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Formáli 
 
Árið 2005 hófst rannsóknarverkefnið Vilji og veruleiki um stöðu náttúrufræði- og 
tæknimenntunar á Íslandi. Verkefnið er unnið á vegum rannsóknarhóps við Kennara-
háskóla Íslands með styrk frá Rannsóknasjóði. Verkefnastjóri er Allyson Macdonald 
prófessor. Markmið verkefnisins er að skoða ástand og breytingar í náttúrufræði-
menntun í ljósi lagabreytinga, tilkomu nýrrar aðalnámskrár, endurkomu samræmds 
prófs í náttúrufræði í 10. bekk og þátttöku Íslands í alþjóðlegum samanburðar-
rannsóknum. Heimsótt hafa verið fimm svæði á Íslandi þar sem við höfum beint 
athygli okkar að námi og kennslu í náttúrufræði og nýsköpunarmennt. 
 
Á vordögum 2007 var leitað til tveggja grunnskóla og Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
um þáttöku þeirra í verkefninu. Rannsóknarhópurinn heimsótti grunnskólana Hóla-
brekkuskóla og Fellaskóla auk Fjölbrautarskólans í Breiðholti (FB).  
 
Heimsóknin í FB hafði tvíþættan tilgang, annars vegar að safna gögnum í rannsókn 
um nám og kennslu í náttúrufræði, tækni og nýsköpunarmennt á Íslandi og hins vegar 
að veita skólunum stuðning við að meta starf sitt á þessu sviði. Þessi skýrsla hefur að 
geyma nokkrar niðurstöður um ástand í FB á vordögum 2007. Niðurstöður eru 
byggðar á heimsókninni og viðtölum í mars 2007 og athugun á heimasíðu skólans 
sumarið 2006.  
 
Síðan rannsóknin var gerð hafa verið samþykkt ný lög fyrir grunn- og framhaldsskóla. 
Þar sem lögin gera ráð fyrir dreifstýrðri námskrárgerð má ætla að töluverðar breyt-
ingar geti orðið á uppbyggingu námsbrauta framhaldsskólans, sérstaklega þar sem 
lögin boða aukna áherslu á hæfni nemenda í stað inntak náms. Þrátt fyrir þessar miklu 
breytingar telur rannsóknarhópurinn að niðurstöður matsins geti nýst stjórnendum 
skólans í nýju starfsumhverfi. 
 
Við hlutum alls staðar góðar móttökur og þökkum jafnt stjórnendum, kennurum og 
nemendum fyrir tímann sem þeir vörðu í þágu rannsóknarinnar. Það er von okkar að 
ábendingar þær sem koma fram í þessari skýrslu nýtist skólanum.  

 
Björg Pétursdóttir sérfræðingur 

Allyson Macdonald prófessor Háskóla Íslands 
Svanborg R. Jónsdóttir doktorsnemi 

Hafþór Guðjónsson, dósent Háskóla Íslands 
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1 Rannsóknarverkefnið Vilji og veruleiki 

 

1.1 Inngangur 

Meginrannsóknarspurningin sem leitað er svara við í rannsókninni Vilja og veruleika 
er eftirfarandi: 

 Hvers eðlis er gjáin milli vilja stefnumótunaraðila eins og hann kemur fram í 
opinberum skjölum og raunverulegs náms í náttúrufræði og tæknigreinum?  

Til að rannsaka þetta nánar er stuðst við eftirfarandi undirspurningar: 

 Hver eru aðaleinkenni námskrár grunnskóla og framhaldsskóla í náttúrufræði?  
 Hvers konar náms- og kennslutæki (t.a.m. námsgögn, áhöld, tæki eða 

upplýsingatækni) eru á boðstólum og eru í notkun í námi og kennslu í 
náttúrufræði?  

 Hvaða kennsluhætti og námsvenjur er að finna meðal kennara og nemenda?  
 Hvaða þættir hafa áhrif á val nemenda á frekara námi í náttúrufræði og/eða 

tækni í framhaldsskólum og háskólum?  

Af rannsóknarspurningunum má ráða að rannsóknin Vilji og veruleiki byggir að 
stórum hluta á samstarfi við skóla þar sem leitað er eftir upplýsingum með viðtölum 
við kennara, skólastjórnendur og nemendur og einnig með vettvangsrannsóknum.  
 
Í þessari skýrslu er að finna niðurstöður og umræður eftir heimsókn á vordögum 2007 
til Fjölbrautarskólans í Breiðholti. 

1.2 Gagnasöfnun 

Leitað var leyfis til að heimsækja skólana seinni hluta marsmánaðar 2007 með bréfi til 
skólanna. Við vildum safna gögnum í samvinnu við skóla, skila skýrslu og nota 
gögnin og túlkun á þeim til frekara þróunarstarfs og/eða ráðgjafar.  

Haft var símasamband u.þ.b. viku eftir að kynningarbréf barst til skólanna til að ræða 
nánar um fyrirkomulag heimsóknarinnar. Fyrirfram voru sendar nokkrar spurningar 
sem óskað var að ræða nánar á staðnum.  

Fjórir tóku heimsóttu Fjölbrautarskólann í Breiðholti:  Björg Pétursdóttir sér-
fræðingur, Allyson Macdonald prófessor og verkefnisstjóri, Hafþór Guðjónsson 
dósent og Svanborg R. Jónsdóttir nýsköpunarkennari og doktorsnemi.  

Dagana 27. og 29. mars 2007 var Fjölbrautarskólinn í Breiðholti heimsóttur. 
Fyrirkomulagið var nánar ákveðið í samráði við skólastjórnendur og starfsmenn  Í 
heimsóknunum var rætt við skólastjórnendur, umhverfi og aðstæður skólans skoðuð, 
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fylgst með kennslu, rætt við kennara sem kenna náttúrufræði, tækni og nýsköpun 
og/eða koma að skipulagi slíkrar kennslu og rætt við nemendur. Endanleg dagskrá var 
eftirfarandi: 

− Allyson og Hafþór töluðu við Stefán Baldursson aðstoðarskólameistara og 
Stefán Andrésson áfangastjóra 

 
− Hafþór og Allyson töluðu  við Hilmar J. Hauksson, líffræðikennara  

 
− Allyson og Hafþór töluðu við Eirík Jensson 

 
− Hafþór talaði við Írisi Hvanndal 

 
- Hafþór sat í tíma hjá Eiríki Jenssyni, líffræðikennara 

 
− Allyson sat í tíma í eðlisfræði hjá Birgi Martin 

 
− Allyson og Björg töluðu við fjóra nemendur af náttúrufræðibraut 

 
− Allyson og Svanborg töluðu við Hilmar J. Hauksson og Gunnar M. 

Gunnarsson 29.mars. 
 

Viðtölin voru öll hljóðrituð. Leitast var við að trufla sem minnst venjulegt skólastarf 
þar sem æskilegt var talið að fá tækifæri til fylgjast með venjulegum skóladegi auk 
þess að ræða við stjórnendur, kennara og nemendur.  
 
