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Í  þessari  ritgerð  eru  reifaðar  7  hugmyndir  til  breytinga  á 
náttúrufræðikennslu  grunnskóla  sem  hafa  það  að  markmiði  að  
auka samfellu í náminu.  Hugtakið samfella í  námi er rætt og er  
aðallega  notast  við  hugmyndir  John  Dewey  í  því  sambandi  en  
einnig  er  stuðst  við  hugmyndir  Kolbs  um  námshringi.  Þær 
breytingatillögur sem lagðar eru fram skiptast í 3 flokka.  Flokkarnir  
eru kerfisbreytingar, breytingar á kennslutilhögun og breytingar á  
námsefni. Með kerfisbreytingum er meðal annars átt við breytingar  
á  skólaumhverfinu  þannig  að  bekkir  hafa  sama 
náttúrufræðikennarann  fyrir  langt  tímabil.   Með  breytingum  á 
kennslutilhögun er átt  við breytingar sem einstaka kennari  getur  
framkvæmt í sinni eigin kennslu og með breytingum á námsefni er  
átt við hverskyns breytingum sem verða á þeim, til dæmis að leggja  
nær alveg námsbókunum.  Öllum tillögunum er ætlað að hjálpa til  
við  að  auka  samfelluna  í  námi  nemenda milli  reynslu  þeirra  og  
námsefninsins.
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Samfélagið  hefur  alla  tíð  lagt  sig  fram  við  að  leita  eftir  heppilegustu  leiðinni  til  að  gera  alla 

mögulega hluti en þá sérstaklega hin síðustu ár.

Í dag er hugmyndin sú að við viljum vélvæða sem mest og gera hlutina þannig að sem mest fáist 

fyrir  sem  minnst.  Þessi  hugmynd  hefur  að  sjálfsögðu  breytt  mörgu  í  samfélagi  fólks,  færri 

einstaklinga þarf til að sinna verkum en áður, heppilegustu stærðirnar eru þær sem eru allar eins. 

Þetta  sjónarmið  hefur  einnig  verið  við  líði  í  menntakerfinu,  þar  sem  sífellt  er  leitað  eftir 

hagkvæmustu leiðinni til að framkvæma hvert verk. Leitað er í smiðjur ýmissa kennismiða og reynt 

að draga upp það sem gagnlegt er. Þetta sjónarhorn á stundum rétt á sér en gallinn er hins vegar sá 

að það vill verða svo, að einungis takmarkaður hluti gagnsemi hvers hlutar er metinn þegar huga á 

að hagkvæmni. Þannig gerist það endrum og eins að gagnlegir hlutir í tilteknu ferli eru fjarlægðir 

vegna þess að þeir virtust ekki hafa neinn sérstakan tilgang eða vegna þess að framkvæmd þeirra 

virðist ekki skila tilteknum ávinningi eða hún var ekki talin samræmast kostnaði. Dæmi um þennan 

síðasta lið er verkleg kennsla í raungreinum sem hefur minnkað mikið síðustu ár, líklega vegna þess 

að  hún er  talin  frekar  kostnaðarsöm og  efast  er  um gagnsemi  hennar.  Eins  vill  það  gerast  að 

gagnlegir hlutir eru ekki nýttir því þeir þykja ekki skila miklu eða að þeir eru of flóknir í framkvæmd 

til að það sé talið þægilegt að framkvæma þá. Í menntakerfinu er stundum talað um kennaramiðað 

og  nemendamiðað  skólastarf.  Þar  sem  kennaramiðað  eða  hefðbundið  skólastarf  horfir  meðal 

annars  til  þess  hvort  heppilegt  sé  að  framkvæma  hlutinn  vegna  flækjustigs  þeirra,  hvort 

framkvæmdin  henti  inn  í  framkvæmda  rammann  eins  og  stundarskráargerð,  kjarasamninga, 

kostnaðaráætlun og annað slíkt. Nemendamiðað skólastarf snýr hinsvegar aðallega að gagnsemi 

tiltekins verkefnis fyrir nemendur og ræðst þá framkvæmdin af þeirri gagnsemi, leitast er við að 

hafa virkt lýðræði í skólanum og að litið sé til fleiri ákvörðunar aðila við hvers kyns uppbyggingar á 

skólastarfi.  Auðvitað  er  umræðan  um  kennaramiðað  og  nemendamiðað  skólastarf  mjög 

margslungin  umræða  og  óhætt  að  segja  að  hvort  sjónarmiðið  hafi  ýmislegt  til  síns  máls  en 

umfjöllunin hér mun að takmörkuðu leiti  leitast við að ræða þessi sjónarmið, helst verður gert 

grein fyrir hvernig hvort um sig gæti haft áhrif á val þeirra leiða sem færar eru í þeim breytingum 

sem lagðar verða til í lok verksins en annars verða hugmyndirnar sjálfar ekki ræddar.

Eitt af því sem fræðimenn hafa haldið fram að skili árgangri við uppfræðslu er samfellan sem er að 

finna í efninu (Dewey ,2000; Jolly. et. al, 2004). Það er að segja að eitt leiði af öðru í náminu, eða að 

byrjað  sé  á  hinu  einfalda  og  nærtækasta  og  börnin  eru  smám  saman  kynnt  fyrir  erfiðari 

viðfangsefnum.  Annað sem tengt  er  samfellu  í  námi  eða í  námsefninu  sjálfu  er  að  sú  tegund 

upplýsinga sem nemendur þurfa að leggja áherslu á er svipuð og taki rólegum breytingum sem eru 
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í samræmi við fyrra nám. Hingað til þá hefur samfella nemenda í námi mest verið skoðuð  á milli 

skólastig (Jóhanna Einarsdóttir,  2007).  Það er að segja þegar nemandi  færist  frá leikskóla yfir  í 

grunnskóla  og  svo  frá  yngsta  stigi  og  upp  á  miðstig,  frá  miðstigi  upp  á  unglingastig  og  frá 

unglingastigi í framhaldsskóla og svo framvegis. Breytingin virðist vera mest á tveimur stöðum í 

ferlinu. Það er þegar nemandi hefur nám í fyrsta skiptið í grunnskóla þá fimm eða sex ára. Þetta 

ferli hefur verið mikið rannsakað og þó það sé mjög áhugavert og mikilvægt efni verður ekki mikið 

fjallað  um  það  hér  í  samhengi  við  samfelluna.  Hitt  er  svo  þegar  nemandi  flyst  frá  miðstigi 

grunnskólans  og upp á  unglingastigið,  en þá er  í  flestum skólum flutt  frá  því  fyrirkomulagi  að 

bekkur  sitji  og  kennarar  flakki  og  yfir  í  það að bekkurinn flakkar  um skólann og stundi  nám í 

mismunandi sérgreinastofum eftir því sem við á hverju sinni. Eins er gríðarlega mikil  breyting á 

námsgögnum nemenda sem flytjast úr því að eiga að lesa „Auðvitað!“ bækurnar1 og „Græðling“2 á 

miðstigi og yfir í það að lesa „Náttúran í nýju ljósi“ á unglingastigi. Munurinn er gríðarlegur sem 

sést  berlega  þegar  litið  er  yfir  bækurnar.   Málfarið  sem  notað  er  og  það  útlit  sem blasir  við 

nemendunum er ákaflega ólíkt,  þau verkefni  sem nemendur eiga að sinna taka stakkaskiptum, 

lengd textans, bæði innan hvers kafla og eins hvað varðar hvert efni, eykst mjög og svo framvegis.

Í  þessari  ritgerð  er  það  markmið  mitt  að  fjalla  um  samfellu  í  náttúrufræðikennslu  í 

grunnskóla og hvernig megi auka hana. Ég mun fara í gegnum kenningar Deweys og fleiri og skoða 

hvað mætti með einföldum hætti færa inn í almennt skólastaf á Íslandi. Ég mun koma með nokkrar 

tillögur að breytingum sem mögulega gætu bætt samfellu í náttúrufræðinámi og aðstoða þannig 

íslenska náttúrufræðikennara í barátunni við efnið3.

Spurningin  sem  ég  mun  velta  upp  og  reyna  að  svara  er  „hvernig  má  auka  samfellu  í 

náttúrufræðikennslu á grunnskólastigi?“ en sú spurning krefst auðvitað umræðu um það hvort slík 

samfella sé æskileg og hvers vegna. Þess vegna mun ég byrja á umræðu um fræðimenn sem telja 

svo vera og færa mig svo út í umræðu um það hvernig mætti auka samfellu í náttúrufræðinámi 

barna. Mér sýnist í fljótu bragði vera til þess nokkrar leiðir sem mögulegt væri að nota samtímis. 

Bæði  leiðir  sem snúa að  að  skipulagi  skólans,  eins  og  mönnun starfsfólks,  leiðir  sem snúa að 

kennsluháttum og leiðir sem snúa að námsgögnum en þetta verður reyfað og rætt síðar í þessari 

ritgerð. 

1 Hér er átt við kennslubækurnar Auðvitað 1, 2 og 3 sem kenndar eru í flestum grunnskólum á miðstigi. þær eru 
eftir ...

2 Hér er átt við námsefnið Græðlingur 1, 2, 3 og 4 sem kendar eru á miðstigi, þær fjalla um trjárækt og reyna að 
tengja persónulega reynslu nemendans inn í þekkingaröflunina. 

3  og Pisa
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Samfella í námi, skilgreiningar

Áður  en  ég  hefst  handa  við  að  leggja  fram og  skýra  tillögur  af  leiðum  til  að  auka  samfellu  í 

skólastarfi er ekki úr vegi að reyna að skýra við hvað er átt.  Samfellu hugtakið á við um ansi margt 

og er hægt að nefna til dæmis samfellu á milli skólastiga, sem er þá þegar nemandi færist frá einu 

skólastigi  yfir  á  annað  að  þá  taki  ekki  við  nýr  og  algjörlega  óþekktur  heimur.  Samfellu  milli 

umhverfis og náms, það er að námið taki mið af og skýri umhverfið. Samfellu milli reynsluheims og 

skólanámssins,  að  námið  endurspegli  raunveruleikann  eins  og  hann  kemur  nemandanum  fyrir 

sjónir og fleira.  Alltaf er þó átt við eitthvað svipað.  Að eitt leiði af öðru eða að það sé  í raun 

eðlilegt flæði og samhengi á milli þeirra krafa sem gerðar eru til nemenda, í stað snöggra umskipta, 

og að tengslin milli hins lærða og þess sem er, séu skýr.  

