum 

fyrirvara. Þetta nefnir Jódís einnig og telur þennan fyrirvara ekki henta sér. 

Jódís: Yfirleitt er búið að panta þær langt fram í tímann en 

stundum hittir maður á óskastund og þá reynir maður að púsla 

þessu og fær tölvur hér og þar. 

Berglind telur einnig að aðgengi tölvustofunni sé mesta hindrunin og 

hún sér engan möguleika á að komast að með bekki þar sem skólinn er stór 

og tölvustofan er þétt skipuð. „Við höfum núll aðgang að tölvum.“ Hún 

reynir einnig að sæta færis að komast í tölvur á bókasafni og í námsveri en 

það er mikið púsl. 

Í vettvangsathuguninni kom einnig í ljós hversu erfitt það getur verið að 

komast að í tölvuveri, það þurfti að hliðra til mörgum tímum í tölvukennslu 

vegna verkefnisins og hafa samband við þá kennara sem áttu í hlut. Allir 

kennarar voru liðlegir að gefa frá sér tölvutímann og hleypa okkur að í 

tölvustofunni en það var púsl og kostaði ákveðið skipulag. 

Kennararnir reyna að laga sig að þessum aðstæðum og draga úr úrvinnslu-

þættinum, vinna sjálfir úr tökunum eða setja hann fyrir sem heimavinnu. 

Jódís: Ég þurfti að hjálpa þeim því ég hafði ekki tök á að fara í 

tölvuverið ... en auðvitað hefði verið gaman að láta þau vinna 

sjálf svolítið með myndirnar. 

Ingunn og Berglind hafa báðar farið þá leið að láta nemendur vinna við 

myndirnar í heimavinnu. Þær segja jafnframt að þau verkefni sem krefjast 

tölvunotkunar séu unnin heima. Þær eru báðar ósáttar við þetta 

fyrirkomulag, Ingunni finnst hún gæti lagt meira á sig við að samþætta nám 

og kennslu í náttúrufræði og upplýsingatækni. 

Ingunn: Maður er kannski of ragur við að skella sér úti svona 

... jú, þetta er gaman en kostar svakalegt skipulag ... maður er 

kannski ekki nógu duglegur við það. 

6.5.2 Tæknileg færni og tækniaðstoð 

Þrátt fyrir að kennarar hefðu tæknilegt sjálfsöryggi og teldu sig nokkuð 

tölvufæra þá virtust sumir kennarar ekki hafa hugmyndir um þá tæknilegu 
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möguleika sem eru í boði. Hugmyndir um hvernig hægt væri að vinna 

áfram með myndirnar og nýta myndirnar í verkefnum voru óljósar. Þetta 

kom einnig fram í vettvangsathuguninni þar sem einföld útfærsla á verkefni 

eins og að setja inn örvar og merkja inn á myndir í Powerpoint var 

möguleiki sem kennarinn þekkti ekki. „ Nú, vissi ekki að það væri hægt að 

skrifa inn á myndirnar.“ 

Kennararnir telja einnig að færni nemenda í myndvinnslu sé oft meiri en 

þeirra. 

Berglind: ... en krakkarnir standa framar en ég í allri 

myndvinnslu, ég var einmitt að ræða við skólastjórann að ég 

þyrfti að fara á námskeið. 

Tæknilegur stuðningur í tölvustofu virtist sjaldan til staðar. Kennarar eru 

oftast einir með bekkina þar. Kennarar eru þó óhræddir við að leita eftir 

aðstoð frá samstarfsfélögum eða duglegum nemendum og láta tæknina ekki 

stöðva sig. Margir töldu að stuðningur tölvukennara væri til bóta.  

Ingunn: Það væri lausn margra mála eins og fyrir mig, þar sem 

ég er ekkert rosalega tölvufær. 

Runólfur: En þessi tölvudeild er þannig að maður getur ekki verið 

hundrað prósent öruggur um að allt gangi upp og allir geti komist 

inn á sameigninna og geti vistað myndirnar og gengið frá því og 

það er pínulítið hamlandi, það gæti orðið flækjustig. 