Við gerð skýrslunnar var enn fremur notað símaviðtal sem Björg tók, sumarið 2006, 
við Stefán Andrésson áfangastjóra, um heimasíðu skólans. 

Tækifærið sem skólafólkið veitti okkur með því að leyfa okkur að fylgjast með 
skólastarfi á þessu sviði er mikils virði. 
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2 Skipulag, aðstaða, nám og kennsla 
 

2.1 Skipulag og starfsmenn 

Á vorönn 2006 voru 1185 skráðir í dagskóla, 820 í kvöldskóla. Skipting á brautir í 
dagskóla voru þannig að 619 voru í bóknámi, 540 í verknámi og 26 á starfsbraut. Á 
náttúrufræðibraut voru 100 nemendur. Eitt einkenni skólans er að hlutfall 
náttúrufræðibrautanemenda er nokkuð undir meðallagi. Af rúmlega 100 nemendum sem 
útskrifast á hverri önn, sem stúdentar, eru um 10 nemendur af náttúrufræðibraut, þ.e. 
tæplega 10%, en samkvæmt Hagstofunni er að meðaltali yfir landið um 25% útskrifaðra 
stúdenta af náttúrufræðibraut. Fram kom að meðan náttúrufræðibrautin og málabrautin 
ættu í vök að verjast eru félagsfræði- og listnámsbrautirnar mjög vinsælar. Annað 
einkenni skólans er að nemendur eru mun eldri en í öðrum framhaldsskólum, þar sem 
meðalaldur í dagskóla er um 20 ár. Nemendur kvöldsskólans eru eldri nemendur sem oft 
hafa flosnað upp frá öðrum skólum. Nýleg könnun sýnir að 71 % nemenda kvöldskólans 
hafa verið í öðrum framhaldsskóla áður en þeir komu í FB. Könnunin sýnir enn fremur að 
á hvorri önn, veturinn 2006-7, komu 300 nemendur af 750 kvöldskólanemendum nýir inn 
í skólann.   

Af 110 kennurum skólans á vorönn 2007 voru 10 raungreinakennarar og eru þeir flestir 
með BSc-gráðu, s.s. í efnafræði, eðlisfræði, líffræði eða landafræði. Í skólanum eru 10 
kennslustjórar og er einn þeirra kennslustjóri raungreina og stærðfræðideildar. Undir 
kennslustjórum eru fagstjórar. Í raungreinum eru fagstjórar í jarðfræði, efnafræði, líffræði 
og eðlisfræði. Hver deild fær 350 tíma sem hún skiptir á milli fagstjóra og kennara í 
sérverkefnum. Að jafnaði fá fagstjórar tvo tíma á viku til að sinna fagstjórn og meira ef 
umfang hennar er mikið.  

Mikill stöðugleiki er á starfsmönnum. Sjö af tíu raungreinakennurum eru búnir að vera í 
kringum 25 ár. Stjórnendur telja ástæðuna vera þá að starfsandinn sé frábær. Enn fremur 
geri áfangakerfið það að verkum að agavandamál séu minni og þannig álag á kennara því 
minna en í mörgum öðrum skólum. Það séu síður læti í tímum og ekki myndist 
bekkjarklíkur. Þetta viðhorf kom einnig fram hjá kennara sem kennt hafði bæði í 
bekkjarskólum og áfangaskóla. Hann taldi skvaldur í tímum vera meira vandamál í 
bekkjarkennslu. Í staðinn væru nemendur áfangaskólans almennt passífari og erfitt að 
virkja þá.  

2.2 Aðbúnaður fyrir náttúrufræði- og raungreinakennslu 

Raungreinakennsla fer fram í sér álmu. Þar eru fjórar verklegar stofur, sem eru 
eyrnarmerktar efnafræði, líffræði, eðlisfræði og jarðfræði. Enn fremur eru þrjár almennar 
stofur fyrir bóklega kennslu. Áður voru tvær verklegar stofur í efnafræði en nú er búið að 
taka aðra þeirra undir bóksölu og ljósritun. Alls eru því sjö stofur af 65 kennslustofum 
skólans notaðar eingöngu til raungreinakennslu.  
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Skólastjórnendur sýna stuðning við raungreinakennslu skólans í verki þannig að allir 
raungreinaáfangar hafa fastan verklegan tíma í verklegri stofu. Raungreinaáfangar eru 
yfirleitt þrjár kennslustundir í viku og er ein þeirra  verkleg. Í verklegum tímum er 
nemendahópnum skipt í tvennt. Kennarinn kennir tvo bóklega og tvo verklega tíma í viku 
(320 mín.) en nemendur fá tvo bóklega og einn verklegan tíma í viku (240 mín.). Kenndar 
eru 80 mínútna kennslustundir. 

Á síðustu tveimur árum hafa verið settir skjávarpar í raungreinakennslustofurnar og 
margir kennarar hafa fengið fartölvu.  

Tækjakostur 

Allt frá upphafi hefur aðstaða til verklegrar kennslu við skólann verið ágæt en eitt 
einkenni skólans er stór rafiðnaðardeild og tréiðnaðardeild sem kalla á mjög dýran 
tækjakost. Þar sem fjárhagur skólans var á tímabili í járnum drógust öll tækjakaup saman 
en með samstilltu átaki kennara og stjórnenda hefur þetta breyst og síðustu tvö árin (frá 
2005) hefur verið gert átak í tækjakaupum.  

2.3 Innra starf 

Í samtali við kennara kom fram að almennt koma kennarar skólans ekki að stefnumótun. 
Kennslustjóri er í stærðfræði og raungreinum og heldur hann deildarfundi. 
Áfangalýsingar eru sýndar á heimasíðu og kennarar gera kennsluáætlanir sem nemendur 
fá í hendur í upphafi annar.  

 

Heimasíða 

Skólanámskrá er safn upplýsinga sem varða stefnu og starfsemi skóla. Hún tekur til alls 
regluverks hvort sem það beinist að starfsmönnum eða nemendum, kennsluáætlunum, 
áfangalýsingum, kennsluháttum, námsmati og sjálfsmati, auk þess sem hún kveður á um 
venjur og sérkenni skólasamfélagsins. Ef heimasíða skóla inniheldur miklar upplýsingar 
getur hún endurspeglað nær alla skólanámskrá skólans. Með því að uppfæra upplýsingar-
nar reglulega verður heimasíðan og þar með skólanámskráin lifandi og síbreytileg en 
þannig endurspeglar hún best starfsemi skólans.  