Í þessari ritgerð verður í raun ekki gerður svo mikill greinarmunur á mismunandi túlkunum samfellu 

hugtaksins, þó vissulega séu nokkrar tegundir samfellu til, ef tiltekin leið eykur samhengið á milli 

reynslu og náms, er það talið hjálpa. Að mínu mati er samt nauðsynlegt að vera meðvitaður um 

hvernig það er nákvæmlega gert en hér er gengið út frá því að allt hjálpi.  Bara það að samræma 

heildar útlit námsbóka getur hjálpað tilteknum nemendum, flestir nemar þekkja það 4 að kennarar 

vilja stundum koma með mjög nákvæmar leiðbeiningar  á leturstærð, línubili og fleiri þess háttar 

atriðum, í tengslum við ritverk nemenda sinna. Líklega er þar um að ræða einhvers konar tilraun 

kennarans að halda samfellunni í útliti þeirra verkefna sem hann þarf að yfirfara, en í það minnsta 

er það ágætt dæmi um kröfu um samfellu í ytra útliti.  Samfella milli reynsluheims og námsefnis er 

einnig  fyrirbæri  sem  vert  er  að  skoða  sérstaklega.   Þegar  hún  er  til  staðar  þykir  nemendum 

námsefnið eiga vel við þau, að það lýsi veruleikanum vel og að það sé gagnlegt.  Margir, eða í það 

minsta á ég minningar um tiltekið námsefni sem reynt var að láta mig muna en það hafði enga 

merkingu fyrir  mér og því  var mjög erfitt  að muna það.  Nýlegt dæmi um þetta atriði  sem ég 

upplifði í starfi mínu sem deildarstjóri á leikskóla. Sem hluti af starfinu þarf að leggja þroskapróf 

fyrir öll börnin einu sinni á ári og hluti af því er að spyrja börnin um símanúmerið þeirra.  Ekkert 

barnanna  vissi  símanúmerið  og  kemur  það  út  eins  og  vanþroski  af  þeirra  hálfu,  vandinn  er 

hinsvegar sá að mjög fáir leggja áherslu á einhvern heimasíma nú á dögum þegar nær allir eru með 

GSM síma sem hefur innbyggt númera minni.   Þarna er því  bara ekki  lengur um samfellu milli 

reynsluheimsins, samfélagsins, og skólanámsefninsins sem börnin eiga að kunna skil á. Samfelluna 

skortir  líka  í  námsefni  sem  veður  úr  einu  í  annað,  eða  er  með  mjög  snöggar  skiptingar  í 

námsefnavali.   Þegar svo er búið nýtist ekki færnin á einu stigi við úrlausnir verkefna á öðrum 

4 þá sérstaklega útskriftarnemar út grunnstigi eins og ég,
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stigum og því lenda börnin í vanda með að skilja samhengi tiltekinnar þekkingar.  

Mikil virðing er borin fyrir nauðsyn samfellu í stærðfræðinámi þar sem engum myndi t.d detta í hug 

að fara að kenna flatarmáls reikninga og fleygboga á undan því að kenna margföldun eða deilingu, 

en  ég  hef  sjálfur  verið  vitni  af  því  að  reynt  var  að  kenna  börnum  um  rafsegul  og  snúna 

rafmagsnfræði áður en þau höfðu fyllilega gert sér grein fyrir plús og mínus hleðslum og öðrum 

grunnhugtökum  í  rafmagni.   Þar  er  að  mínu  mati  stokkið  fram  úr  nauðsynlegum  skrefum  í 

reynslunni og byrjað á stað þar sem börnin hafa enga reynslu til að vinna úr, og þaðan af síður 

skilning. Þarna skortir  á samfelluna og hef ég í  gegnum nám mitt  við grunnskólakennarafræðin 

verið ákaflega gagnrýninn á bókaflokkin Auðvitað, en þar finnst mér of mikið um  að ekki sé gætt 

nóg að því að nemendur hafi grunnhæfni áður en farið er í flóknari og ósýnilegri hugtök.

Færa má fyrir því rök að skortur á samfellu geti verið til bóta einstaka sinnum, til dæmis þegar 

nemendur dragast aftur úr námi af einhverjum ástæðum, þá gerist það ef samfellan er mjög mikil 

að erfitt verður fyrir nemann að komast aftur inn í efnið.  Ég tel samt að almennt ætti að byggja 

upp menntakerfið á þann hátt að markið sé sett hátt og metnaðurinn mikill og nemendum síðan 

hjálpað að ná þeim markmiðum sem sett eru, til  dæmis með einstaklingsbundnu námi og fleiri 

aðferðum5.    Þannig ætti í  raun ekki að miða kerfið út frá þeim sem ekki náðu tiltekinni hæfni 

heldur þeirra sem hana öðluðust og reyna að aðstoða hina sérstaklega eftir þörfum hverju sinni. 

Önnur rök gegn mjög mikilli samfellu í námsefninu er að það takmarkar það frelsi sem kennarinn 

hefur til að taka ný og spennandi atvik inn í kennsluna sína.  Sem dæmi má nefna ef loftsteinn félli 

til jarðar í skólagarði tiltekis skóla og kennari ásamt nemendum myndu vilja fjalla um það en teldu 

sig ekki geta það vegna þess að þau væru að læra um lifrina6.  Þetta er að mínu mati samt óttalega 

kjánaleg mótrök, því bæði er það svo að þessi gagnrýni á allt eins við um það sem er í dag og eins 

að í  raun felst  mesta samfella  náms í  því  skoðun og upplifun af  raunveruleikanum, þannig  að 

auðvita ætti kennarinn að stökva á það tækifæri sem felst í því að kenna um eitthvað sem lyggur 

svona beint innan áhuga og reynsluheims nemenda sinna.

Að tryggja samfellu í  námi er vandasamt verk. Það krefst þess að kennarar búi  bæði yfir  góðri 

þekkingu á þroskaferli barna og kennslufræðilegri þekkingu. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir 

þekkingu og færni nemenda sinna og þeim reynsluheimi sem þær eru sprottnar úr,  þannig er hægt 

að byggja upp merkingarbært nám sem stuðlar að jákvæðri reynslu og viðheldur löngun til náms.

Samfella er eitt af grundvallarhugtökum í heimspeki John Dewey þar sem hann tengir hugtakið við 

reynsluna og áhrif  hennar á  þá stefnu sem menntun og þroski  einstaklingsins tekur.  Samfellan 

5 þó einstaklingsbundið nám sé tæplega aðferð, meira hugmyndafræði
6 eða eitthvað annað efni.  
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birtist í því að þráður reynslunnar er óslitin samkvæmt Dewey og er það nokkuð góð skilgreining á 

samfellu. Hennar vegna flytur einstaklingurinn það sem hann lærir í einum aðstæðum yfir til síðari 

aðstæðna og  því  lifir  sérhver  reynsla  áfram í  nýrri  reynslu  fyrir  tilstuðlan  samfellunar  (Dewey, 

2000). 

Náttúrufræði í skólastarfi

Náttúrufræði  eins  og  þau  eru  kennd  við  íslenska  skóla  eru  afar  víðfeðmd  fræðigrein  og 

margslungin.  Innan  hennar  rúmast  lestrarkennsla,  lífsleikni,  líffræði,  kynfræðsla,  tæknimennt, 

eðlisfræði, stjörnufræði, landafræði, jarðfræði, umhverfismennt, efnfræði, nýsköpun, tölvufræði og 

jafnvel fleira. Það að hafa tengifleti í þessu öllu saman er flókið og ansi snúið viðfangsefni. Ég tel 

hins  vegar  að  án  þess  að  auka  samfelluna  munum  við  ekki  ná  árangri  í  að  bæta  almennt 

vísindalæsi7 né  skilning  á  náttúrufræðunum.   Þetta  víðfeðmda svið  náttúrufræða gerir  það  að 

verkum  að  hún  getur  reynst  nemendum  erfið  og  jafnvel  óskiljanleg  í  sumum  tilfellum. 

Náttúrufræðikennslan  þjáist  því  vissulega  að  einhverju  leyti  fyrir  það  hve  fjölbreytt  svið 

greinarinnar er. Líklegt er þó að það sé á sama tíma mjög heppilegt þar sem það eykur líkurnar á að 

hver og einn geti fundið sér vettvang í náminu sem hann hefur sérstakan áhuga á eða er sterkur í 

námslega. Það sem ég tel einnig standa námi í náttúrufræðum fyrir þrifum er að það skortir mjög 

oft upp á samfellu í námið. Það er að eitt leiði í raun af öðru og námið sé hugsað heildstætt frá ári 

til árs eða jafnvel frá mánuði til mánaðar. Samkvæmt reynslu minni og þeirra samnemenda sem ég 

hef rætt við þá er náttúrufræðikennslan oftast skipulögð á þann hátt að nemendur einbeita sér að 

tilteknu viðfangsefni hálfan veturinn og skipta svo um bók við annar skipti eða þar um kring og þá 

tekur við nýtt efni sem styðst ekkert við þá hæfni sem áður var lærð og nær öll hugtökin eru ný og 

framandi. Þetta getur valdið því að sumir nemendur lenda í því að upplifa nám sitt í náttúrufræðum 

eins og að vera hamstur á hjóli. Þau hlaupa og hlaupa en komast í raun ekkert áfram því námið er 

ekki í samfellu og því eykur skilningur nemenda á einum námsþætti ekki færni hans eða skilning á 

öðrum. 

Þar sem samfella er eitt af grundvallarhugtökum í heimspeki John Dewey og hann tengir hugtakið 

við  reynsluna  og  áhrif  hennar  á  nám  þá  langar  mig  að  fjalla  dálítið  um kenningar  hans  í  því 

samhengi.

7 Hugtak sem getur þídd margt en hér er ég að hugsa um þá hæfin að geta þessið um hugtök raunvísinda og skilið í 
það minsta hluta þess og eins að getað áttað sig á og jafnvel nýtt sér hluta þekkingarinnar.
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Kenningar um samfellu í námi

Hugmyndir John Dewey

John  Dewey  var  bandarískur  heimspekingur  og  menntafrömuður  sem  vann  m.a  náið  með 

félagsfræðifrömuðnum  George  Herbert  Mead.  Þeir  félagar  lögðu  grunninn  að  all  nokkrum 

kenningum sem enn eru undirstaða í mörgum hugmyndum og stefnum. Á meðan Mead einbeitti 

sér  að  samfélagsgagnrýni,  félagsfræði  og  fyrirlestrahaldi  vann  Dewey  að  bættu  og  breyttu 

menntakerfi og stofnaði meðal annars skóla til að prófa tilgátur sínar (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Dewey taldi að börn ættu að fást við raunveruleg verkefni og byggja lausnir á fyrri reynslu.  Hann 

taldi  að  það  ætti  að  byggja  allt  skólasamfélagið  á  fyrri  reynslu  barnanna  og  skapa  nýja 

merkingabæra reynslu fyrir þau til að læra af. Hann lagði áherslu á virka þátttöku barna sem næðist 

meðal annars með því að rannsaka veröldina, tengja námið við samfélag barnanna, að uppgötva 

tengslin milli hluta og nýta fyrri reynslu sína til að leysa úr nýjum vandamálum. Í leikskólanámi og 

yngri stigum grunnskólans benti Dewey á verkefni sem tengdum heimilum barnanna, til dæmis að 

virk þáttaka í daglegum verkefnum til dæmis eldamennsku. Hann lagði einnig áherslu á að leikur 

þeirra byggðist á fyrri reynslu og kostur væri að þau hefðu tækifæri til að endurtaka tiltekna reynslu 

í  leik  við  önnur  börn.  Dewey  lagði  mikla  áherslu  á  samfellu  og  tengsl  í  menntun  og  taldi 

athafnabundið  nám  vera  góða  leið  til  þess  að  læra  í  samhengi  (Jóhanna  Einarsdóttir,  2007). 

Hugtakið ígrunduð hugsun (reflective thinking) er lykilhugtak hjá Dewey. Ígrunduð hugsun er eins 

og  keðja  þar  sem hver  niðurstaða  styðst  við  hugmyndir  og  reynslu  sem  á  undan  væri  komin 

(Dewey, 2000) sem verður svo einn hlekkur sjálf. Að hugsa gerir fólki kleift að stjórna athöfnum 

sínum, hegða sér á markvissann hátt og vita hvað er gert þegar eitthvað er framkvæmt. Ígrunduð 

hugsun felst í því að finna tengsl milli hluta. Reynslan er undanfari hugsunar og við hverja reynslu 

skapast ný tækifæri til að læra og nýjir möguleikar til að hugsa. Með hugsun er úrlausn tengd við 

reynsluna og sé allt með feldu stuðlar að áframhaldandi menntun. 