Lítið er um faglega samvinnu milli kennara og tölvukennara eða 

tölvuumsjónarmanns. Skóli Magneu var undantekning en á haustin bjóða 

tölvukennarar aðstoð sína við að skipuleggja verkefni í samvinnu við 

kennarana. Magnea nýtti sér þessa samvinnu við stórt samþætt verkefni um 

frumuna en hætti því þegar náttúrufræðitímum var fækkað um einn á viku. 

6.5.3 Tímaskortur 

Í náttúrufræði er tíminn dýrmætur, efnið er viðamikið og hefur það áhrif á 

val kennara á aðferðum. Kennarar íhuga vel hvar og hvernig tímanum er 

varið og hvers konar verkefni eigi að leggja í. Verkefnin eru vegin og metin 

og þeim er sleppt eða haldið. „Á ég að láta þau teikna frumur í Flash eða 

skoða fleiri frumusýni?“ Kennarar verða að hafa trú á aðferðinni og að 

tímanum sé vel varið. Margir telja að sá tími, sem varið er í tölvustofunni, 
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nýtist illa. Verkefnin eru oft tímafrek, tölvurnar hægar og margt sem tekur 

athygli nemenda frá verkefnunum þegar Netið er opið. 

Magnea: Það er svo ótrúlega lítill tími sem ég hef með 

hverjum bekk og ef stór hluti tímans á að fara í verkefni í 

tölvustofunni þá er lítið eftir ... en það væri mjög sniðugt að 

láta þau vinna svona í heimavinnu ... ef stór hluti tímans á að 

fara í verkefni þarna inni (í tölvustofu) þá er ég komin í 

eiginlega tölvukennslu, ekki náttúrufræðikennslu. 

Jódís: Svo hefur tíminn verið eitthvað svo lítill að maður er ... 

þetta er rosamikið efni. 

Magnea: ... mikilvægt og skemmtilegt en mér finnst mjög 

erfitt að fara með bekki í tölvustofu, þau eru öll á Facebook og 

þá er ég endalaust í því að stoppa þau. 

Einar: Þegar ég fer með þau í tölvur er stór hluti nemenda sem 

eru ekki að vinna verkefni og mikill tími fer í að draga þau af 

vefsíðum sem þau eiga ekki að vera í. 

Það kom jafnframt fram að nemendur færu frekar á aðrar síður þegar þeir 

eru óvissir um hvað þeir ættu að gera í verkefnunum en minna bæri á því 

þegar nemendur eru komnir vel af stað. 

Í fyrri tölvutímanum í vettvangsrannsókninni var töluvert um að 

nemendur létu Fésbókina og aðrar vefsíður draga athyglina frá verkefninu. 

Í seinni tímanum þegar nemendur voru komnir á skrið í verkefninu bar mun 

minna á því.  

Aðeins ber á minnkandi trú á að vinna í tölvustofu hafi eitthvað við námið að 

bæta og að kennarar séu að draga úr áherslum á því að vinna slík verkefni. 

Jódís: Ég er nú aðeins að fara til baka með það með tölvurnar.  

Einar: Persónulega finnst mér þessi tölvutækni og allt þar í 

kring stórlega ofmetin og finnst þetta ekki vænlegt til náms, 

allt þetta vefrallý, blog og hvað þetta heitir. Ég fæ alveg hroll 

og þessar áherslur að nota þetta sem verkfæri eins og blað og 

blýant, ég er ekki alveg að kaupa þetta, ég er bara svona 

gamall fúinn karl þegar á reynir. 
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7 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast 

við að svara spurningum sem lagt var upp með í rannsókninni. Ég mun 

byrja á að skoða möguleika kennara til að samþætta náttúrufræði og 

upplýsingamennt með tilliti til þeirra áherslna sem aðalnámskrá leggur fram 

til viðmiðunar  

 Hvernig eru myndavélar notaðar í náttúrufræðikennslu í elstu 

bekkjum grunnskóla? 

 Hverjir eru kostir og gallar við að nota myndavélar í 

náttúrufræði? 

 Hvernig er aðgengi kennara og nemenda að tækninni háttað? 

 Hvaða möguleika hafa náttúrufræðikennarar á að samþætta 

náttúrufræði upplýsingamennt? 