Með þetta í huga voru tekin símaviðtöl við stjórnendur sumarið 2006 um heimasíðu 
skólans. Þar kom fram að enginn einn væri ábyrgur fyrir því að setja inn efni og uppfæra 
heimasíðu skólans. Miðað væri við að kennslustjórarnir sæju um að setja út nýjar 
upplýsingar sem varða þeirra brautir og að áfangastjórarnir sæju um uppfærslur. 
Vinnureglan væri sú að kennararnir sæju um að gera kennsluáætlanir og að setja eintak af 
þeim inn á skólanetið. Skólinn væri kominn með Acrobat-forrit til að búa til pdf-skjöl en 
erfitt væri að hafa yfirsýn yfir og umsjón með því að kennsluáætlanir og gömul próf væru  
sett út á netið. Hvað varðar náttúrufræðibrautina þá sömdu raungreinakennarar texta og 
áfangalýsingar, fyrir um þrem árum (2003), sem líklega hafa ekki verið uppfærð síðan 
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(2006). Kennslustjóri í raungreinum og stærðfræði ber ábyrgð á raungreinaefni 
heimasíðunnar.  

Þróunarverkefni 

Skólinn ætlar að hefja nýbúakennslu næsta haust (2007). Námið einkennist af íslensku 
fyrir útlendinga á þeirra forsendum. Ætlunin er að kenna íslenskt talmál og samskipti, 
Sleppt verður ýmsum þáttum, s.s. fornsögum og hljóðfræði. Í framhaldi er ætlunin að 
tengja íslenskukennsluna fagmáli áfanganna. Hingað til hefur ekki verið mikið um 
erlenda nemendur í skólanum. Helst hefur það verið í námi í húsasmíði, rafvirkjun og á 
sjúkraliðabraut. Þeir erlendu nemendur sem hafa komið inn í kvöldskólann hafa haft 
tilhneigingu til að færa sig yfir í dagskólann til að fá fleiri tíma í hverjum áfanga.  

2.4 Náttúrufræði- og raungreinakennsla 

Skólinn hefur búið til tvær útgáfur af áfanganum Nát123. Í annan fara þeir nemendur sem 
ætla að halda áfram í raungreinum (Nát143). Hinn áfangann (Nát123) taka þeir nemendur 
sem ekki taka fleiri raungreinar. Þetta eru t.d. nemendur af snyrtibraut, sjúkraliðabraut og 
félagsfræðibraut.  

Í samtali við kennara kom fram að hann teldi hvorki nemendur né kennara skólans 
ánægða með að blanda efna- og eðlisfræði saman í Nát123 og betra væri að kenna 
fræðigreinarnar sér. Það sama ætti við um hugmyndir að nýjum Nát-áfanga sem liggja 
fyrir hjá menntamálaráðuneytinu, þar sem gert er ráð fyrir að samtvinna líffræði og 
efnafræði.  

2.5 Nýsköpun og frumkvöðlamennt 

Áfanginn Nýsköpun og frumkvöðlafræði var kenndur tvisvar árin 2003 og 2004. Áfanginn 
var valáfangi sem nemendur af öllum brautum gátu tekið og því breiður hópur nemenda 
sem sótti námið. Á vorönn 2004 tóku 15 nemendur þátt í áfanganum. Rætt var við þá tvo 
kennara við skólann sem þróuðu áfangann. Annar sagðist hafa viljað gegnum áfangann 
nýta sérstöðu skólans sem bæði bóknáms- og verknámsskóla. Hann hafði heimsótt skóla 
erlendis og sá þá að á Íslandi væri góður möguleiki á að “vera sinnar eigin gæfu smiður”. 
Hann taldi íslenska nemendur eiga mikla möguleika á að hafa áhrif og geta stofnað 
fyrirtæki en ekki vita hvernig þeir eigi að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Hinn 
kennarinn hafði áður starfað í háskólaumhverfi við að aðstoða frumkvöðla. Hann taldi 
einnig að nemendur sem útskrifast með fagmenntun úr skólanum vantaði aðgang að 
aðstoð við að koma af stað fyrirtækjum og þekkingu á að framkvæma hugmyndir sínar. 
Kennararnir höfðu gert  könnun meðal nemenda skólans og hafði hún sýnt að áhugi væri 
fyrir slíku námskeiði. Félagarnir lögðu saman krafta sína, fengu styrk úr Þróunarsjóði 
menntamálaráðuneytisins til að þróa áfangann og settu saman námsefni. Áfanginn var 
aðallega ætlaður útskriftarnemendum og öðrum sem höfðu áhuga á að þróa og móta 
hugmyndir sínar og gera þær að veruleika.  



 10

Kennararnir bentu á ranga notkun hugtaka í sambandi við nýsköpunar og frumkvöðla-
mennt, svo sem þegar talað er um frumkvöðla þegar frekar ætti að tala um athafnamenn. 
Þeir vilja ekki flokka nýsköpun og frumkvöðlafræði innan ákveðinna deilda eða sviða, 
heldur telja greinina sameina mörg svið og greinar. Kennararnir töldu ekki hafa verið 
erfitt að vinna þetta innan skólans en telja þörf á að sannfæra fólk utan skólans um að 
svona menntun skipti máli. Til er skýrsla um þróun áfangans sem þeir félagarnir settu 
saman. 

2.6 Símenntun og faglegt samstarf 

Engin stefna eða krafa er frá hendi stjórnenda um að kennarar sæki endurmenntun en 
þróunarstarf og símenntun er í höndum kennaranna sjálfra. Það er þó tilfinning stjórnenda 
að margir kennarar sæki endurmenntunarnámskeið. Teymisvinna og þróunarstarf er í 
höndum kennslustjóra og deildarstjóra sem stundum fá til sín fyrirlesara.  

Í viðtölum kom fram að lítið samstarf er á milli raungreinakennara en einn reyndur 
kennari hefur haldið utan um verklega kennslu og haft umsjón með að setja upp tilraunir 
fyrir nýja kennara. Fram kom að kennarar ræddu lítið saman um kennsluna og faglegt 
samstarf væri lítið. Þar sem sumir kennarar eru einir með sitt fag, s.s. efnafræði, eðlis-
fræði og líffræði er minni krafa um samvinnu. Hjá óreyndum kennara var kallað eftir 
meiri stuðningi og upplýsingagjöf, en hjá reyndum kennara var kallað eftir tækifæri og 
kröfu frá skólayfirvöldum á faglegri umræðu, markmiðsetningu og kröfu á fagmennsku í 
starfi. Einnig kom fram að bjóða þyrfti upp á kennslufræðileg endurmenntunarnámskeið 
fyrir raungreinakennara, sem gerlegt væri að taka með vinnu. 
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3 Sýn stjórnenda, kennara og nemenda 
 

3.1 Sýn stjórnenda 

Flestir stjórnendur skólans hafa starfað  frá upphafi skólans, þ.e.a.s. hófu störf 1975 til 
1977. Í samtölum við þá kom fram að þeir telja töluverða breytingu hafa orðið á 
nemendum skólans í gegnum tíðina og einsýnt að skólinn taki við mun slakari nemendum 
en áður. Nýnemar hafi á sér annan brag, t.d. hvað varðar skort á sjálfsaga, sem birtist m.a. 
í umgengni á matstofu. Þeir virðist eiga erfiðara með að læra og einbeita sér í tímum.  