Dewey  taldi  að  börn  skorti  alls  ekki  reynslu,  heldur  getur  það  gerst  að  tiltekin  reynsla  sé 

ófullnægjandi til menntunar og þroska fyrir barnið. Hann sagði að sérhver reynsla sem veitt væri í 

skóla þyrfti að vera samfelld og menntandi. Því þarf að mati Deweys að móta áætlun um námsefni 

og  kennsluaðferðir  með  það  að  markmiði  að  eitt  leiði  af  öðru  og  að  reynsla  barnanna  sé 

menntandi8 og  uppbyggjandi.  Hlutverk  kennara  er  að  skipuleggja  athafnir  og  umhverfi  barna 

þannig að það stuðli að virkri þátttöku þeirra bæði sem einstaklinga og sem virkum þátttakanda í 

8 Auðvitað er ekki öll reynsla menntandi, sum reynsla hefur ekkert gildi varðandi þroska barna og önnur er beinlínis 
hamlandi, þannig reynslu kallar Dewey vanmenntun eða jafnvel rangmenntun, hann notar orðið miseducation. 
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samfélagi. Hlutverk kennarans er því veigamikið í námi barna að mati Deweys. Hann skipuleggur 

umhverfið, velur efnivið, leitar eftir áhuga og virkni barnsins til  að reyna að skapa reynslu sem 

gagnast því. Raunveruleg reynsla mótast af umhverfinu og það er hlutverk kennarans að nýta það í 

skipulagi sínu.  Kennarinn þarf að hafa í huga fyrri reynslu barnsins til að byggja ofan á nýja reynslu 

sem verður barninu sjálfu og samfélaginu til góða (Dewey, 2000). 

Dewey taldi  sem sagt  reynslu  og  samspil  mannsins  við  umhverfið  vera  grundvallaratriði  í  allri 

menntun  og  taldi  það  jafnvel  vera  mikilvægara  en  námsgreinabundin  kennsla  (Dewey  2000). 

Samfella þarf að vera í reynslu barnanna svo athafnir og upplifanir byggi á einhverju sem þau hafa 

fengist við áður. Því þarf kennarinn og skólastarfið að taka mið af þeirri reynslu sem börnin koma 

með  í  farteskinu  í  skólann  svo  þau  geti  byggt  nýja  reynslu  ofan  á  þá  sem  fyrir  er  (Jóhanna 

Einarsdóttir,2007). Þetta má ekki skilja sem svo að halda eigi áfram að fást við sömu viðfangsefni í 

grunnskólanum og í leikskólanum, eða í öllum bekkjum grunnskólans og yfir á framhaldsskólastigið 

ef því er að skipta. Dewey segir að hóflegt hlutfall þurfi að vera á milli þess auðvelda og hins erfiða. 

Of mikið af því auðvelda gefur ekkert tilefni til rannsakandi hugsunar og of mikið af því erfiða gerir 

rannsakandi  hugsun  vonlausa.  Hann  telur  það  vera  verkefni  kennarans  að  velja  viðfangsefni  í 

samræmi við reynslu barna, verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að víkka reynsluheim sinn 

með því að örva þá til að skoða hluti í nýju ljósi og leggja mat á þá á skynsaman hátt. Þannig geti  

kennarinn náð samfellu í námsreynslu barnsins (Dewey, 2000). 

Samkvæmt  þessum  hugmyndum  Dewey  ætti  leikskólinn  ekki  að  leggja  áherslu  á  að  undirbúa 

börnin fyrir grunnskólagöngu heldur halda áfram að byggja við þá reynslu sem börnin taka með sér 

inn í framtíðina. Grunnskólanám ætti hins vegar að byggja á þeirri reynslu sem börnin koma með úr 

leikskólanum og nota þá reynslu til að útvega börnunum viðgangsefni sem eru þeim ný og ókunnug 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Eins ætti framhaldskólinn að byggja ofan á reynslu sem nemendur 

hafa tamið sér í grunnskólanum, því ætti samvinna kennara á milli bekkjardeilda og skólastiga að 

vera eitt atriðið sem skoðað er í umfjölluninni um samfellur í skólastarfinu. Annað atriði þyrfti að 

vera tengsl námsefninsins við raunheiminn utan skóla. Mögulegt er að nefna fleiri atriði eins og 

skýrleikann  sem  þarf  að  vera  í  námsefninu  svo  reynsla  barnanna  verði  í  raun  samfelld  og 

menntandi en ekki merkingarlausar staðreyndir sem börnin reyna að muna fyrir próf.

Námshringir Kolbs

Önnur  kenning  sem tengist  reynslumiðuðu  námi  órjúfanlegum böndum er  kenning  bandaríska 

prófessorins  David  A.  Kolb  um  námshringi.   Námshringurinn  samanstendur  af  fjórum þáttum: 
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Reynslu, umræðu og mati, alhæfingu og lærdómi og notkun hugmynda í nýjum aðstæðum (Kolb, 

David og Fry, Roger 1975). 

Á mynd 1 má sjá hvernig námshringir eru hugsaðir með tiliti til reynslu nemanda í huga. Hringir 

þessir byggja á því að fyrst komi einhver reynsla sem litar og stýrir upplifun, næst er fjallað um 

þessa reynslu í formi umræða og mats, af því eru svo dregnar ályktanir og jafnvel alhæfingar, svo er 

sá lærdómur prófaður í nýjum aðstæðum eða við nýtt viðfangsefni og er þar með orðin reynsla í 

sjálfu sér. 

Mynd: 1 Námshringur Kolbs

Þegar fjallað erum námshringi  er hægt að einbeita sér að hveju skrefi  í  hringnum og reyna að 

greina  það  í  sjálfu  sér  eða  skoða  hringinn  í  heild  sinni  sem  hugmynd.  Kolb  og  Roger  Fry 

samstarfsmaður  hans  töldu  að  hringurinn  þyrfti  ekki  endilega  að  hefjast  á  fyrsta  punktinum 

(reynslu), heldur geti fólk komið inn á hann á hvaða stað sem er; hringurinn virkaði í raun eins og 

nokkurs konar spírall sem gengur alltaf í hring – menn hafi alltaf tækifæri til að prófa og þreifa sig 

áfram í þáttunum innan hringsins. Fólk geti jafnvel verið statt á fleiri stöðum en einum í hringnum. 

Þessi kenning byggir einnig á skoðunum og kenningum fræðimannsins Kurt Lewin sem setti hana 

fyrst fram árið 1948, en hún var þróuð áfram og dregin upp af Kolb og Fry (Jeffs, Tony og Smith, 

Mark K. 2005). Þegar rýnt er í  námshringinn má sjá að hann miðar að því  að nemendur öðlist 

ákveðið eignarhald yfir þeim lærdómi sem liggur í tiltekinni reynslu þannig að hægt verði að nota 
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lærdóminn í nýjum aðstæðum og hefja hringinn að nýju (Jeffs, Tony og Smith, Mark K. 2005). Þessi 

kenning Kolbs er því að vissu leyti ekki ósvipuð kenningu Deweys um reynslumiðað nám, en þar 

fjallar hann um ákveðna samfellu eða yfirfærslu á reynslu yfir í nýjar aðstæður. 

Við nám mitt við Kennaraháskólann hef ég lesið nokkrar bækur9 sem byggðar eru upp með þessu 

sniði og var það einstök upplifun fyrir mig að læra nýtt efni á þennan hátt. Ég held þess vegna að 

sem kennari og þá sérstaklega sem náttúrufræðikennari muni ég reyna að beyta aðferðinni eins og 

hægt er. 

Það má jafnvel halda því fram með nokkrum rökum að stillasar Bruners og þroskasvæði Vygotskys 

séu einnig dæmi um aukna samfellu í námi. Það þykir kannski teygja sig langt en staðreyndin er að 

til þess að geta sett upp svæði mögulegs þroska þarf nemandinn að hafa öðlast reynslu sem hann 

svo miðlar og skapar þar með samfellu í samfélaginu á milli þess sem lærist og þeirra sem læra. Á 

sama hátt eru vinnupallarnir klárlega samfellur í námi þar sem það sem á undan kemur hjálpar til 

og aðstoðar við nám á öðrum stöðum. Áhersla Vygotskys er á hvernig þetta gerist í samskiptum 

fólks og hvernig börn læra af hvort öðru eða kennaranum en að það eigi sér stað yfir höfuð hlýtur 

að vera fyrir tilstuðlan þeirrar samfellu sem er í reynsluheimi einstaklinganna og hana er hægt að 

auka í námi. Allir þeir fræðimenn sem ég beiti fyrir mig hér hafa töluvert til síns máls hvað varðar 

samfellu í námi barna og styðja rannsóknir þeirra rök mín um mikilvægi samfellunnar.

Auðvita  þarf  að hjálpa börnum til  skilnings  en með aukinni  samfellu í  námi þá auðveldar  það 

börnum að tileinka sér efnið og verður þeim merkingarbærara.

Kenningar almenns eðlis

Þegar öllu er á botninn hvolft held ég að enginn neiti því að samfella sé gríðarlega mikilvæg í öllu 

námi og í náttúrufræðinni get ég varla séð hvernig hægt er að læra án þess að samfella sé í efninu. 

Ég held að það sé mjög erfitt að ætla sér að læra um lotukerfið án þess að vita eitthvað fyrst um 

efnið sjálft, það er líka erfitt að læra um innviði líkamans án þess að læra fyrst aðeins um það sem 

sjáanlegt er á líkamanum. Eins og menntakerfið er byggt upp í dag þar sem allt er hlutað niður, í 40 

mínútna  kennslustundir,  annar  skiptingu  og  námsbækur  sem  á  að  taka  fyrir  hverja  önn,  nýja 

kennara hvern vetur sem veit ekki endilega hvað var kennt í fyrra þá er mikil hætta á að samfellan 

rofni. Að eitt leiði allt í einu ekki af öðru og ætlast er til þess að nemendur læri að hlaupa langhlaup 

án þess að kunna að reima skóna sína, eða um rafsegull á undan hleðslum, samanber dæmið sem 

ég nefndi  áður. Hlutverk námskráa er vissulega að halda utan um og reyna að passa upp á að 

9 hér á ég við bækur William C. Robertson; Elecricity and magnetism, Ligth, Sound, Energy og fleiri, sem allar eru 
lesnar í námskeiðum hjá Hauki Arasyni, Eðlisfræðikennara við menntavísindasvið.
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eðlileg uppbygging sé á viðfangsefnum en námskrá getur takmarkað stýrt námsefninu sem í boði 

er, né getur hún stýrt því kerfi sem skólinn byggir á, svo sem kjarasamningum og öðru sem hefur 

áhrif.  

 Hversvegna er samfellan æskileg?

Allt nám á sér stað fyrir tilstuðlan einhverrar reynslu, samfella er nauðsynleg í reynslu barna þannig 

að athafnir og upplifanir byggi á því sem þau hafa áður fengist við og reynt, og breyti þannig með 

einhverjum hætti því sem á eftir kemur. Þannig þarf skólastarf að taka mið af þeirri reynslu, sem 

börnin koma með í skólann. Um leið og einstaklingur fer úr einum aðstæðum í aðrar víkkar heimur 

hans  og  umhverfi.  Börn sem alast  upp í  dag  hefja  grunnskólagöngu með töluverða reynslu  úr 

leikskólum sem eðlilegt er að byggja á í grunnskólanum. Dewey telur það vera verkefni kennarans 

að velja viðfangsefni í samræmi við reynslu barnanna. Örva þau til að skoða hluti í nýju ljósi og 

leggja mat á þá á skynsamlegan hátt. Samkvæmt hugmyndum Deweys þarf kennari því að tryggja 

annars vegar að viðfangsefnið þróist út frá þeirri reynslu, sem nemandinn hefur, og að það sé ekki 

ofvaxið  hæfileikum hans  og  hins  vegar  að  það  veki  hjá  nemandanum  áhuga  og  löngun til  að 

fræðast  og  koma  fram  með  nýjar  hugmyndir.  Leikskólinn  ætti  því  ekki  að  leggja  áherslu  á 

undirbúning  fyrir  grunnskólann  heldur  byggja  upp  fjölbreytta  reynslu  sem  börnin  geta  nýtt  í 

framtíðar skólagöngu sinni. Grunnskólinn þarf hins vegar að huga að þeirri reynslu og byggja ofan á 

nýja reynslu (Dewey, 2000). 