7.1 Aðalnámskrá 

Til að tryggja samræmi í skólastarfi í landinu gefur Menntamálaráðuneytið 

út aðalnámskrá sem á að vera skólum ákveðinn rammi utan um skólastarf. 

Þar sem hún er hugsuð til viðmiðunar er skólum frjálst að útfæra hana svo 

hún samræmist stefnu hvers skóla og þeim áherslum sem kennari velur að 

fara. Fagleg ábyrgð á náttúrufræðikennslu á unglingastigi er því í höndum 

hvers fagkennara í samráði við samkennara og stjórnendur skóla. Samt sem 

áður eru forsendur kennara til að uppfylla þessi ákvæði og standa undir 

þessari ábyrgð mjög mismunandi. Í viðtölum við kennarana kemur vel í ljós 

hversu misgóðar aðstæður þeir búa við. Fram kemur að sumir þeirra hafa 

mjög lítinn eða nánast engan aðgang að tölvuveri og myndavélum á meðan 

aðrir hafa mun frjálsari aðgang. 

Gert er ráð fyrir að kennsla í upplýsingatækni sé samþætt við aðrar 

námsgreinar því ekki sé nema að vissu marki um eiginlegt fag að ræða 

heldur ákveðið verklag. Í skólum viðmælenda minna er þessu þannig farið 

og nemendum í unglingadeild ekki úthlutað sérstökum tímum á stundaskrá 

í tölvuveri því kennslan á að fara fram innan annarra faggreina. Hjá sumum 

viðmælenda minna virðist þetta vera erfitt í framkvæmd þar sem tölvuver 

eru þétt setin af yngri nemendum og erfitt að komast að. Margir kennarar 
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telja þetta verulega hamlandi þegar kemur að notkun upplýsingatækni í 

náttúrufræði. Það hefur lítið að segja að setja ákvæði í aðalnámskrá sem 

ómögulegt er að uppfylla. Þrátt fyrir að tilraun sé gerð til að tryggja 

ákveðið samræmi í skólastarfi að þessu leyti þá virðist skorta svo mikið á 

aðbúnað sumra kennara að erfitt er fyrir þá að uppfylla markmiðin. 

Mismunandi aðstæður geta legið í þeim kennsluáherslum sem skólinn velur 

og einnig geta ytri þættir eins og fjöldi nemenda, aldur tækjabúnaðar og 

fleira haft sitt að segja. 

Aðalnámskrá leggur ríka áherslu á hugmyndafræði hugsmíðahyggju sem 

gerir ráð fyrir fjölbreytni í kennsluháttum. Kennslan á ekki einungis að 

miðast við að nemendur tileinki sér þekkingu í fræðunum heldur einnig 

ákveðin gildi og færni. Þessar námsáherslur gera ráð fyrir að nemandinn fái 

tíma til að kanna og rannsaka og velta fyrir sér hlutunum. Námsskrá 

ofhlaðin þekkingarmarkmiðum getur mögulega stýrt því hvernig kennarar 

nálgast viðfangsefnið og hvaða kennsluaðferðir þeir nota. Fram kemur í 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á kennsluháttum í náttúrufræði að 

ákveðin tilhneiging er til þess að áhersla á fjölbreytni í kennsluháttum víki 

fyrir þeirri kröfu að komast yfir þekkingarmarkmiðin. Í viðtölum við 

kennarana í þessari rannsókn kemur þetta einnig glögglega í ljós. 

Kennararnir gáfu skýrt til kynna að fjöldi þekkingarmarkmiða í 

aðalnámskrá samræmdist ekki þeim tíma sem þeir hafa til umráða og það 

hafi áhrif á hvernig þeir nálgist námsefnið. Þeir sögðu jafnframt að með 

aukinni reynslu minnkuðu þessi áhrif og með árunum öðluðust þeir meira 

öryggi í að fara sínar eigin leiðir. Þá veldu þeir það sem teldu höfða til 

nemenda og vekja áhuga. Kennsluhættir í anda hugsmíðahyggju taka meiri 

tíma en hefðbundin kennsla, ef marka má orð Jonassen, þegar hann bendir á 

að gera þurfi ráð fyrir auknu rými í námskrá og stundaskrá fyrir samþætt 

verkefni á þessu sviði. 