Eitt af því sem einkennir skólann, að sögn stjórnenda, er að bóknámi og verknámi er gert 
jafnt hátt undir höfði. Stórar rafiðnaðar- og tréiðnaðardeildir eru við skólann og sjúkra-
liðabrautin er sterk. Snyrtibraut er eingöngu kennd í FB að frátöldum einum einkaskóla í 
Kópavogi. Enn fremur er upplýsinga og tæknibraut hvergi kennd nema við FB en á henni 
voru, á vorönn 2006, 25 nemendur.  

Tengsl skólans við atvinnulífið eru mismikil eftir brautum. Þau eru mikil á iðnbrautum, í 
tengslum við vinnustaðanám og starfsþjálfun og þá helst við meistara, vinnustaði/verk-
stæði og sjúkrahús. Ekki tíðkast að fyrirtæki séu stuðningsaðilar brauta eða náms innan 
skólans. 

Sú sýn eða markmið sem tengjast raungreinakennslu við skólann er að fá sem flesta góða 
nemendur inn. Enn fremur er sérstök áhersla lögð á að halda úti áföngum og keyra 
hraðáfanga þannig að náttúrufræðibrautarnemendur tefjist ekki í námi. Stjórnendur segja 
breytingar í aðalnámskrá 1999 hafi minnkað vægi raungreinakennslu til muna við 
skólann. Í þeirri námskrá var það tekið upp að einungis stúdentsbrautir þyrftu að taka 
náttúrufræði (nýja Nát-áfanga) og raungreinaáfanga. Einnig var aukið val nemenda á 
stúdentsbrautum sem gefur þeim kost á að velja sig frá raungreinafögum, jafnvel þótt þeir 
séu á náttúrufræðibraut. Í viðbótarnámi til stúdentsprófs fyrir nemendur sem lokið hafa 
skilgreindu þriggja til fjögurra ára starfsnámi er enginn náttúrufræði- eða raungreina-
áfangi skylda. Nemandi getur valið sig frá raungreinum og tekið einungis lágmarkið sem 
er sex einingar í stærðfræði. Sú staðreynd að stór hluti nemenda velja sig frá raungreinum 
telja stjórnendur vera mikið vandamál í FB. Ástæðurnar telja þeir annars vegar vera að 
raungreinaáfangarnir eru taldir erfiðir og fela í sér mikla verkefnavinnu, skýrsluskil o.fl. 
og hins vegar að góðir nemendur fara annað þannig að FB þurfi í auknu mæli að taka við 
slakari bóknáms-nemendum en áður.  

3.2 Sýn kennara 

Skólinn 

Styrkleiki skólans, að mati náttúrufræðikennara sem rætt var við, eru ágætis kennaralið, 
þokkalega áhugasamir kennarar, ágætur aðbúnaður og velvilji skólastjórnenda í garð 
raungreinakennslu. Þeir leggja áhersla á að náttúrufærðibrautin haldist inni og haldið sé 
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uppi fámennum hópum sem um leið gefi nemendum færi á persónulegri kennslu og meiri 
aðstoð í tímum.  

Veikleikarnir séu helst að passífir, slakir nemendur gera minni kröfur til kennara sem 
getur valdið því að gæði kennslunnar minnki. Stefnumótun innan skólans mætti vera 
meiri, samráð kennara mætti vera meira og meira gæðaeftirlit með kennslu. Enn fremur 
vantar stuðning við nýja kennara. FB á við ímyndarvanda að glíma, sem veldur því að 
sterkir nemendur sækja frekar í aðra framhaldsskóla. Þar sem erfitt er að halda úti efri 
áföngum myndast ákveðið óöryggi fyrir kennara þar sem þeir eiga erfitt með að vita 
hvaða áfangar verða kenndir á næstu önn. Samtímis myndast óöryggi fyrir nemendur sem 
ekki vita hvaða áfangar detta út. 

Raungreinakennari sem kennt hefur við skólann í 28 ár segir að ytri umgjörð hafi breyst 
mikið í gegnum tíðina, tækjakostur hefur batnað og breyst en honum finnst raungreina-
kennsluna hafa sett niður. Framför hefur orðið í umgjörð kennslunnar, tækni hefur batnað, 
aukinn aðgangur að tölvum og interneti og auðveldara er að gera kennsluna myndrænni 
og líflegri. Aftur á móti telur hann kröfurnar og markmiðin hafa breyst til hins verra. 
Raungreinadeildin var mjög sterk þegar hann byrjaði og fram til 1990. Ný námskrá 1999 
gaf nemendum möguleika til að stýra fram hjá áföngum sem taldir eru erfiðir og það 
skapi samdrátt í raungreinum.  

Nemendur 

Fram kom í viðtali við annan raungreinakennara að honum finnst nemendur oft ekki vera 
með á nótunum, erfitt sé að fá þá til að fylgjast með og að margir þeirra virðist hafa  litla 
sjálfsbjargarviðleitni. Nemendur, sérstaklega nýnemar, virðast oft ekki kunna námstækni. 
Þeir virðast ekki kunna aðferðir til að tileinka sér námsefnið, lesa kennslubækurnar eins 
og skáldsögur, kunna ekki að taka glósur eða nota námsáætlanir. Enn fremur kunna 
margir illa að nýta sér tölvukerfi skólans, upplýsingar sem kennarar gefa upp í gegnum 
vefumsjónarkerfi skólans. Fram kom bæði hjá kennurum og stjórnendum að þeim fyndist 
nemendur ekki taka nægjanlega ábyrgð á eigin námi. Undir þetta tekur kennari með 
áratuga kennslureynslu við FB. Hann segir mikið vandamál, jafnvel í verklegum tímum, 
hvað nemendur eru passífir. Nemendur virðast þurfa mikla hvatningu, bæði með verk-
efnaskil og að mæta í tíma, en léleg mæting nemenda er mikið vandamál við skólann. Í 
samtölum kom fram að kennarar töldu að mæting væri verst hjá nýnemum en einnig 
skipti máli á hvaða tíma dagsins kennslustundir eru. Iðulega mætir til dæmis einungis 
helmingur nemendahópsins í kennslustund sem hefst kl. 16:30. 

Fram kom sú skoðun, að vegna þess að skólinn er áfangaskóli sé mikilvægt að kennarar 
sinni nemendum, tali við þá og láti þá finna á jákvæðan hátt að fylgst sé með þeim og 
vinnu þeirra. 