Í B.ed verkefni Sigrúnar Ágústu Erlingsdóttur frá 2007 kemur fram sú skoðun nokkra kennara að 

nemendur beri of litla virðingu fyrir hlutunum sem nota á til tilrauna í náttúrufræðistofunni, þetta 

er sjónarmið sem ég hef einnig heyrt og stundum notað það sem ástæðu fyrir því að gera ekki 

tilraunir eða verklegar æfingar. Þetta atriði tel ég einmitt sýna fram á praktíska nauðsyn þess að 

kenna  nemendum  að  meðhöndla  námsgögn  náttúrufræðanna  og  byrja  á  því  snemma  í 

skólagöngunni. Það mætti ná betri árangri með þetta verkefni með því að auka kennslu nemenda á 

meðferð og umgengni við námsgögn náttúrufræðanna sem eru náttúrulega mjög ólík námsgögnum 

annara fræðigreina. 

Fyrst auðvelt er að sjá nauðsyn þess að eitt leiði af öðru og röð sé á þeirri reynslu sem við leggjum 

á nemendur,  hvers vegna er  þá ekki  fullkomin samfella  í  námi? Eða er  það kannski  tilfellið  að 

samfellan er fullkomin? Staðreyndin er sú að þegar börn færast milli  skólastiga eða jafnvel milli 

bekkjardeilda  verður  breyting  á  námsmarkmiðum,  námsleiðum,  námsbókum,  staðsetningu  og 

útliti, bæði verkefna og prófa o.s.frv. Efnið sem á að læra verður ekki bara erfiðarar með árunum 
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sem er svo sem eðlilegt, heldur virðist mér það nær allt saman gjörólíkt. Ef skoðaður er munurinn á 

kennslubókum sem notast er við á miðstigi og þess sem nota á á efstastigi sést að það er voðalega 

lítið sem þetta námsefni á sameiginlegt, fyrir utan kannski að það fjallar á mörgum stöðum um 

nákvæmlega sama efnið, sem auðvitað er gagnrýnivert í sjálfu sér, en framsetning efnisins er með 

þeim hætti að ekki er alltaf auðvelt að gera sér grein fyrir þessu. Hér er ég til dæmis að hugsa um 

námsefnið  „Græðlingur“  og  „Auðvitað“  bækurnar.  Í  áttunda  bekk  tekur  svo  oftast  við 

bókaflokkurinn „Almenn náttúruvísindi“ og „Náttúran í nýju ljósi“10 eða jafnvel þetta nýja sænska 

námsefni sem er núna að öðlast útbreiðslu sem arftaki „almennra náttúruvísinda“. 

Eins og margir hafa séð ef þeir velta þessu efni fyrir sér þá er samfellan ekki alltaf mikil og sennilega 

væri gott að getað aukið hana hvort sem hún er mikil eða lítil. En hvernig er það hægt? 

Hvernig er þá hægt að auka samfellu í náttúrufræði námi?

Í þessum kafla, sem er hugsaður sem meginmál ritgerðarinnar, er ætlunin að fjalla um breytingar 

sem  eru  hugsanlegar  og  koma  með  tillögur  að  ýmsu  sem  snýr  að  því  að  auka  samfellu  í 

náttúrufræðinámi,  bæði  kennslutilhögun,  námsefnaval,  yfirstjórn  og  skipulagi  innra  starfs,  sem 

auka samfellu í skólareynslu nemenda.  Ég reyni eftir fremsta megni að koma með hugmyndir  sem 

að  mínu  mati  hafa  það  að  markmiði  að  auka  gæði  náttúrufræðikennslunnar  og  auka  skilning 

nemenda á náttúruvísindum. Gróflega má skipta hugmyndum sem hér fara á eftir upp í þrennt, 

kerfisbreytingar,  sem  fjalla  þá  um  kerfið  og  yfirstjórnina  í  skólakerfinu.  Breytingar  á 

kennslutilhögun,   sem  fjalla  um  þær  breytingar  sem  eiga  sér  stað  inní  kennslustund  og  hjá 

einstökum kennara og svo námsgagnabreytingar sem fjalla um breytingar á námsgögnum, líklega 

með hönnun eða sköpun nýrra gagna. Námsgagnabreytingarnar eru sennilegast sá liður sem tæki 

lengstan tíma að láta verða að veruleika en einnig sá liður sem einfaldast væri að kippa í liðinn með 

ákvörðun í  menntamálaráðuneytinu,  þar  sem áhveðið væri  að hefja  ritun á nýjum bókaflokki  í 

náttúrufræðum.  Hinar  breytingartillögurnar  liggja  í  eðli  sínu  meira  hjá  einstökum  skólum  eða 

jafnvel hjá kennurunum sjálfum.

Hér á eftir kemur umræða um þessar tillögur að breytingum og innan hvers yfirflokks eru oftast 

tvær til þjár hugmyndir, skoðaðir eru kostir þeirra og gallar og reynt að gera grein fyrir því hvers 

vegna skólar ættu að velja viðkomandi leið. Ekkert er því til fyrirstöðu í flestum tilfellum að skólar 

og skólastjórnendur velji margar leiðir, þær samrímast oftast og hjálpa. Eins er það alls ekki svo að 

þessi listi sé takmarkandi eða tæmandi á nokkurn hátt. Þetta eru eingöngu þær hugmyndir sem ég 

10 Hér á ég við bækurnar Einkenni lífvera, Orka, Krafur og hreyfing, Erfðir og þróun, Lifandi veröld og Sól, tungl og 
stjörnur sem oftast eru notaðar við náttúrufræði kennslu á unglingastigi auk bókar Hafþórs Efnisheimurinn.
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hef velt fyrir mér og dottið í hug í námi mínu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Því er við því 

búast að flestar þessara hugmynda hafa verið dæmdar gagnslausar í framtíðinni en vonandi að þær 

nái athygli eða jafnvel ekki nema bara ímyndunarafli lesenda og þá er markmiði og tilgangi þessa 

ritverks  fullnægt.  Mér  hefur  verið  bent  á  nokkur  dæmi  um  tilraunir  þar  sem  sumar  af  þeim 

hugmyndum sem ég nefni eru nýttar og eins ræði ég það einstaka sinnum í hugmyndunum sjálfum 

ef ég hef rekist á dæmi um þær í verki.  

Kerfisbreytingar:

Innan þessa yfirflokks falla allar breytingar sem eru kerfislægar, það er að segja að breyta kerfinu á 

einhvern hátt til að samfellan í náminu aukist. Það má hugsa sér að ef lengja þyrfti kennslustundir 

eða færa þær til  þá væri  það einhvers konar kerfisbreyting,  einnig yrðu nær allar  breytingar á 

vinnutilhögun kennara, kerfisbreytingar. Ef skipulag kennslunnar væri til dæmis breytt á þann hátt 

að kennarar ættu einungis að kenna á mánudögum og miðvikudögum væri um kerfisbreytingu að 

ræða  einnig  ef  einhver  breyting  væri  á  sviðstjóra,  stigstjóra  eða  öðrum  yfirmönnum  og 

samstarfsfólki.

Þær breytingar sem mig langaði til að ræða hér eru breytingar á tilhögun skólans, það er að segja 

hvernig vinnuframlag kennara er skipulagt í  skólanum sem vinnustað. Samkvæmt minni reynslu 

sem er nú ekkert voðalega mikil þá eru oft fáir sem sjá um náttúrufræðikennslu í hverjum skóla11 en 

þeir sérhæfa sig í ákveðnum greinum eða eftir aldri og kenna því mismunandi nemendum á hverju 

ári. Á miðstigi og á yngsta stigi er náttúrufræðikennslan oftast inn í almennri bekkjarkennslu. Þetta 

getur valdið því að nemendur eru kannski með mismunandi kennara í náttúrufræði á hverju ári frá 

því í fimmta bekk. Árin á undan, það er að segja frá leikskóla og upp í fimmta bekk eru nemendur 

með almenna umsjónakennara sem eru sjaldnast sérhæfðir í náttúrufræðikennslu. Ef við tökum 

það trúanlega að fólk sé almennt ekkert sérstaklega sleipt í náttúruvísindum þá á það líklega einnig 

við um almenna kennara sem ekki hefur valið sér náttúrufræðikennslu sem aðalstarf og því er ekki 

nauðsynlegt  og  ekki  einu  sinni  líklegt  að  kennari  sem  kennir  á  yngri  stigum  sé  vel  að  sér  í 

náttúruvísindum. Kennari sem skilur ekki vel námsefnið eða hefur jafnvel takmarkaðan áhuga á því 

á erfiðara með að miðla þeim áhuga sem er að töluverðu leyti undirstaða fyrir náttúrufræðinám 

síðar. Þess vegna langar mig að skoða vægi þessara breytinga á kerfinu.

Fastseta náttúrufræðikennarans:

Hér er hugmyndin sú að sami náttúrufræðikennari myndi fylgja bekknum í nokkur ár, jafnvel frá 

byrjun og til útskriftar ef hægt er að koma því við. Mér reiknast það til að ef hver bekkur er með 

11 fer að sjálfsöðu eftir stærð skólans,
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þrjár kennslustundir í náttúrufræði á viku ætti kennari sem kennir einum námshóp frá öðrum bekk 

og upp í tíunda bekk að kenna 27 kennslustundir á viku, sem er full vinna og jafnvel örlítið betur en 

það. Kosturinn við þetta er að samfellan í kennsluaðferðum og skýringum er næstum því algjör. 

Þannig getur kennarinn vísað í verkefni sem hafa áður verið unnin til að skýra tengsl við verkefni 

dagsins í dag. Eins og áður hefur komið fram er náttúruvísindi þess eðlis að þau tengjast mjög mikið 

innbyrðis  þó við  gerum okkar  besta til  að aðskilja  þau upp í  deildir  þ.e.  eðlisfræði,  efnafræði, 

líffræði o.s.frv. Staðreyndin er samt sem áður sú að það er feykilega mikil eðlisfræði í efnafræði og 

eins mikil efnafræði í líffræði o.s.frv.. Kennarinn myndi einnig ná að þekkja hvern nemanda mjög 

vel á þessum tíma og nemendur myndu kynnast kennaranum. Þannig gæti myndast mikið traust á 

báða bóga og náttúrufræðikennarinn hefði möguleika á að koma að ýmsu öðru sem venjulega er 

utan getu sérgreinakennara.  Með því  að skipuleggja  náttúrufræðikennsluna með þessum hætti 

mætti  því  auka  samfelluna  og  líklega  gæði  náttúrufræðikennslunnar,  auk  þess  sem nemendur 

myndu ná betri tengslum við kennarann.

Ókosturinn við þetta fyrirkomulag gæti fyrst og fremst verið tvenns konar, í fyrsta lagi er ekki víst að 

nemendum muni  líka við náttúrufræðikennarann sem þeir hefðu eða kennaranum við tiltekinn 

nemanda og þá væri erfitt um vik því kennarinn myndi fylgja bekknum lengi og náttúrufræðinám 

skerðist hjá viðkomandi nemanda í langan tíma. Annar vandi við þetta kerfi gæti verið að það er 

líklega erfitt í uppsetningu fyrir skólstjórann og stundarskráargerð gæti orðið flókin, og er hún víst 

flókin fyrir, er mér sagt. Þannig kemur næsta hugmynd inn.