7.2 Í anda hugsmíðahyggju  

Þrátt fyrir væntingar um að upplýsingatækni myndi stuðla að fjölbreytni í 

kennsluháttum í náttúrufræði hafa rannsóknir síðustu ára bent til þess að 

upplýsingatækni hafi fremur verið nýtt til að styðja við hefðbundið nám en 

til að breyta áherslum og virkja nemendur. Rannsóknir á notkun myndavéla 

í kennslu sýna að þær geta stuðlað að betri náttúrufræðikennslu með 

áherslu á námskenningar hugsmíðahyggju. 

Viðhorf viðmælenda minna um kosti þess að nota myndavélar eru 

samhljóða niðurstöðum fyrri rannsókna á því sviði. Þeir telja að helsti 

kosturinn liggi í að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra á náttúrufræði. Í 



69 

ljós kom bæði í viðtölum og á vettvangi að kostir myndavéla í kennslu eru 

ótvíræðir. Eftirfarandi atriði eru þau sem koma oftast fram og má því segja 

með nokkurri vissu að notkun myndavéla í námi og kennslu stuðli að: 

  aukinni ánægju nemenda og virkari þátttöku 

 tengingu námsins við áhugasvið nemenda og fyrri þekkingu 

nemenda 

 tengingu hugtaka við daglegt líf nemenda 

 samvinnu nemenda 

 myndun samskiptavettvangs til að ræða saman og ígrunda 

viðfangsefni 

 auknum áhuga og meiri athygli af hálfu nemenda 

 gagnrýnni hugsun 

Ef skoðuð er skýrsla OECD, sem áður var vísað til um vísindalæsi 

nemenda, þá undirstrikar hún mikilvægi þessara þátta fyrir nám. Skýrslan 

bendir á skýr tengsl milli frammistöðu nemenda og þeirra kennsluhátta sem 

ýta undir áhuga á náttúrufræðum, virkni, samskipti milli nemenda og tengsl 

hugtaka við daglegt líf. Að efla áhuga, virkni og samskipti nemenda stuðlar 

að auknu vísindalæsi. Hér má einnig líta til hugmynda fræðimannanna 

Vygotsky og Dewey en þeir töldu samvinnu, virkni og áhuga nemenda 

forsendu fyrir mótun þekkingar. 

7.3 Námsgagnið myndavél 

Í viðtölum við kennara í þessari rannsókn kom fram að myndatökur eru 

eðlilegur hluti af skólastarfi og að þeir líta á myndavélarnar sem eitt af 

mikilvægum námsgögnum eða verkfærum skólans. Í flestum skólum eru 

myndavélarnar aðgengilegar og algengt að myndir séu teknar af nemendum 

við mörg tækifæri. Í vettvangsferðum eru þær oftast við hendina. Þannig 

eru helstu viðburðir í skólastarfinu skráðir með myndum. Þó var mismun-

andi hversu markviss notkun myndavélanna var þegar kom að verkefnum í 

námi og kennslu á vegum viðmælenda minna. Tveir af kennurunum höfðu 

ekki lagt fyrir nemendur að leysa ákveðin verkefni þar sem myndavélin var 

notuð sem námsgagn. Annar þeirra hafði þó óbeint hvatt til þess að 

nemendur nýttu sér þennan möguleika með því að sýna þeim fyrirmyndir af 
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verkefnum sem voru leyst  með hjálp myndavélar. Slíkar fyrirmyndir 

virtust hafa töluvert gildi fyrir nemendur því í ljós kom í rannsókninni, 

bæði í viðtölunum og í vettvangsathugun, að þær höfðu hvetjandi áhrif. 

Fyrirmyndir af verkefnum höfðu tvíþætt gildi. Þær voru hvati til að velja 

þennan möguleika þegar nemendum var boðið upp á val en auk þess voru 

þær stuðningur við að leysa verkefnin. Fyrirmyndirnar þjónuðu því 

mikilvægu hlutverki vinnupalla fyrir nemendur. Þær höfðu sjónrænt gildi 

en margir nemendur eiga auðveldara með að tileinka sér þannig upplýs-

ingar. Þá virtist ekki draga úr sköpunargleði nemenda í vettvangsathugun-

inni að sjá verkefni sem aðrir nemendur höfðu unnið heldur hvatti það þá til 

dáða. Ekki fór á milli mála að þeir settu sitt persónulega mark á verkefnin. 