Kennari sem búinn er að kenna yfir 25 ár við skólann telur nemendur vera verr undirbúna 
nú en var fyrir 10-15 árum og nefnir sem dæmi að útkoma á skyndiprófum sé miklu 
lélegri en áður var. Nemendur eiga erfitt með að svara einföldum spurningum eins og 
hvers konar dýr er fiskur eða hæna. Annar kennari nefnir að af þrjátíu manna hópi kunni 
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iðulega einungis einn til tveir nemendur að búa til línurit og að illa gangi að kenna öðrum 
nemendum það. Lélegur undirbúningur virðist fara eftir greinum. Kennari í eðlisfræði 
hefur kynnt sér eðlisfræðikennslu í grunnskóla. Hann segist hafa uppgötvað að 
grunnskólanemendur reikni lítið í eðlisfræði og læri þeir frekar um hugmyndir og hugtök. 
Þetta skýri hversvegna nemendur eigi erfitt með að leysa jöfnur og vinna með 
mælieiningar í eðlisfræði. Þessi uppgötvun auðveldar honum sem framhaldsskólakennara 
að vita hvaða  áherslur er eðlilegt að hafa í upphafsáföngum eðlisfræðinnar. Hann er því 
nokkuð sáttur við þann grunn í eðlisfræði sem nemendur hafa þegar þeir koma í 
framhaldsskólann en telur þó að grunnskólanemendur mættu læra meira um færri hugtök. 

Kennsluaðferðir og námsmat 

Fram kom í samtölum að kennurum finnst mikil hætta á að kennsla þeirra einkennist af 
því að þeir standi og tali næstum alla kennslustundina eða stundi ítroðslu, eins og einn 
kennarinn kallaði það. Einn kennarinn nefndi að hann fyndi hjá sér mikla þörf til að fræða 
en er samtímis meðvitaður um að hann tali of mikið og erfitt sé fyrir nemendur að fylgjast 
með. Hann telur námsefni í áföngunum  vera mjög mikið og telur sig lenda í kapphlaupi 
við að komast yfir það . Hann reynir að brjóta upp kennslustundina með því að spyrja 
nemendur, nota myndir og vera á hreyfingu um herbergið. Enn fremur að vera strangur í 
tímum þ.e. að gæta þess að nemendur séu ekki að rápa inn og út úr tíma og séu ekki í 
símum eða í tölvum í tíma. Honum finnst erfitt að finna tíma til að velta fyrir sér kennslu-
aðferðum og sér ekki fram á að sá tími verði meiri í framtíðinni. Þannig á hann ekki von á 
að geta bætt gæði kennslunnar nema minnka við sig vinnu. Annar kennari með mikla 
kennslureynslu segist einnig óánægður með að hann noti of mikla töflukennslu en stefnir 
á að breyta kennslunni næsta vetur þannig að tímarnir verði fjölbreyttari, t.d. með nýjum 
forritum og myndböndum. Hann telur að það einkenni flesta kennara að búa yfir 
ákveðinni tregðu í að breyta kennsluháttum, en ný tæki, s.s. skjávarpar og fartölvur auk 
samvinnu milli kennara við þróun nýrra áfanga, séu helsta kveikjan að nýjum 
kennsluháttum. Að hans mati hefur kennslustund heppnast vel þegar kennara tekst að 
kveikja áhuga nemenda fyrir því sem hann er að útskýra, og nemendur fylgjist með og 
spyrji spurninga.  

Kennarar sem rætt var við eru sammála um að erfitt sé að fá nemendur til að taka þátt í 
umræðum í tímum. Það virðist þó vera mjög misjafnt eftir hópum og ræðst mikið af þeirri 
stemningu sem myndast hverju sinni. Kennarar telja ástæðuna ekki endilega vera þá að 
nemendur séu svo feimnir, heldur sé þeirra reynsla sú að það nægi að einn einstaklingur 
sé duglegur að spyrja til að ísinn brotni. Þá verður hópurinn duglegri að spyrja og 
umræður algengari. Mikill munur er á nýnemum og eldri nemum. Enn fremur er kennsla í 
kvöldskóla allt öðruvísi. Þar er mikið um fullorðnar konur sem líta á kennarann sem 
þjónustuaðila, þær ganga á eftir því að fá allar upplýsingar um námið og eru duglegri að 
spyrja.  

Í viðtölum kom fram að algengast væri að kennarar skipulegðu áfangana þannig að þeir 
enduðu með lokaprófi. Stjórnendur ýta ekki sérstaklega undir símat og lítil umræða er um 
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útfærslu þess. Engar verklagsreglur eru um fjölda skyndiprófa, verkefnaskil eða 
lágmarksskil. Ekki er óalgengt að lokapróf séu 50-60%. Oft er krafa um lágmarksskil í 
tilraunum, t.d. fimm tilraunir af átta, til að nemandi fái að ljúka áfanganum.  

Verkleg kennsla  

Að sögn kennara virðast nemendur oftar sýna náminu áhuga í verklegum tímum. Þar eru 
færri nemendur í hóp og meiri nánd milli nemenda og kennara. Því miður virðast 
nemendur þó oft óframfærnir og þora ekki að spyrja í tímum en koma stundum eftir eða í 
lok verklegs tíma til kennara og spyrja út í námsefnið. Fram kom að nemendur eiga erfitt 
með að yfirfæra og tengja á milli umfjöllunarefnis í bóklegum og verklegum tímum.  

Kennsluáætlanir 

Engin forskrift er að efni og uppsetningu kennsluáætlana. Einn kennari sagði hana fyrst 
og fremst yfirferðaáætlun, þar sem einnig væru tiltekin próf og verkefni. Markmið 
áfangans væru yfirleitt ekki á áætluninni. Hann notar hana til að benda á hvar bekkurinn 
er staddur hverju sinni, hvenær séu próf og verkefnaskil.  

Heimanám  

Kennarar kvarta yfir því að erfitt sé að virkja nemendur til heimanáms. Kennari sem 
kennir raungreinaáfanga sem eldri nemendur sitja segist iðulega taka öll dæmin uppi á 
töflu. Þegar hann biðji síðan nemendur um að reikna sömu dæmi heima til að þeir nái að 
skilja þau betur, geri aðeins um helmingur það. Kennari, sem kennir LOL-áfanga (líffæra- 
og lífeðlisfræði) sem nemendur telja frekar erfiðan áfanga og í eru bæði nýnemar og eldri 
nemar, segir að þótt hann setji fyrirlestra og myndir inn á netið fyrir tíma sem hann ætlast 
til að nemendur skoði, telji hann að fáir nemendur geri það og fáir nemendur mæti með 
glærurnar útprentaðar í tíma. Til að fá nemendur til að lesa námsefnið og vera undirbúna í 
tíma hefur kennarinn stutt byrjunarkaflapróf sem samanstanda af tveim til þrem auð-
veldum spurningum, í hvert sinn sem byrjað er á nýjum kafla. Prófin gilda 15% af 
lokaeinkunn. Þrátt fyrir að nú séu nemendur búnir að taka 10 kaflapróf finnst honum 
nemendur varla vera búna að átta sig á þessari reglu og .gengi nemenda á prófunum er 
lélegt. Margir nemendur fylgjast svo illa með að þeir vita varla hvenær byrjað er á nýjum 
kafla. Ástæðuna telur kennarinn vera litla sjálfsbjargarviðleitni hjá nemendum og skort á 
metnaði til að bera ábyrgð á eigin námi. Í viðræðum kom fram að ekki hefur verið krafist 
undanfara fyrir áfangann en ætlunin sé að breyta því og gera Nát103 að undanfara. 
Helmingur nemenda áfangans séu nýnemar sem margir hverjir hafa ekki lært neina 
líffræði eftir grunnskóla. Ástæðan fyrir lélegu gengi og áhugaleysi nemenda gæti því að 
hluta til verið að námsefnið sé allt of þungt, þannig að þau gefist upp strax í byrjun. 