Náttúrufræðikennarateymi þvert á aldursbil:

Hér  er  ég  að  tala  um  það  að  náttúrfræðikennarar  vinna  saman  með  svipuðum  hætti  og 

listgreinakennarar,  þannig  að  ákveðinn  námshópur  sinni  ákveðnum  verkefnum  hjá  ákveðnum 

kennurum,  tiltekinn  tímafjölda  á  viku.  Svipað  og  kennarar  deila  smíðum,  myndmennt  og 

textílmennt  og  eru  með  mjög  ákveðna  skiptingu  á  því  námsefni  en  vinna  samt  í  fjölmörgum 

tilfellum að sameiginlegu markmiði  og hafa innri  samfellu í  því  hvað nemendur eiga að læra á 

hverju  ári.  Á  þennan hátt  væri  einnig  hægt  að  komast  hjá  ýmsum vandamálum sem tengjast 

persónulegum átökum einstaklinga kerfisins til dæmis ef nemanda líkaði ekki kennarinn eða öfugt. 

Ef við hugsum okkur kerfið eins og það er í flestum grunnskólum með list- og verkgreinar í þremur 

til  fjórum  námshópum  hver  árgangur.  Einn  í  smíðum,  einn  í  textílmennt,  einn  í  myndlist,  og 

stundum er matreiðsla inn í þessum hringekjum líka. Sérhæfing er tryggð en einnig samábyrgð, vel 

mætti hugsa sér að nota þetta kerfi  í  náttúrufræðikennslunni og kenna á stöðvum, þannig einn 

kennari sér til dæmis um verklega kennslu á einum stað, annar væri með innlögn annars staðar og 
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sá þriðji kannski í yfirsetu og aðstoð í sjálfstæðri vinnu í náttúrufræði. 

Kosturinn  við  að  læra  af  list-  og  verkgreinakennurum  í  náttúrufræði  er  sá  að  þá  myndi 

stundatöflugerðin einfaldast, vegna þess að vinnan er færð nær kennurunum og árgangurinn eða 

jafnvel aðeins hluti af honum í stærstu skólunum yrði saman. Eins er um teymisvinnu að ræða sem 

getur verið ákjósanleg vegna samsuðu ólíkra hugmynda og möguleika nemenda til að hafa áhrif á 

hvorn annan.

Gallinn við þessa leið gæti einnig verið tengt þessari treymisvinnu því þá minnkar sá ávinningur 

sem felst í því að hafa einungis einn kennara. Þetta eykur ekki endilega samfelluna því börnin gætu 

fengið jafn misjafnar og óljósar leiðbeiningar og orðið alveg jafn ráðvilt innan svona kerfis og hins 

gamla eða jafnvel  ef ekki  er passað vel  upp á samvinnu milli  kennaranna enn ráðvilltari.  Búast 

verður samt við því að ef skóli  tekur upp þessa tilhögun að skipta árgöngum upp í námshópa í 

náttúrufræði með svipuðu sniði og gert er í list- og verkgreinum, að sá skóli hafi mikinn áhuga á að 

auka veg náttúrufræðanna. Því má jafnframt búast við því að viðkomandi skóli sýni því skilning að 

þeir kennarar  sem kenni náttúrufræði sem teymi þurfi  tíma til  að undirbúa það og skipuleggja 

samhengið sín á milli. Ef það er ekki gert kæmu gallarnir sem áður hafa verið nefndir skýrt í ljós. Sé 

hinsvegar gætt vel að samhengi milli kennara og námið skipulagt á heildstæðan hátt er líklegt að 

svona fyrirkomulag geti hjálpað til við að auka gæði náttúrufræðináms.

Árleg útikennslu„braut“ .

Síðasta hugmyndin í kerfisbreytingunum sem mig langaði að nefna, er hugmynd sem ég fékk við 

gerð  námsstíg  verkefnis  í  námskeiði  hjá  Eggerti  Lárussyni  og  Stefán  Bergmans,  kennurum 

menntavísindasviðs. Þar var skilgreindur stígur og á honum 10 stöðvar. Stígurinn sem ég notaði var 

um 1,6 km langur göngustígur frá Reykjum og að Ölfusborgum. Allar stöðvarnar höfðu verkefni í 

nokkrum þyngdarflokkum sem tengdust og byggðu hvort ofan á annað, þannig er fyrsta verkefnið á 

hverri stöð tiltölulega einfalt og við hæfi yngstu nemendanna en eftir því sem nemendur eldast fer 

vinna  á  stöðinni  að  þyngjast  eða  verða  flóknari.  Nemendur  finna  að  þeir  eru  að  byggja  upp 

þekkingu á tilteknu viðfangsefni, því sem tekið er fyrir á stöðinni og samfellan er algjörlega tryggð 

því nemendur eru að vinna í sama umhverfi  og að samskonar verkefni ár eftir ár, sem breytist, 

flækist og þroskast með þeim. Nákvæmlega hvernig verkefnin eru uppbyggð, kemur miklu meira 

með reynslunni af verkefninu en er ekki fyrirfram ákvörðuð og þarf því að prófa sig áfram með 

verkefni við hæfi.  Hugmyndin er sem sagt samvinna kennara mismunandi hópa og mismunandi 

aldurskeiða með það að markmiði að allir nemendur skólans fari annað hvort á sama tíma og skipti 

sér þá niður á tilteknar stöðvar eða þá einn og einn bekkur eða námshópur fyrir sig. Stígurinn sem 
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ég útbjó sem svona frumgerð þessa hugmyndar hafði 10 stöðvar þannig að hægt var að fara með 

allar bekkjardeildir skólans og raða þeim á sína stöð en eins væri hægt að hafa bekkjardeildirnar 

blandaðar þannig að á sérhverja stöð væru nemendur allra bekkjardeilda að vinna. Þeir gætu unnið 

hlið við hlið en að sínum verkefnum sem myndu hæfa þroska og námsefni  hvers nema. Þegar 

börnin eldast er samfellan tryggð, því farið er á sama staðinn og unnið að samskonar verkefni ár 

eftir ár sem sífellt þyngist eða tekur breytingum í takt við þarfir og þroska einstaklingsins. Einn 

augljós kostur sem ég sé við þessa leið er að nemendur sem þurfa sérúrræði eru annað hvort fjótir 

með sitt aldurstengda námsefni eða seinir en þá geta þeir unnið í námsefni sem hentar þeim betur, 

eða jafnvel unnið hraðar eða hægar eftir atvikum. Einnig er það möguleiki að kennarar byrji með 

tiltölulega einfaldan stíg, eina eða tvær stöðvar og fjölgi þeim svo eftir efni og aðstæðum, hægt og 

rólega. Þannig fer sérhver námshópur jafnvel bara einu sinni í hvert efni og samfellan þá ekki í 

námsefninu heldur námsaðstæðunum, námsuppbyggingu og virkni. 

Gallinn við þessa leið, þó hún sé í sjálfu sér stunduð víða, en þá ekki jafn markvisst og ég er að 

leggja  til  hér  er  að hún myndi  teljast  mjög vinnuþung fyrir  kennara,  jafnvel  það þung að einn 

kennari12 ræður ekki við að skapa öll verkefnin. Ég sjálfur lenti í þess konar vanda, mín takmarkaða 

reynsla af kennslu stýrði því hvað ég gat fundið fá verkefni fyrir nemendur að leysa á hverri stöð og 

einnig lenti ég í vanda með að hanna verkefni sem hentuðu hverju aldursbili fyrir sig. Þess konar 

vanda held ég að megi koma í veg fyrir með samvinnu kennara og með breyttu kerfi þar sem þeir 

kennarar sem sjá um þennan stíg yrði gert það kleift t.d. með því að minnka álag á þá varðandi 

aðrar skyldur kennaranna. Skipulagshlutur kennslunnar, ýmsir pottar sem tilheyra kjarasamningum 

kennara mætti nýta til að auðvelda þeim að hafa tíma til skipulags, og það að hafa nokkra kennara 

saman í þessu verkefni tryggir að breiður hugmyndagrunnur nái að myndast. Hugmyndaauðgi og 

vinnugleði  eru einmitt  einkunnarorð þessa sem reynir  að  fara þessa  leið  í  skipulagningu hluta 

náttúrufræðinámsins.

Þessar þrjá hugmyndir mynda í augnablikinu þann hóp breytinga í átt að samfellu sem ég hef kallað 

kerfisbreytingar. Þær meiga allar sæta þeirri gagnrýni að þær eru aðeins flóknar í skipulagi, þær 

hafa áhrif á aðra starfsmenn skólans en náttúrufræðikennara og gætu kostað fé, til dæmis vegna 

úthlutunar sérstakra titla, svo sem eins og fagstjóra umhverfisstígs. Eins kalla þessar breytingar á 

það í raun að þeim sé stýrt að ofan, frá skólastjórnendum og til kennara. Það eitt og sér getur verið 

galli því svoleiðs breytingar lenda stundum í svokölluðu innleiðingar falli (implementation Dip) sem 

bandaríski fræðimaðurinn Fullan gerði ágætlega grein fyrir í „Leading in a Culture of Change“ en 

12 Eða kennaranemi eins og í mínu tilfelli.
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það er semsagt ferlið þegar gæði tiltekins þjónustu fellur fyrstu daga eða vikur eftir innleiðingu nýja 

aðferða eða stjórna. Þannig getur virst eins og nýja kerfið sé ekki gott eða að mistök hafi verið gerð 

með innleiðingu þess (Fuller, 2005). 

Kerfislægar breytingar hafa líka þann ókost í eðli sínu að þær eru ekki endilega komnar til vegna 

óska þeirra sem þær hafa áhrif á, heldur eru þær stundum þvingaðar og þegar svo er þá eiga þær 

erfitt með að ná fram að ganga. Eins þarf alltaf að hafa auga með því að gæði námsefnins skerðist 

ekki  eða  kennarar  eingangrist  ekki,  til  dæmis  þegar  skoðuð  er  fyrsta  hugmyndin  um að  sami 

kennari kenni sama nemendahópnum í mörg ár, þarf að passa að hann geti átt faglegt samráð við 

sína jafningja, hvort sem það er innan skóla eða jafnvel á milli skóla á sama landsvæði. 

Þær hugmyndir sem næstar koma snúa að breytingum á kennsluhögum þannig að aukin samfella 

náist í skólastarfinu.

Kennslutilhögunar breytingar 

Hér á eftir verður fjallað um tillögur sem hafa það að markmiði að auka samfelluna en ekki byggja á 

breytingum á stjórn eða kerfi skólans, þannig getur hver og einn kennari tekið þetta upp, næstum 

án  samráðs  við  aðra  kennara  skólans.  Að  sjálfsögðu  er  um  að  ræða  ákveðnar  breytingar  í 

náttúrufræðikennslunni og með breyttum áherslum koma breyttar hugmyndir. Þessar breytingar 

hafa mögulega í  för með sér áhrif á aðra kennara en hugmyndin er samt ekki  sú, heldur miða 

breytingarnar að kennslufyrirkomulagi einstakra kennara innan náttúrufræða.

Náttúrufræði kennd sem námshringur.