Kennararnir nýttu sér vel þá möguleika sem myndavélin bauð upp á í 

útinámi og sáu kosti þess að geta „tekið náttúruna“ með sér inn eða 

„safnað“ viðfangi og skoðað nánar. Þeir töldu að myndavélin ýtti undir að 

skoða ítarlega og koma auga á eða finna ákveðnar lífverur. Þá voru 

myndirnar iðulega nýttar sem umræðuvettvangur. 

Kennararnir töldu allir mjög mikilvægt að nemendur gætu tengt 

náttúrufræðihugtök við daglegt líf nemenda og raunveruleg viðfangsefni. 

Þeir töldu allir að þar nýttust möguleikar myndavélanna vel. 

Þeir kostir myndavélanna að hægja á eða hraða ferlum voru ekki nýttir af 

kennurunum eins og ég átti von á. Nemendur voru ekki látnir fylgjast með þróun, 

t.d. náttúrulegra ferla eða árstíðabreytingum náttúrunnar með því að taka myndir 

yfir ákveðið tímabil. Einnig var lítið um að kennarar nýttu sér kosti 

myndavélanna við að skrá niður ferli verklegra tilrauna. Margir töldu það þó vera 

stærsta kostinn við myndavélarnar. Ýmsar ástæður lágu þar að baki en flestir 

nefndu aðstöðuleysi eða tímaskort. Um alla kennaranna má segja að þeim finnst 

tími til verklegra tilrauna of naumur. 

Margar útfærslur komu mér þó skemmtilega á óvart og gaman var að sjá 

hvernig myndavélin var notuð til að vekja athygli nemenda á gildi 

náttúrunnar í myndsköpun, búa til stuttmyndir sem túlka náttúruleg 

fyrirbæri og til að auka fjölbreytni við námsmat.  

7.4 Úrvinnsla og sköpun  

Ég átti von á að sjá ítarlegri úrvinnslu á verkefnum þar sem myndir 

nemenda væru notaðar í stærri og samþættari verkefni, kynningar með 

skjásýningum þar sem nemendur setja inn myndir, texta og hljóð eða 

myndir og myndrænar kynningar verða hluta af vefsíðum. Það var 

greinilegt á svörum kennarana að úrvinnsluþátturinn verður útundan. 
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Margar ástæður voru nefndar en helst var nefndur tímaskortur, lítið aðgengi 

að tölvum og lítill tæknistuðningur. 

Þessi verkefni taka tíma og kennarar þurfa að huga vel að þeim tíma 

sem þeir verja í hvert verkefni. Þeir velta einnig fyrir sér hversu stór hluti af 

náttúrufærðikennslu eigi að fara í tæknilega nálgun á efnið. „Er þá 

náttúrufræðin farin að snúast um tölvukennslu?“ 

Aðgengi að tölvustofu hindrar marga kennara í að fara út í stærri 

verkefni. Margir fara þá leið að draga úr þeim þætti sem lýtur að úrvinnslu 

eða þeir láta nemendur vinna verkefnin heima við og gaf það góða raun. 

Kennararnir töldu það hafa þann ókost að þeir gátu lítið leiðbeint 

nemendum eða veitt stuðning sem þeir telja mikilvægan til að efla og auka 

við efnislega og tæknilega kunnáttu þeirra. Möguleikar á að nemendur séu 

að bæta færni sína minnkar þar sem þeir eru eingöngu að nýta sér þá 

þekkingu sem þeir eru öruggir í nú þegar. 