3.3 Sýn nemenda 

Tekið var hópviðtal við fjóra nemendur sem allir reyndust hafa verið áður í öðrum 
framhaldsskólum. Þau voru öll í kringum tvítugt, eru öll á náttúrufræðibraut og eiga eina 
til þrjár annir eftir til að klára stúdentspróf. Einn nemandinn hafði áður lokið stúdentsprófi 
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af annarri braut og var að bæta við sig til að klára stúdentspróf af náttúrufræðibraut. Innan 
raungreinanna leggja tvö þeirra áherslu á stærðfræði, eitt á efnafræði og eitt er óákveðið. 
Þau töldu eigin skólasögu eiga við um marga aðra nemendur skólans, þ.e.a.s. að margir 
nemendur hafi byrjað í öðrum framhaldsskóla, prófað jafnvel fleiri skóla og sumir hætt í 
einhvern tíma, áður en þeir komu í FB til að klára sitt nám. Þeirra upplifun af FB var að 
skólinn skæri sig úr hvað varðar liðleika við þennan hóp nemenda. Þau nefndu að skólinn 
kæmi með úrræði þannig að nemendur gætu tekið þá áfanga sem þeir þyrftu til að ljúka 
stúdentsprófi. Bæði væru keyrðir fámennir raungreinaáfangar en einnig útbúin sérúrræði 
fyrir nemendur sem ekki gætu mætt í tíma. Ástæðan fyrir slíku gæti t.d. verið vegna þess 
að tímasókn skaraðist við aðra tíma innan skólans en einnig við tímasókn í öðrum 
skólum. Það átti við um einn viðmælanda sem sótti tíma bæði í MH og FB. Í öðrum fram-
haldssskólum höfðu þau upplifað að ýmsar reglur, s.s. hámarksfjöldi eininga í dagskóla-
námi fyrir utanskólanemndur, kæmi í veg fyrir að þau fengju að taka námið á þeim hraða 
sem þau treystu sér til. Þar virtist engu skipta gott gengi og afbragðseinkunnir nemenda.  

Af hverju höfðar náttúrufræði síður til nemenda? 

Allir nemendurnir sem rætt var við voru á náttúrufræðibraut og því lítið rætt um þennan 
lið. Þó kom fram að þau teldu marga nemendur hræðast raungreinafög vegna 
stærðfræðinnar og velja sig þess vegna frá þeim. Fram kom að stærðfræði væri lykilatriði 
í raungreinum nemendur kæmust ekki hjá því að læra hana. Það sé ekki endilega ráð að 
reyna að kenna neðstu áfangana í eðlisfræði og efnafræði án áherslu á stærðfræðina. Betra 
sé að gera stærðfræðina hagnýtari fyrr, tengja hana betur við raunveruleikann þannig að 
nemendur sjái meiri rök fyrir að taka hana. Mikilvægt sé t.d. að kenna hornaföll betur og 
tengja þau vel við daglegt líf. Raunveruleikatenging stærðfræðinnar á helst að gerast strax 
í grunnskóla.  

Ítrekað kom fram í viðtölunum að samskiptin milli nemenda og kennara skipta miklu 
máli. Einni stúlku hafði gengið vel í stærðfræði þar til hún var 14 ára. Þá hafði hún fengið 
kennara sem hún upplifði að talaði niðrandi til nemenda og vildi ekki útskýra efnið. Í 
framhaldi lækkaði hún verulega í stærðfræði, féll í fyrsta stærðfræðiáfanganum í 
framhaldsskóla, ákvað að hún gæti ekki lært stærðfræði og hætti seinna í framhalds-
skólanum. Núna mörgum árum seinna er hún að klára náttúrufræðibraut og finnst 
stærðfræðin ágæt.  

Hvað gerir námsgrein skemmtilega? 

Nemendur voru sammála um að kennslustund væri skemmtileg þegar það er eitthvað nýtt 
og áhugavert í gangi. Þegar verið er að læra um ný lögmál og hugtök. Ein nefndi að það 
væri gaman að reikna þegar allt gengi upp og tvö nefndu að gaman væri að horfa á 
myndband um efni sem tengdist námsefninu. Yfirleitt ræði kennarinn samtímis um 
myndbandið og nemendur séu jafnvel látnir gera verkefni úr því. Dæmi voru tekin um 
myndbönd í jarðfræði og stjörnufræði. Þeim fannst nýtast þeim best ef kennarinn notar 
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samlíkingar og tengir námsefnið við raunveruleikann þ.e. daglegt líf, þegar hann útskýrir 
námsefnið. 

Nemendur hrósuðu sérstaklega þeim kennurum sem alltaf eru tilbúnir til að útskýra og 
taka tillit til þess hvort nemendur skilji námsefnið. Þeir telja að kennarar verði að leggja 
mikið upp úr því að nemendur átti sig á orsökum og afleiðingum. Samtímis er mikilvægt 
að kennarinn gæti sín á að tala aldrei niðrandi til spyrjandi nemenda. Nemendur upplifa 
það sem niðrandi þegar kennarar neita að svara spurningum og segja við nemendur að 
þeir séu búnir að læra viðkomandi atriði og geti flett því sjálfir upp. Þeir telja mjög 
mikilvægt að spyrjandi nemandi upplifi sig ekki heimskan þegar kennarinn svarar honum 
því þá hættir hann að spyrja. Ef nemendur leggja sig ekkert fram í tímum er stundum 
skiljanlegt að kennari sé grimmur í tilsvörum, en hann þarf samt að hafa fyrrgreinda þætti 
í huga. Mikilvægt er einnig að láta nemendur glíma sjálfa við vandamál og varast að ala á 
því að nemendur bíði bara eftir því að kennarinn leysi verkefnin fyrir þá. Sem dæmi má 
nefna þegar kennarinn reiknar öll dæmin upp á töflu.  

Þegar nemendur eru spurðir hvernig kennslu þeir myndu vilja ef þeir mættu ráða nefna 
þau eftirfarandi atriði:  

• Mjög fræðilega kennslu þar sem nemendur glósa og kennarinn útskýrir vel efnið. 

• Kennarinn þarf að vera hress og skemmtilegur, ekki tala mónotón.  