Hér er átt við að námið í náttúrufræðum sé skipulagt út frá hinum svokölluðu námshringjum sem 

komið var að áður. Þannig má kenna til dæmis um ákveðin efni á mjög skipulagðan hátt og þannig 

að algjör samfella verði innan efnistaka. Dæmi um námsefni sem ég sjálfur hef lesið, lært  og er 

kennt með þessu sniði eru bækurnar Stop faking it! eftir William C. Robertson. Í þeim er byrjað á 

að fjalla um, með almennum orðum, tiltekið fyrirbæri og svo í allmörgum köflum sem lesnir eru yfir 

nokkuð langan tíma er fyrirbærið skoðað frá mörgum hliðum og hvernig það hentar til skýringa á 

ýmsum aðstæðum í daglega lífinu. Í þessum bókum skiptast á verklegar æfingar eða  bara eftirtekt 

með atburðum í umhverfinu og útskýringar með tilliti  til  fræðanna og jafnvel  áhrifa þess ef að 

fyrirbærið nyti ekki við. Þar sem lærdómhringir byrja á því að taka mið af reynslu nemenda eða 

jafnvel  skapa  hana  og  tengja  það  sem  læra  á  við  reynsluna  er  samfella  milli  þess  lærða  við 

reynsluheimi  nemenda tryggð.  Á  henni  er  byrjað,  það  má hugsa  sér  þetta þannig  að  tiltekinn 

kennari  sem  ætlar  að  kenna  um  rafmagn  byrji  á  því  að  draga  athygli  nemendahópsins  að 

fyrirbærum sem nota rafmagn eða jafnvel að því hvernig það myndast, til dæmis með blöðru sem 
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nuddað er  í  hár.  Að því  loknu fer  fram umræða um þessa reynslu  og útvíkkun hennar  í  heim 

fræðilegra hugtaka og jafnvel túlkun og þýðing hugtaka. Eftir að skilningur hefur náðst á reynslunni 

með því til dæmis að lesa um hana fræðilega texta, eiga orðaskipti um hana við samnemendur og 

kennara og reynt að tileinka sér þekkinguna sem reynslan sýndi,  hefst  svo næsta skref þ.e.  að 

alhæfa út frá reynslunni yfir á nýjar aðstæður eða nýjan vettvang. Það er þá kannski gert með 

hugarflugs aðferðum eða kannski hafa nemendur fengið áhuga á fyrirbærinu sem er til skoðunar og 

vilja skoða það í nýju ljósi. Þannig hefur reynsluheimurinn náð heilum hring og nýja reynslan í nýju 

aðstæðunum orðin að grundvelli til að byrja ferlið upp á nýtt. Það mætti vel hugsa sér að námskeið 

og  jafnvel  heilu  annirnar  væru  skipulagðar  með  þessum hætti  þannig  að  hver  tími  væri  einn 

hlekkur í þessum hring þannig að það tæki kennara og nemendur sirka fjórar kennslustundir að 

klára tiltekna reynslu og finna nýjan vinkill að því loknu. Það mætti einnig hugsa sér kennslubækur 

sem byggðar væru upp með þessu sniði eins og „Stop Faking it!“ bækurnar eru glöggt dæmi um. 

Vissulega væri þá um að ræða mjög stýrðar aðstæður þar sem nemendum er í raun ekki frjálst að 

taka þá reynslu sem þeim sýnist með sér úr efninu en það er jú einu sinni hlutverk kennarans að 

stýra og beina reynslu nemendanna að heppilegum dæmum og góðum aðferðum og tryggja að 

tiltekin reynsla sé menntandi í stað spillandi (Dewey, 2000).

Samfellan í náminu myndi batna við beitingu svona aðferða í það minsta innan þeirrar greinar sem 

henni væri beitt hverju sinni.  Þannig myndu nemendur kannski einbeita sér að því að læra um 

rafmagn þessa önnina en snúa sér svo að einhverju tilteknu ferli í mannslíkamanum þá næstu. Þá 

er vandséð hvort fyrri reynsla muni ná að skila sér í næsta viðfangsefni og því rofnar samfellan og 

rauði þráður námsins. Það er að minnsta kosti ekki verra en það er í dag og samfellan er mögulega 

aukin með því að hafa hana skýra innan efnis. Bækurnar „Náttúran í nýju ljósi“ sem nú eru kenndar 

við flesta grunnskóla, ganga mikið út á þetta, það er að segja einn kafli endar á tiltekinni tilraun 

sem sýnir fram á efni kaflans. Næsti kafli hefst svo á sögu eða dæmi og forvitnilegar aðstæður eða 

spurningum velt upp. Köflunum er oftast raðað í tiltekna röð þar sem hlutirnir passa saman við 

lestur bókarinnar. Vandinn er að halda nemendum við efnið þvert á kafla, í kennslu fyrirkomulagi 

sem er með pásum eftir hvern kafla og jafnvel áfangapróf og fleira sem er gagnlegt til  að rjúfa 

tengslin. Þetta er væntanlega gert í þeim tilgangi að þreyta börnin ekki of mikið. Ég held það virki 

hinsvegar helst til að slíta þann litla þráð sem er í náminu og einangra hverja þekkingu enn frekar í 

sínum kafla eða sínum bás. 

Markmiðið hlýtur alltaf að vera að tengja námið saman og skapa heilstæðan þekkingar grundvöll 

sem getur virkað sem uppspretta fjölbreyttrar hugsunar og víðs sviðs kunnáttu. 
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Námið skipulagt sem þemu

Þemavinna er vel þekkt fyrirbæri og varla þörf á að kynna þá hugmynd nánar en þær ganga í mjög 

grófum dráttum út á hvers kyns áherslu á tiltekið afmarkað efni. Ein útgáfa af þeim sem ég hef velt 

fyrir mér að sú að nemendur stundi nám á svipuðum slóðum í tiltekinn tíma í einu. Til dæmis að 

september  mánuður  sé  mánuður  vatnsins,  þannig  að  allir  sem  stunda  náttúrufræði  á  öllum 

skólastigum í  skólanum geri  athuganir á fyrirbærinu vatn þann mánuð en á mismunandi stað í 

námsefninu eftir eigin staðsetningu. Þannig myndi til dæmis fyrsti bekkur spá í það hvernig vatn 

frýs og hvernig það þiðnar á meðan annar bekkur veltir uppgufun fyrir sér. Krakkar í 3. bekk gætu 

rannsakað  áhrif  vatns  á  gróður,   á  miðstigi  gætu  þau  skoðað  vatn  í  líkamanum,  vatnið  sem 

uppspretta orku og svo framvegis. Með þessu móti mætti taka vatn fyrir með einbeittum áherslum 

t.d. alla septembermánuði þar til krakkar í tíunda bekk eru farin að kljúfa vatnið upp í frumeindir 

með þar til gerðum tækjum og vinna með það áfram. Allir í  skólanum myndu vinna með sama 

efniviðinn og út frá svipuðum stað en eftir sinni hæfni og við sitt hæfi. Þetta er svona útgáfa af 

hugmyndum Kilpartriks  en að mínu mati  miklu yfirgripsmeira og kannski  nær samfellunni  sem 

upphaflega var átt við (Dewey, 2000). Það sem mögulega gæti áunnist með svona fyrirkomulagi 

fyrir  utan  hið  augljósa  er  að  aðföng  og  aðbúnaður  myndi  nýtast  miklu  betur  auk  þess  sem 

samvinna bekkjardeilda og samfella innan skólans á uppgötvunum um fyrirbærin í umhverfinu væri 

samrýmd.  Þessi  hugmynd  svipar  mjög  til  hugmyndarinnar  um  útikennslubraut  eða  stíg  sem 

nemendur leysa á hverju ári, þó er þetta mun viðameiri breyting á námstilhögun og meiri breyting 

á náttúrufræðimenntuninni þannig séð. 

Ég held að þetta væri gerlegt sérstaklega í smærri skólum en vandinn snýr kannski fyrst og fremst 

að því að ná að uppfylla öll atriði í aðalnámskrá. Einnig gæti það gerst að það náist ekki að taka á 

öllum þeim fyrirbærum sem fróðlegt  væri  að skoða.  Hugsanlega  væri  hægt  að taka á  þessum 

göllum með því  að  stytta  hverja  lotu  fyrir  sig  en  þá  er  hætta  á  því  að  farið  verði  yfir  efni  á 

hundavaði og nemendur myndu græða lítið á fyrirkomulaginu. Hvernig best er að leysa þetta væri 

gagnlegt að ræða aðeins betur og skoða, sérstaklega með tilliti til þess hversu víðfeðmt við viljum 

hafa svið náttúruvísindanna og hvað við viljum að börn á grunnskólaaldri fari djúpt í hvert efni. En 

til að byrja með þá sé ég fyrir mér þemu eins og vatn, dýr, og efni á haustönn, og jörðina, orku, loft 

og plöntur á vorönn13. Sjálfsagt má segja að þarna vanti heilan heim af allskonar viðfangsefnum en 

gróflega sé ég það þannig að við fjöllum um þessi 7 atriði mjög mikið í náttúrufræðum og því væri 

13 miðað við september, október og nóvember í ganglegri kennslu á haustönn og janúar, febrúar, mars eða apríl eftir 
því hvar páskarnir detta og maí. Þetta geri ég til þess að hafa vatnið á haustin þegar nóg er af því allstaðar og 
plöntu á vorin af sömu ástæðu. Huga má sér margar útfærslur af þessu. 
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kannski ekki úr vegi að takmarka sig við þau. Einnig ber að taka það fram að yfirflokkurinn til dæmis 

efni er ansi víðfeðmt, en tengist hugmyndum um lotukerfi og þess háttar ansi sterkt. Ef hafist væri 

handa strax í upphafi skólagöngu barna og náttúrufræðin kennd á þennan hátt þá myndum við sjá 

mjög  mikla  aukningu  í  samvinnu  nemenda  þvert  á  bekkjadeildir,  allir  í  skólanum  hefðu  sömu 

reynslu  og  þá  myndast  möguleikar  til  að  deila,  byggja  vinnupalla  og  lenda  í  allskonar 

þroskasvæðum14.

Námsefnisbreyting

Að lokum er svo það sem jafnan hefur fengið mestan áhuga fræðimanna eða í  það minnsta er 

auðveldast að finna umræðu um en það er breytingar á námsefni. Þegar ræddar eru breytingar á 

námsefni er alltaf margt undir, til  dæmis er eftir talsverðu er að slægjast fjárhagslega15 við gerð 

námsefnis  og  það  ríkir  ekki  algjört  jafnræði  við  það  hver  er  valin  eða verk  hvers  er  styrkt  af 

námsgagnasjóð. Ég hef nokkrum sinnum heyrt gagnrýni á einstaka námsefnis höfunda í gegnum 

tíðina þannig þeir eru ekki einu sinni  sjálfir óumdeildir fræðimenn á sínu sviði eða jafnvel þeir 

hæfustu innan sviðsins heldur valdir af geðþótta til útgáfu. Það færist líka í auka núna að höfundar 

semji efni og reyni svo að fá það útgefið sem námsefni, þó það hafi ekki endilega verið samið með 

það í huga í upphafi. Höfundar námsefnis fyrir börn eru í flestum tilfellum áhugasamir um gerð 

þess og það eitt og sér ræður kannski úrslitum um hvort af gerð þess verður eða ekki. Þannig eru 

námsefnisbreytingar ólíkar fyrri flokkum því þau eru yfirleitt ekki samin af þeim sem á að kenna 

það og ekki  er  hægt  með vissu að segja  að það námsefni  sem liggur  fyrir  sé besta mögulega 

námsefni sem völ er á. En hér verður ekki að fjallað um kosti og galla námsefnis heldur kosti og 

galla breytingar á hönnun þess sem myndi leiða af sér aukna samfellu í námi. 

Bókalaus náttúrufræðikennsla

Við gerð þessarar ritgerðar datt mér í hug að skólar eða tiltekinn skóli myndi gera þá breytingu á 

sínu námsefni að ekkert yrði kennt sem ekki er í  beinum tengslum við og finnst í  umhverfinu í 

kringum  skólann  eða  í  nær  umhverfi  barnanna,  í  það  minnsta  fyrstu  árin.  Þannig  er  kennslu 

tilhögun í náttúrufræðum algjörlega stýrt af þeim efnistökum sem eru í umhverfinu á hverjum stað. 