Tæknilegur stuðningur í tölvuveri gæti verið hvatning fyrir fleiri 

kennara að leggja út í stærri verkefni en fæstir viðmælenda minna áttu kost 

á þeim stuðningi. Það kom einnig fram hjá þeim og í fyrri rannsóknum að 

kennarar treysta oft á tæknilega kunnáttu nemenda sem þeir telja oft vera 

meiri en þeirra eigin. Segja má að tæknifærni nemenda geti að mörgu leyti 

virkað sem vinnupallur fyrir kennarana. Þeir treysta sér fremur að fara út í 

verkefni sem krefjast tæknilegrar færni því þeir vita að margir nemendur 

búa yfir góðri leikni á sviðinu. Duglegir nemendur geta bæði stutt kennara 

og samnemendur. Þó svo að stuðningurinn eigi að vera á hinn veginn þá 

hlýtur samstarf af þessu tagi að teljast jákvætt. Það getur eflt nemendur og 

vakið áhuga þeirra á náminu þegar þeir geta sýnt styrk sinn og komið 

öðrum til hjálpar. Í vettvangsathugun kom þetta vel í ljós. 

Í viðtölum og vettvangsathugun kom fram að sumir kennarar vissu ekki 

af þeim möguleikum sem tæknin býður upp á til margmiðlunar og skapandi 

verkefna. Þar gæti stuðningur frá tölvukennurum komið sterkar inn en í 

einum skóla virtist vera gott skipulag á samvinnu á milli fagkennara og 

tölvukennara. Þar bauð tölvukennari upp á aðstoð við að skipuleggja 

verkefni í samvinnu við aðra fagkennara. Þetta fyrirkomulag er á kostnað 

hefðbundinnar tölvukennslu en þykir hafa gefið góða raun. Kennararnir 

töldu auk þess að samvinna við aðra náttúrufræðikennara gæti verið 

stuðningur við að fara út í ný verkefni en þeir sögðust flestir sakna 

samstarfs við fagfélaga. Fyrri rannsóknir á starfsumhverfi kennara hafa 

einnig bent til að faglegur stuðningur sé kennurum mikilvægur þegar um er 

að ræða nýbreytni í starfi. 
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Ef miðað er við líkan þeirra Bell og Bull, sem kynnt var til sögunnar hér 

að framan, þá eru möguleikar við að safna, greina og ræða saman vel nýttir 

en minna fer fyrir stærri verkefnum þar sem reynir á sköpun byggða á 

margmiðlun, ef undan eru skilin verkefni sem nemendur leysa í heima-

vinnu. Kennarar telja að myndavélin hafi töluverða kosti sem námsgagn í 

náttúrufræði og sjá flestir möguleika á að nýta sér þá meira. Ég hef dregið 

saman þá kosti sem komu fram í rannsókninni en lítið talað um gallana 

enda gerðu kennararnir lítið úr þeim þætti. Það sem helst hvetur kennara er 

fyrst og fremst vilji til að fara fjölbreyttar leiðir og höfða til áhuga 

nemenda. Aðstæður og allar kringumstæður hafa skýr áhrif á val þeirra og 

margar hindranir eins og tímaskortur, lítill stuðningur og tregt aðgengi að 

tölvum geta staðið í vegi fyrir að þeir færi sér kosti myndavélarinnar í nyt. 
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8 Lokaorð 

Ég tel að greiðlega hafi gengið að fá svör við þeim spurningum sem lagt var upp 

með. Þar sem þessi rannsókn byggði á viðtölum við fáa kennara er ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hvernig náttúrufræðikennarar almennt nota 

myndavélar eða upplýsingatækni. Hún veitir hins vegar góða innsýn í starf 

kennaranna og gefur ákveðnar hugmyndir um hvernig málum er háttað. 

Tækifærin eru til staðar og það er greinilega mikil áhugi og gerjun í 

gangi hvað snertir myndatökur og myndræna miðlun en þó þarf að huga 

betur að aðbúnaði í mörgum skólum. Þá er ekki síður mikilvægt að skapa 

vettvang fyrir kennara þar sem þeir geta kynnt sér nýjar hugmyndir og 

prófað sig áfram. Jafnframt tel ég að huga þurfi að því hvort fjöldi 

þekkingarmarkmiða í aðalnámskrá sé í eðlilegu hlutfalli við það tímamagn 

sem greinin fær á viðmiðunarstundaskrá. 