• Það mætti höfða betur til fleiri nemenda með því að tengja t.d. eðlisfræðina betur 
við söguna og daglegt líf. Hvernig vandamálin hafa verið leyst í gegnum tíðina.  

• Fræðsla og verkefnavinna þar sem kennarar aðstoða.  

• Gefa nemendum tækifæri á að reikna og kennarar aðstoða en ekki taka dæmin 
endalaust upp á töflu.  

Enginn nefndi að fyrra bragði hópavinnu en þegar þau voru innt eftir henni sögðu þau 
hana mikilvæga í þungum stærðfræði- og eðlisfræðiverkefnum. Þau voru sammála um að 
mikilvægt væri að læra að vinna í hóp en vandamálið væri að sumir hópmeðlimir væru 
áhugalausir, þyrftu hjálp frá þeim sem hefðu undirbúið sig og ynnu lítið að verkefninu. 
Þess vegna fannst þeim hópavinna ekki skilvirk og sum töldu hana ekki skemmtilega. 
Flest hafa eingöngu upplifað það að allir nemendur hópsins fái sömu einkunn óháð 
vinnuframlagi. Einn nemandinn hafði upplifað að tekið væri tillit til vinnuframlags í 
einkunnagjöf og fannst það mjög mikilvægt. Einn nemandinn tók fram að hann væri með 
prófkvíða og sagði hópavinnu fína.  

Hvað gerir námsgrein leiðinlega? 

Nemendur segja kennarinn gegna lykilhlutverki varðandi hvað geri námsgrein leiðinlega. 
Það skipti máli hvernig hann svarar nemendum, hvernig hann leiðir umræðuna og hvernig 
hann útskýrir námsefnið. Varast ber að hafa umræður í tímum á of lágu plani. Enn fremur 
kom fram að þegar viðkomandi gengur illa í fagi verður það leiðinlegt. Yfirferð var nefnd 
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og voru sumir á því að ekki væri staldrað nógu lengi við þá þætti sem máli skipti. Til 
dæmis væri lykilatriði í íslensku að læra að lesa og skrifa, vera góður í stafsetningu og 
kunna að tjá sig munnlega og skriflega. Nemendur sögðu að meira mætti æfa þessa þætti 
sem venjulega eru afgreiddir í fyrstu íslenskuáföngunum. Í staðinn fannst sumum að 
bókmenntasaga og lestur skáldsagna mættu vera val. Þeir töluðu um að þau sæju ekki 
nauðsyn þess að læra utan að nöfn skálda og tímabila og þau gætu alltaf sest niður og 
lesið skáldsögu. 

Kennsluáætlanir, kennsluaðferðir, heimanám og námsmat 

Nemendur telja kennsluáætlanir vera mikilvægar og þægilegt fyrir þá að vita um yfirferð 
og verkefnaáætlun. Einn nemandanna hafði áður verið í skóla þar sem engar 
kennsluáætlanir voru notaðar. Hann taldi mikinn kost að hafa kennsluáætlun fyrir hvern 
áfanga. Þær geri það að verkum að hann hafi meiri yfirsýn yfir heimavinnuna og geti 
skipulagt heimanámið betur. Hann telur kennsluáætlanir færa ábyrgð en jafnframt frelsi til 
nemenda.  

Kennsluaðferðir eru mjög mismunandi eftir fögum. Mjög algengt er að kennarinn fari í 
kaflann, útskýri undirstöðuatriðin og síðan eru reiknuð dæmi. Í dæmatímum geta 
nemendur fengið aðstoð. Síðan er byrjað á nýjum kafla. Í sumum fögum hættir kennurum 
til að mata nemendur og miða alltaf við þann sem er lélegastur í bekknum. Í þessum 
tilfellum taka kennarar öll dæmi uppi á töflu. Í öðrum tímum reikna nemendur hver fyrir 
sig, kennarinn gengur á milli og hjálpar eftir þörfum. Hlutfall verklegra tíma er oft einn 
þriðji. Í efnafræði eru t.d. tveir bóklegir tíma og einn verklegur í hverri viku. Nemendur 
lýstu sig nokkuð ánægða með verklega tíma og töldu þá gagnlega. Yfirleitt styðja 
verklegar æfingar ágætlega við efnið sem farið er í, í bóklegum tímum. Vandamál í 
verklegum tímum telja þeir vera hvað margir nemendur eru ósjálfbjarga og bíða eftir að 
kennarinn segi þeim hvernig eigi að leysa vandamálin. Viðmælendum fannst alltof 
algengt að nemendur skólans kæmu illa undirbúnir í tíma og ætluðust til að kennarar ynnu 
fyrir þá verkefnin. Spurt var um hvort nemendur fengju oft að velja viðfangsefni verkefna 
og kom fram að það væri sjaldgæft í stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði en algengara í 
líffræði og jarðfræði. Stundum fá þau að velja úr lista sem kennari hefur sett saman.  

Heimanám finnst þeim vera nokkuð valfrjálst. Þau segja að nemendur geti komist í 
gegnum námið án þess að vera búin að lesa undir tíma. Sum þeirra eru alltaf vel undirbúin 
og sum eru misvel undirbúin eftir áföngum. Sum þeirra lesa í ákveðnum fögum, s.s. í 
sögu óháð kennsluáætlun og því hvort kennari hafi sett fyrir. Það er misjafnt hvort 
kennarar setja fyrir eða hvort þeir segi hvað farið verður í, í næsta tíma.  

Próf segja nemendur að séu oft á tíðum allt of mörg. Einn nemandi, sem þjáist af miklum 
prófkvíða segist vera að meðaltali í tveimur til þremur prófum í viku. Hann hefur ekki 
yfirsýn yfir vægi þeirra en vill fá hátt á þeim. Hann segir að nafnið próf veki kvíða þannig 
að betra væri að kalla þau verkefni í þeim áföngum þar sem eru mörg lítil próf sem gilda 
lítið. Prófin eru mismunandi eftir fögum en fram kom að gott væri að hafa hæfilega mörg 
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próf sem hjálpa nemendum að læra undir lokaprófið. Einum nemendanna finnst að leggja 
ætti mest upp úr lokaprófinu því það sýni að nemandi hafi öðlast heildarskilning á efninu. 
Fram kom að of mörg próf sem gilda lítið, auka líkurnar á að nemandi hætti að taka mark 
á þeim. Þeir hætta að undirbúa sig og prófið verður eins og hvert annað verkefni sem 
skipti kannski ekki svo miklu máli. Þetta á t.d. við þegar eru stutt krossapróf úr hverjum 
kafla í kennslubókinni. Stundum eru prófin góð sem tæki fyrir nemendur til að sjá hvar 
þeir standa. Þetta á t.d. við um þá nemendur sem eru á mörkunum að skilja námsefnið. 
Skilaverkefni geta einnig verið góð í þessu sambandi. 