Hugsast má að kenna landafræði einnig á þennan hátt, landafræði snýst þá bara um landið, ekki 

þjóðina en líklegt  er  að allur  efniviður til  jarðfræði,  grasafræði  og fleiri  þátta finnist  í  nánasta 

umhverfi hvers skóla. Í svona kerfi væri mikil áhersla lögð á nærumhverfið og hvaða niðurstöðum 

við getum komist að um gang heimsins almennt út frá því. Þetta kennslu fyrirkomulag væri kannski 

14 Samanber kenningar Vygotsky
15 Þó ólíklegt sé að einhver verði ríkur af því einu að skrifa kennslubækur. 
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afturhvarf til þess tíma þegar þær hugmyndir og kenningar sem skópu náttúruvísindin voru enn 

ungar. Hér er þá fyrst og fremst verið að kenna vinnubrögð og hugmyndafræði en staðreyndanámið 

látið bíða. Ég hugsa að margir hafi verið að gæla við hugmyndir af þessum toga og menn farið 

mislangt með hugmyndina. Fyrir mér er vaxandi áhersla á umhverfisvernd, grænfána og útikennsla 

eru til marks um það. Með því að taka fyrir ákveðna hluti í umhverfinu hverju sinni þá næst ótrúleg 

samfella í kennsluháttum og námi því umhverfið, þó það sé margslungið og breytilegt, þá er það 

kunnugt16. Það er einnig nálægt og við lærum inn á það hvort sem einhver kennir okkur eða ekki. 

Það  sem við  myndum græða á  því  að  kenna eingöngu út  frá  því  sem er  í  nærumhverfi  hvers 

nemanda er að við getum verið viss um að nemendur hafa reynslu að þeim hlutum sem við ætlum 

að kenna, möguleikinn er á að einbeita sér á því að yfirfæra þekkinguna á aðra hluti sem eru minna 

sýnilegri eða fjarlægari. Við förum sem sagt frá hinu þekkta yfir í hið óþekkta sem hlýtur að teljast 

ansi góð nálgun að samfellu.

Kennsla sem færi fram með þessari hugsun er ekki endilega bara leitarnáms kennsla. Kennarinn má 

alveg stýra henni og í raun er það æskilegt, í það minsta samkvæmt kenningum Deweys sem þessi 

ritgerð byggir töluvert á. Ætlast væri til þess að kennarinn stýrði námi, þó uppspretta þess væri 

ævinlega  innan  reynsluheims  barnanna.  Þannig  er  ekki  fjallað  um  fjarlæg  lönd  eða 

menningarheima áður en heimabyggð er könnuð til hlítar. Blóðrásin væri kennd út frá því sem við 

vitum um hana fyrir,  til  dæmis að blóðið renni  út  úr  okkur ef á  okkur kemur gat.  Í  kennslu á 

umheimnum þá væru himintunglin að sjálfsögðu með því þau eru auðsjáanleg en varast væri að 

fara út í kenningar um svarthol eða annað sem ekki er auðvelt að hafa skynjun af. Þegar fjallað er 

um efni sem telja verður erfitt að hafa persónulega reynslu af, til dæmis frumur eða atóm, þurfa 

kennarar að leggja sérstaklega mikið á sig til að tengja fyrirbærin fyrst reynsluheiminum. Það væri 

til dæmis hægt með því að skoða hvernig þeir sem uppgötvuðu tilvist þessara fyrirbæra gerðu það, 

því allar líkur benda til að þeir hafi fengið hugmyndina í nærumhverfi sínu. Til að mynda er talið að 

Dalton  hafi  dottið  inn  á  að  nota  hugmyndina  um  atómið  þegar  hann  var  að  skoða  þéttingu 

lofttegunda (Hafþór Guðjónsson, 2005). Þá athugun Daltons má endurskapa og reyna að draga 

sömu eða svipaðar  ályktanir,  þetta  hef  ég  reynt  sjálfur  í  minni  kennslu  og  fullyrði  að  það  að 

endurgera  á  einfaldan  hátt  frægar  uppgötvanir  eða  tilraunir  hjálpar  börnum  við  skilning  og 

hugmynda uppbyggingu. Þar með er ekki sagt að öll börn eigi að vera vísindamenn, kennarinn og 

samnemendur  aðstoða þá  sem ekki  eru með á nótunum og eins  getur  allt  eins  verið  gott  að 

kennarinn  geri  bara  sýnitilraun.  Hugmyndin  er  fyrst  og  fremst  sú  að  samfella  verði  milli 

16 í þeirri merkingu að allir hafa reynslu af því.
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nærumhverfisins og námsefnisins með mjög áberandi hætti þannig að hreinlega ekkert sé kennt 

innan náttúruvísindanna,  fyrstu  árin  í  það  minnsta,  sem er  ekki  augljóst  í  umhverfi  barnanna. 

Líklegt verður að teljast að þess konar kennsluhættir hvetji til meiri útikennslu og meiri verklegs 

náms og verður undirritaður að gleðjast sérstaklega ef sú verður raunin, því mín skoðun er sú að í 

það minsta hér á landi sé alltof lítið sé gert af þeim þáttum í náttúrufræðináminu eins og er, þó 

fjallar þessi ritgerð ekki um það efni, kannski að sú næsta muni gera það. 

Gallar  þessarar  aðferðar  gætu  talist  að  hún  takmarkar  hvaða  efni  er  hægt  að  kenna  og  eins 

takmarkast hún mjög af hugmynda auðgi kennarans sjálfs. Þó væri einfalt mál að útbúa kennsluefni 

og kennsluleiðbeiningar með vísan í þann efnivið sem er á flestum stöðum á landinu. Grunnefnin 

og grunnaðstæðurnar  eru  oftast  nær þær sömu.  Annar  galli  við  þessa uppsetningu  er  að  það 

verður vandi að fylgja aðalnámskrá þó það sé alls  ekki ómögulegt. Aðalnámsskrá dagsins í  dag 

krefst til dæmis fræðslu um orku, náttúruvernd, sögu vísinda og annars slíks sem ekki er hægt að 

sjá og kannski ekki endilega þörf á, sögu má alltaf kenna sem einmitt það, sögu eða næstum því 

sem ævintýri, og hægt er að finna leiðir til að gera hin atriðin lifandi fyrir nemendur. Skólar hafa í 

auknu mæli verið að fikra sig inn á þessa braut þó auðvitað taki ég mjög öfgafullan pól í hæðina 

hér. Hin síðari  ár hefur útikennsla og útivera aukist til  muna og eru margir skólar komnir með 

útikennslustofur og jafnvel útieldhús og eru þessar aðferðir í sífelldri þróun og sókn.

Námsefnið ritað í öfugri röð.

Með þessum kafla á ég við þær aðferðir til að auka samfellu í námi að hefja ritun námsefnis fyrir 

grunnskóla á tíunda bekkjar efninu og hanna það aftur á bak þannig að hönnuðurinn byrji á þeim 

þáttum sem hann telur mikilvægt að börnin hafi öðlast þegar þau yfirgefa menntunarstigið, sem er 

grunnskólin hér í þessu samhengi. Eftir það má skipuleggja hvernig nemandinn á að geta leyst það 

stig af stigi. Byrjað aftast og unnið sig fram en þannig er tryggt að öll skrefin í ferlinu séu kennd. 

Þetta myndi auka samfellu til mikilla muna án þess að endilega breyta  kennsluháttum mjög mikið 

eða skipulagi kennslustundanna. Hægt væri að halda fast við það kennsluform sem er í dag og hafa 

sömu kennarana í sömu stöðu, námsefnið breytist og líklega þyrfti að skrifa það allt upp á nýtt. 

Þannig mætti tryggja svipað orðalag hlutanna og þó svo að margir myndu koma að hönnun efnisins 

þá væri það gert í réttri röð, þ.e.a.s. byrjað síðast og unnið fram, myndi þá hver lesa fyrri verk og 

hanna sitt í samræmi. Gallinn við þessa aðferð er að hún myndi koma til með að kosta töluverða 

fjármuni því það þyrfti að skrifa næstum allt námsefnið aftur og hanna það, sem gæti tekið dálítinn 

tíma og væri það töluverð fyrirhöfn að halda utan um þá vinnu. 
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Hér líkur þeim tillögum sem ég hef til breytinga en mig langar til að fjalla um tvennt sem ég hef 

rekist á við athugun mína á samfellu í náttúrufræðinámi. Í fyrsta lagi eru nokkur umhverfisstígs 

verkefni í gangi eða hafa verið hannaðir. Umhverfisstígarnir eru misvel útfærðir en sumir eru mjög 

flottir og vel hannaðir þannig að líklegt er að nemendur fái mikið út úr því að vinna í gegnum hann. 

Ég held eins og margir aðrir að gróði sé af því að kenna úti og líklegt er að sá gróði sé enn meiri 

þegar skipuleg verkefni á borð við umhverfisstíg er um að ræða. 

Annað  dæmi  sem  ég  rakst  á  við  rannsókn  fyrir  þessa  ritgerð  er  verkefnið  Sólskinsvefurinn. 

Sólskinsvefurinn er vefhugmyndabanki með hinum ýmsu verkefnum fyrir börn í fyrsta til sjöunda 

bekk. Á síðunni er einnig að finna hugmyndir að uppsetningu, rannsóknarreita, útistofu og tengla 

við ýmsar fróðlegar síður, meðal annars líkamsvafrara. 

Verkefni eins og Sólskinsvefurinn er einmitt gott dæmi um það hvernig samfella í  útliti  og gerð 

námsefnis  getur  aukið  samfelluna  í  náminu  og  eins  einfaldað  náttúrufræðinámið  í  hugum 

nemenda. Þegar ég skoðaði Sólskinsvefinn sá ég strax möguleikana. Allt námsefnið er sett upp á 

svipaðan máta, mikið um útiveru og útikennslu, annarri náttúrufræðimenntun og jafnvel tengingar 

inn í aðrar greinar. Verkefnið virðist hafa gengið vel en því virðist ekki vera haldið uppi sem er 

miður. Nokkur svona verkefni eru eflaust í gangi um allt land og alveg ljóst að margir vita vel að það 

að kenna hverja bókina á fætur annari er ekki endilega það heppilegasta sem við getum gert í 

náttúrufræðinámi. Bækurnar tengjast ekki að nokkru leiti ef frá er talin stærðin en bókaflokkarnir 

sem  títt  er  rætt  um  í  þessu  ritverki,  „Auðvitað“  og  „Almenn  náttúruvísindi“  eiga  við  í  þessu 

samhengi.

Samfella milli skólastiga.

Það sem einna helst er rannsakað og rætt í sambandi við samfellu í námi er þegar skipti verða milli 

skólastiga. Í mínu námi við Háskóla Íslands var hægt að taka sér námskeið sem fjallar eingöngu um 

það, námskeiðið heitir á mörkum leik og grunnskóla og sat ég það árið 2009. Ágætt námskeið en 

tilvist þess sem eina námskeiðsins sem fjallar sérstaklega um samfelllu í námi, sýnir áhersluna sem 

er við lýði. Þetta sjónarmið er svo aftur greinilegt í erlendum rannsóknum þar er mikill meiri hluti 

rannsókna og umræðu um samfellu og „continuity“ er umræða um tengsl skólastiga. Börnin skipta 

nokkrum sinnum um takt í sínu námi þ.e fara úr leikskóla í grunnskóla, svo upp á miðstig og loks á 

elstastig en öll  þessi  skref krefjast  aðlögunar að nýjum kröfum og í  sumum tilfellum einnig að 

nýjum réttindum. Stundum eru sérstakir skólar fyrir eldri nemendur t.d í Bandaríkjunum eru hinir 

þekktu „high school“ fyrir nemendur sem eru komnir í tiltekinn bekk. Lance heldur því fram í grein 
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frá árinu 1996 að samfellan milli  þessa grunnstigs og „high school“ sé það sem aðallega mætti 

bæta í bandarísku menntakerfi og Jarman (1997) bætti um betur og ályktaði sem svo að skortur á 

samfellu  milli  skólastiganna væri  einn grundvallar  þáttur  í  því  að hægja  á  námi  og  almennum 

þroska  nemenda.  Þarna  segja  tveir  bandarískir  fræðimenn  frá  því  alvarlegasta  sem  gerist  ef 

samfellan er ekki virt í skólastarfi.  Ég held að ástæða fyrir slöku gengi Íslands í Pisa könnunum 

síðusta ára og ástæða þess leiða sem ítrekað finnst meðal nemenda í garð náttúruvísinda, sé að 

töluverðu leiti því að kenna að nám á einu stigi virðist ekki hjálpa svo mikið í námi á öðrum stað. 