Aðstæður kennaranna eru mjög mismunandi en einnig kemur fram að 

þeir nýta sér aðstæður á misjafnan hátt. Þar sem einn kennari sér möguleika 

sjá aðrir ekki færa leið . Einnig er að sama skapi misjafnt hvaða þættir 

hvetja kennara til að nýta sér verkfærin eða hafa hamlandi áhrif. Fyrst og 

fremst verða kennarar að finna hjá sér hvata eða fá hugmyndir til að hrinda 

í framkvæmd. Nýjungagirni kennara er einn hvatinn, þeir vilja fjölbreytta 

nálgun á viðfangsefni sín í kennslu og kennararnir virtust allir duglegir við 

að reyna mismunandi leiðir til að vekja áhuga nemenda sinna. 

Í upphafi taldi ég að aðstæður kennaranna væri sá þá þáttur sem hefði 

mest áhrif á notkun myndavélanna í kennslu. Í ljós kom að sá kennari sem 

hafði aðeins eina myndavél og lítinn aðgang að tölvuveri notaði 

myndavélarnar töluvert mikið. Sá kennari hafði kynnst þessu verklagi í 

framhaldsnámi og tel ég að það hafi haft mikil áhrif. Vilji og áhugi til að ná 

til nemenda virðist hafa meira gildi en þær aðstæður sem kennarar búa við 

og þá getur skipt sköpum að búa yfir öryggi við að beita nýrri aðferð. 

Eins og gefur að skiljavar gaman og gefandi að fá tækifæri til að ræða 

við aðra náttúrufræðikennara og kynnast því fjölbreytta starfi sem er í gangi hjá 

þeim. Ég fékk margar góðar kennsluhugmyndir sem ég ætla að reyna með 

nemendum mínum og samkennurum. Fræðilegar athuganir í tengslum við 

rannsóknina eiga líka eftir að efla mig í starfi. Það er líka von mín að niðurstöður 

þessarar rannsóknar geti kveikt hugmyndir og vakið athygli kennara á þeim 

möguleikum sem notkun myndavéla býður upp á til náms og kennslu og þeir 

geta nýtt sér í faglegu starfi til að efla læsi nemenda á náttúru og vísindi. 
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 Viðauki 2  

Rannsóknarviðtöl við kennara vegna meistaraverkefnis, ársbyrjun 2011 

Þórunn Þórólfsdóttir 

Rannsóknarspurningar 

 Hvernig lýsa kennarar reynslu sinni af notkun myndavéla í 

náttúrufræðikennslu í elstu bekkjum grunnskóla? 

 Hvaða viðhorf hafa náttúrufræðikennarar til notkunar á myndavélum? 

 Hvað má ráða af reynslu og viðhorfum kennaranna um kosti og 

galla við að nota myndavélar í náttúrufræði? 

 Hvernig er aðgengi kennara og nemenda að tækninni háttað? 

 Hvaða möguleika hafa náttúrufræðikennarar á að samþætta 

náttúrufræði og upplýsingamennt? 

Viðtalsrammi 

Upplýsingar um skólann 

Nemendafjöldi –– fjöldi nemenda í bekk 

Kennsluskipulag og stefna skólans um kennslu 

Hvernig er háttað blöndun bekkja, námsverum, stuðningi inni í bekk, 

samvinnu kennara? 

Hefur skólinn einhverja stefnu um kennsluhætti (útikennsla, 

upplýsingatækni, fjölmenning o.fl.)? 

Bakgrunnsupplýsingar 

Reynsla þín af kennslu, fjöldi ára við kennslu og fjöldi ára við kennslu 

náttúrufræði. Hver er menntunarbakgrunnur þinn? Valfag? 

Kennir þú aðrar greinar en náttúrufræði ? 

Ertu eini náttúrufræðikennarinn á unglingastiginu? 

Hvernig myndir þú lýsa tölvu-tæknilegri færni þinni? 

 Hvernig ertu í samanburði við aðra kennara í skólanum?   

Helstu viðfangsefni nemendanna/ Kennsluaðferðir 

Getur þú lýst fyrir mér hvernig þú kennir náttúrufræði? 
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 (Hverjar telur þú vera helstu áherslur í kennsluháttum í þinni kennslu, s.s. 

yfirferð verkefna í kennslubók, fræðslumyndir, verkleg kennsla, útikennsla, 

vettvangsferðir, samvinnuverkefni, samræður, heimildavinna?) 

Hver er uppáhalds kennlsuaðferð þín og af hverju? 

Hvað er það sem ræður vali þínu á kennsluháttum?  

(Hvernig nýtist tíminn til að komast yfir það efni sem námskráin mælir 

fyrir um, finnst þér tímamagnið sem greinin fær í samræmi við það 

námsefni sem ætlast er til að ná yfir? Finnst þér stiklað á stóru eða finnst 

þér of ítarlega farið í ákveðna þætti í námsefninu? 

Vinnur þú náið með öðrum kennurum. Eru þannig aðferðir/verkefni frekar 

samvinnuverkefni? 

Almennt um upplýsingatækni og kennslu  

Hvað finnst þér um það fyrirkomulag sem er á tölvuveri og aðgang að 

búnaði í skólanum þínum?  

 skipulag stundatöflu,  

 aðstoð í bekk,   

 hópskiptingar, 

 aðgengi að tækjum og forritum, 

 aðgengi í tölvuveri og fjölda tækja,  

 lausa tímar í tölvuveri til umráða, 

 aðstoð við tæknileg atriði í tölvuveri, 

 búnað utan tölvuvera (tölvustofa), t.d. í smiðjum eða á safni, 

 möguleika á aukinni aðstoð, skipti á tímum við aðra kennara, 

minni hópum, 

 skipulag tíma í tölvustofu, eru þeir t.d. fastir eða má fá aðgengi 

að tölvuveri eftir hentugleikum, jafnvel með aðstoð 

 þátt skólasafns 

Hvað finnst þér best við það skipulagið? 

Í aðalnámskrá er talað um að kennsla í upplýsingatækni eigi að vera 

samþætt öðrum greinum í unglingadeild. Hvað finnst þér um það?  

Hvað er það í skólaumhverfinu sem virkar hvetjandi fyrir samþættingu 

upplýsingamenntar og náttúrurfræði? 

Sérðu eitthvað sem gæti verið hindrandi þáttur við að samþætta þessar tvær 

greinar, t.d. hvað snertir vinnu kennara, tímaramma, húsnæði eða búna? 

Hefur þú tækifæri til að nýta þér tölvuver eða tölvubúnað ætlaðan 

nemendum eins mikið og þú vildir? 
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Í hvernig verkefnum notar þú tölvuverið eða tölvubúnað ætlaðan 

nemendum mest? 

Stafrænar myndavélar 

 Hefur þú notað stafrænar myndavélar í kennslunni? 

Ef nei; gætir þú hugsað þér að vinna slíkt verkefni? Veistu um aðra sem 

nota aðferðina? Þá hverja? 

Eru myndavélar notaðar af öðrum kennurum/í öðrum fögum í skólanum? 

Hvaðan fékkstu hugmyndir að þinni vinnu/aðferð? 

Getur þú lýst verkefninu sem þú hefur látið nemendur vinna eða langar til 

að láta þau vinna? 

Var þetta samvinnuverkefni, eða vannstu það ein(n)? 

Hvað vildir þú fá útúr verkefninu? 

Hvernig tókst til? 

Hverjir eru kostirnir við að nota stafræna myndavél í kennslu? 

Hvaða áhrif telur þú að svona verkefni hafi á nám, færni eða áhuga 

nemenda? 

Telur þú að svona verkefni hafi hvetjandi áhrif á samvinnu nemenda? 

Hvaða hindranir, takmarkanir eða gallar fylgja því að nota myndavélarnar? 

Myndir þú vilja gera svipað eða svipuð verkefni aftur?  

Hvað myndi helst aftra þér frá því? 

Hvaða aðstæður væru ákjósanlegastar fyrir notkun myndavéla í kennslu? 

Hvaðan komu myndavélarnar sem nemendur notuðu í verkefninu, voru það 

myndavélar sem nemendur eiga eða á skólinn myndavélar? 

Hefurðu prófað að láta nemendur nota myndavélar í símunum sínum? 

Eru til myndavélar í skólanum?  

Hversu margar?  

Hver sér um viðhald og umsjón með þeim? 

Myndir þú vilja hafa öðruvísi skipulag á því? 

Hefur þú verið hvött(hvattur) af einhverjum innan skólans til að nota 

myndavél eða aðra upplýsingatækni í kennslu?  

Eitthvað að lokum, er einhverju við þetta að bæta? 
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