Þetta er ólíkt öðrum greinum þar sem krafist er grunnþekkingar í faginu og ef einstaklingur hefur 

öðlast þá færni má alltaf nota hana sem útgangspunkt í því að öðlast frekari hæfni. Þetta lögmál 

virðist að töluverðu leiti brotið í náttúrufræðikennslu dagsins í dag, eins og áður hefur verið reyfað. 

Ég tel því að til  að auka hæfni íslendinga í náttúruvísindum þurfi  að auka samfellu greinarinnar 

innbyrðis og gera hana aðgengilegri og vonandi skemmtilegri með því. 

Lokaorð

Á skrifum þessa ritgerðar er greinilegt svar við rannsóknar spurningunni. Já, það er hægt að auka 

samfellu  í  náttúrufræðinámi  barna í  grunnskóla og það er  æskilegt  að gera það.  Ég hef  reifað 

nokkrar aðferðir til þess, eflaust eru aðferðirnar miklu fleiri sem hægt er að beita við það og sumar 

þyrftu ekki  að kosta svo mikið, sem er gott  í  niðurskurðar óðagotinu sem nú virðist öllu stýra. 

Kosturinn við að auka samfelluna í  náttúrufræðinámi er einnig bersýnilegur sé litið til  kenninga 

fræðimanna á borð við John Dewey. Hann lítur svo á að það að samfella milli reynslu og náms sé 

eitt af 3 frumskilyrðum þess að nám fari fram (Dewey, 1938/2000b). Það þurfa ekki að fylgja því 

mikil  vandkvæði,  nokkrir  skólar  hafa farið út  í  hönnun umhverfisstíga,  reyndar  sýnist  mér  að í 

mörgum tilfellum sé um kennaranema að ræða sem hanna slíkan stíg en vonandi nýta þeir þá 

áfram í starfi. Það að læra beint af viðfangsefninu er að mörgu leiti mjög heppilegt.  Kostur þess að 

stunda nám utandyra er augljóslega viðbættur kostur þess að námið hafi aukinn tilgang og sé byggt 

upp á þann hátt að nemendur öðlist reynslu. 

Að  mér  vitandi  er  engin  skóli  á  Íslandi  sem  skipuleggur  náttúrufræðikennsluna  líkt  og  aðrar 

sérgreinar,  með  sérkennara  sem  kennir  frá  fyrsta  bekk.  Mér  hefur  þó  verið  bent  á  að 

Hvassaleitisskóli, sé á góðri leið með að ná þessu og aðrir með hugmyndina í vinnslu. En flestir 

skólar  hafa  náttúrufræðikennara  á  unglingastigi,  stundum  einn  líffræðikennara  annan 

eðlisfræðikennara og mögulega þriðja efnafræðikennarann sem kenna þá allir á unglingsstigi og 

hver sér um  sitt sérfag, þó þeir eigi kannski í einhverskonar samstarfi. Það fer eftir stærð skólans 

en oft er bara um einn náttúrufræðikennara að ræða. Í sumum tilfellum tekur einhver einnig að sér 
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kennslu í náttúrufræðum á miðstigi en það er þá ekki endilega náttúrufræðikennari eins og gjarnan 

er á unglingastigi. Þetta tel ég geta orðið til þess að náttúrufræðin missi að töluverðu leiti marks og 

nái ekki þeim hæðum sem þau annars gætu. Ef sami aðilinn eða sömu aðilarnir myndu sjá um alla 

kennslu í náttúrufræði frá fyrsta bekk og upp úr þá væri hægt að byggja á vinnu hvers annars, það 

væri hægt að æfa með markvissum hætti ýmsa lykilhæfni nemenda, til dæmis með því að sinna 

tilraunum, sem stundum virðist vera mjög bágborin eins og umræða í skýrslu Allyson Macdonald, 

Auður Pálsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir frá 2007 bendir á og einnig kemur þetta sjónarmið fram 

á fleiri stöðum17. 

Þegar að skólar beita markvisst teymiskennslu hugmyndafræðinni og einbeita sér að því að verða 

frábærir á tilteknu sviði gerast oft stórskemmtilegir hlutir, og vegna eðlis náttúrufræðanna tel ég 

það vera styrkur þeirra að hafa víðfeðmt svið og ef hægt væri að virkja töfrana sem felast í henni 

myndi það verulega auka áhuga nemenda og skilning. Það verður hinsvegar ekki gert nema með 

aukinni samvinnu og skipulagi kennara og út á það ganga mínar breytingatillögur þ.e. að kennarinn 

hafi meiri stjórn yfir því sem hann ætlar að kenna og í hvaða röð. Hann hefur mörg ár eða í það 

minnsta hefur teymið mörg ár og hægt er því að skipuleggja lengri tíma í einu, jafnvel þannig að 

hægt sé að skipuleggja svipað verkefni fyrir marga ólíka námshópa. Það gæti komið sterkt inn, bæði 

vegna samnýtingar áhrifa ýmissa tækja og tóla, svo og uppbyggingu og samræður nemenda og 

starfsfólks  sem  hljóta  að  öðlast  aukna  þekkingu  og  ef  margir  öðlast  aukna  þekkingu  á  sama 

hlutnum  á  sama  tíma  gætu  þeir  rætt  það.  Slík  umræða  myndi  án  efa  auka  áhuga  fyrir 

náttúrufræðunum og jafnvel skilninginn, eins værum við þá kominn með svæði mögulegs þroska 

svo maður beiti Vygotsky aðeins fyrir sig. 

Að  lokum  ræði  ég  svo  um  breytingar  á  námsefninu,  sem  grundvöll  þess  að  auka  samfellu  í 

náttúrufræðináminu. Þarna er ég á erfiðum slóðum, það eru mjög miklar pælingar og rannsóknir til 

varðandi námsefni, samt er það jafn misjafnt og raun ber vitni. Námsefnishugleiðingar eru einnig 

tísku fyrirbæri og það sem talið er heppilegast breytist því bæði eftir því sem rannsóknir sýna hvað 

sé best og því sem tíðarandinn segir að sé best. Allar pælingar varðandi þessi efni reyni ég að forast 

þegar ég set fram hugmyndina um gagngera endurskoðun námsefnisins. Ég átta mig á því að það 

gæti virst vera þversögn fólgin í því og einnig að ég sjálfur gæti verið undir sterkum áhrifum af þeim 

tíðaranda sem nú er uppi, nefnilega endurbótum á fortíðinni og vantraust á það sem áður hefur 

verið gert í kjölfar bankahruns og fádæmalausra spillingar í samfélaginu sem nýlega hefur komist 

upp. Ég held því samt sem áður fram að mjög heppilegt væri að endurskrifa eða endurraða í það 

17 til dæmis ritgerð Sigrúnar sem áður var nefnd
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minsta námsefninu í náttúrufræðum með það að markmiði að auka samfellu þess og flæði. Ég tel 

að  við  lestur  bóka  sem  fjalla  um  jafn  snúið  efni  og  sumar  náttúrufræðinámsbækurnar  svo 

sannarlega gera þurfi að gæta mun meira að því að nemendur tapi ekki þræðinum, en á sama tíma 

að einfalda ekki efnið þannig að það dragi úr möguleikum nemenda til að hugsa um efnið og hafa á 

því skoðun. Ég held að alvarlegustu mistök skólakerfisins sé að reyna að svara öllum spurningum, 

og krefjast endalausra réttra svara, í stað þess að einblína á skilning og hugmyndaauðgi. Dewey 

orðar það vel þegar hann segir á blaðsíðu 37 í reynsla og menntun 

„ hve margir tileinkuðu sér ekki sérstaka færni og kunnáttu með vélrænu stagli svo að 
dómgreind þeirra og hæfni til að haga sér skynsamlega við nýjar aðstæður var skert? 
Hve margir komu ekki til með að setja námsferlið í samband við óyndi og leiðindi? Hve 
mörgum þótti ekki það sem þeir höfðu lært svo fjarlægt aðstæðum í lífinu utan skólans 
að það veitti þeim enga hæfni til að stjórna þeim?“

Hér dúndrar Dewey föstum skotum að hefðbundnu skólastarfi  og miðað við mína reynslu þá á 

töluvert af því sem hann segir mjög vel við enn í dag þó um 70 ár séu liðin. 

Ef náttúrufræðinámsefnið væri ritað eins og lagt er til hér að ofan þ.e að hefja ritun þess á því að 

búa til það efni sem nemendur tíunda bekkjar eiga að hafa tileinkað sér, og rita svo efni níunda 

bekkjar, svo áttunda bekkjar í framhaldi af því og svo framvegis mætti ná ótrúlegum árangri hvað 

varðar  skipulagningu  og  straumlínulögun  alls  náttúrufræðinámsins.  Einnig  sé  ég  það  sem 

gríðarlegan kost við þessa hugmynd að nauðsynlegt myndi vera að skipuleggja námið og einfalda 

það, því varla er að hægt að semja efnið í öfugri röð eins og lagt er til án þess að gríðaleg vinna fari 

í skipulagið fyrst. Í slíkri vinnu verður auðvitað að vera svigrúm fyrir margbreytileikann og því ekki 

endilega um það að ræða að skylda alla kennara til að nota sama efnið og því verður kannski hafa í 

huga við hönnun efnisins að það sé ekki of takmarkað. Þó er sú staðreynd að flestir kennarar í 

flestum skólum nota sömu eða mjög svipaðar bækur við kennslu í hverri bekkjardeild. Þannig er 

„Auðvitað 1“ oft kennd í fimmta bekk, stundum ásamt efninu úr „Græðlingur 1 – 4“, „Auðvitað 2“ 

er kennd í sjötta bekk, og „Auðvitað 3“ í sjöunda bekk. Á unglingastigi í flestum skólum er eins og 

áður hefur komið fram bækurnar „Almenn náttúruvísindi“ lesnar, þannig að bókin „Lifandi veröld“, 

„Erfðir og þróun“, „Sól, tungl og störnur“ og fleiri eru kenndar eftir tilteknu ferli yfirleitt tvær á ári. 

Þær byrja hinsvegar flestar á sama kaflanum, líklega er efnið sett fram með það að markmiði að 

hægt sé að byrja hvar sem er í efninu. Með því að gefa það til kynna að hægt sé að byrja hvar sem 

er, er í raun verið að viðurkenna samfellu skortin í námsefninu og eins er verið að tapa möguleikum 

til að stuðla að því að efnið styðji hvort við annað. 

Sjálfur tel ég að til þess að auka skilning nemenda á náttúruvísindum og ekki síst til að auka áhuga 
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á þeim, sé algörlega nauðsynlegt að tengja efnið betur saman. Náttúruvísindi eru öll komin af sömu 

rót, sérhæfðir vísindamenn á einu sviði hafa oft á tíðum mjög góðan skilning á öðrum sviðum utan 

síns sérsvið. Sömu hugtökin koma fyrir aftur og aftur í mismunandi útgáfum, sömu lögmálin ríkja 

fyrir flesta efnislega hluti en einhvern veginn tekst okkur að skrifa til dæmis um vött í bókinni um 

orkuna þannig að ekki  er  ljóst  að um sömu mælieininguna er  að ræða í  bókinni  um krafta.  Á 

endanum er svo stærðfræði hellt yfir allt saman og vonast til að börnin nái inntakinu „svona sirka“. 

Þetta er að mínu mati eingöngu til þess að virkja hið vélræna stagl, skilningurinn verður að vera 

lykilatriði og hann er ekki hægt að auka í einangrun eða með því að búta allt svo mikið niður að 

ómögulegt verður að hafa yfir það heildarmynd.  
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