Símat finnst nemendunum ágætt ef það felur ekki í sér allt of mörg próf. Hæfilegt sé að 
hafa tvö til þrjú próf á önn, auk annarra verkefna. Nefnt var dæmi um símatsáfanga með 
50% lokapróf auk fimm prófa á önninni sem ýmist voru bókleg eða verkleg og fannst 
nemendum þetta allt of mörg próf í einum áfanga. Önnur dæmi um allt of mörg próf í 
áfanga voru úr öðrum framhaldsskóla þar sem var skyndipróf vikulega og skilaverkefni 
vikulega. Nemanda með prófkvíða fannst símatið ekki alltaf betra form en lokapróf vegna 
ofuráherslu á smápróf yfir önnina. Nefnt var sérstaklega að símat felur í sér mjög mikið 
álag fyrir nemendur. „Maður er alltaf að ýta boltanum á undan sér og er alltaf að kafna.“ 
sagði ein stúlkan.  
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4 Til umhugsunar 
 

Niðurstaða rannsakenda byggir á viðtölum við tvo skólastjórnendur, fjóra 
raungreinakennara, frumkvöðlakennara og fjóra nemendur af náttúrufræðibraut, auk 
heimsókna í skólann og nokkrum kennslustundum. Við væntum þess að punktar þeir sem 
hér eru lagðar fram geti nýst starfsmönnum skólans í áframhaldandi uppbyggingu á 
náttúrufræði- og nýsköpunarnámi. 

4.1 Aðstaða til kennslu, tæki og tól 

Aðstaða til raungreinakennslu er nokkuð góð, verklegar kennslustofur nægar og verið að 
gera gangskör í að endurnýja tæki og tól. Verið er að setja inn skjávarpa og kennarar 
farnir að fá fartölvur til eigin afnota.  

Styrkleikar:  

−  Aðstaða til verklegrar kennslu er nokkuð góð 

−  Verið er að vinna að endurnýjun tækjabúnaðar 

Atriði sem mætti huga betur að:  

− Að mati viðmælenda er ekki nóg að taka í notkun ný tæki eins og skjávarpa og 
fartölvur. Virkja þarf kennara í að nýta þá möguleika sem ný tækni og tækjakostur 
felur í sér 

− Aukið samstarf milli raungreinakennara gæti skapað  nýjar hugmyndir við  
nýtingu á tækjakosti við verklega kennslu 

Tillögur: 

−  Halda námskeið eða fá sérfróðan gest til að skoða, með kennurunum, aukna 
möguleika á nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni við raungreinakennslu. 

− Halda samráðsfundi, námskeið eða fá sérfróðan gest til að skoða, með 
kennurunum, aukna möguleika á verklegum æfingum og tilraunum 

4.2 Staða náttúrufræði, raungreina og nýsköpunarmenntar 
innan skólans 

Athygli vakti að bæði nemendur og kennarar kvarta undan lítilli sjálfsbjargarviðleitni 
nemenda, lítilli kunnáttu í námstækni og að nemendur virðist oft ekki kunna að nýta sér 
upplýsingar á vefsvæði skólans. Enn fremur er léleg mæting nemenda talin vandamál. 
Samtímis kom fram að stundum væri efni áfanganna ekki í samræmi við kröfur um 
undanfara og lélegt gengi í áföngum hefði mjög letjandi áhrif á nemendur. 

Fram kom að kennslan virðist oft einkennast af fyrirlestrum sem fylgt er eftir af dæma-
tímum eða tilraunum og loks prófi úr efninu. Nemendur kvarta yfir því að oft séu skyndi-
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próf óeðlilega mörg. Möguleikar á samþættingu eru víða en til að slíkt heppnist vel krefst 
sú vinna yfirlegu, skilnings og samstarfsvilja. Árangurinn gæti orðið aukinn  áhugi 
nemenda.  

Styrkleikar: 

− Yfirstjórn skólans og raungreinakennarar eru mjög meðvitaðir um þá erfiðleika 
sem tengjast raungreinakennslu við skólann og snýst fyrst og fremst um það 
vandamál að fá inn nemendur á brautina. 

− Fram kom í samtali við nemendur að þjónusta og liðleiki við nemendur sem sækja 
náttúrufræðibraut sé framúrskarandi.  

− Þróunarstarf það sem unnið var að með mótun áfangans Nýsköpun og 
frumkvöðlafræði virðist hafa heppnast vel sem þverfaglegur áfangi skilgreindur til 
eininga. 

Atriði sem mætti huga betur að:  

− Skólinn virðist eiga við ímyndarvanda að glíma og fáir sterkir raungreina-
nemendur sækja í skólann. Erfitt er að snúa vörn í sókn en samstillt átak, með 
samvinnu margra utan sem innan skólans er helsti kosturinn. 

− Erfitt er að kenna nemendum að læra að bera ábyrgð á eigin námi. Aftur á móti er 
hægt að leggja áherslu á að nemendur læri ýmisskonar námstækni og að nemendur 
læri að nýta sér vefumsjónarkerfi skólans.  

− Í viðtölum kom fram að mjög erfitt er fyrir nemendur að vera í áföngum sem 
byggja á grunnþekkingu sem þeir búa ekki yfir.  

− Samstillt átak í mætingarmálum, þar sem stjórnendur, kennarar, nemendur og 
forráðamenn vinna saman að lausn 

− Áframhaldandi þróun áfangans Nýsköpun og frumkvöðlafræði. Fáir nemendur af 
heildarfjölda skólans hafa farið gegnum þennan áfanga.  

Tillögur: 

− Útbúa áfanga/námskeið sem nýnemar verða að taka og áhersla er lögð á að efla 
færni nemenda hvað varðar námstækni og nýtingu vefumsjónarkerfisins. Námið 
væri hægt að útbúa þannig að það tengdist einum eða fleiri byrjunaráföngum. Ef 
valið væri viðfangsefni í náttúrufræði gæfist samtímis möguleiki til að auka áhuga 
nemenda fyrir raungreinum. 

− Setja á stofn vinnuhóp til að leita leiða við að bæta ímynd FB. Í því sambandi 
mætti lyfta fram raungreinakennslu og nýsköpunarmennt og tengja við hið 
margbreytilega nám sem fer fram við skólann.  

− Gera könnun og jafnvel halda samráðsfundi með náttúrufræðikennurum grunn-
skólanna þar sem námsstaða nemenda og námsáhugi í náttúrufræði/raungreinum 
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er ræddur. Í framhaldi yrði reynt að skoða undanfarakröfur og áherslur í áföngum 
þannig að skilin milli skólastiganna verði sem minnst og byggt sé ofan á þann 
grunn sem nemendur koma með úr grunnskóla.  

4.3 Tími til náms og kennslu 

Framboð áfanga ræðst af fjölda nemenda sem velja þá. Á fámennri braut eins og náttúru-
fræðibraut getur reynst erfitt að halda úti sérhæfðum áföngum. Skólinn reynir að koma til 
móts við nemendur með því að bjóða skerta kennslu í mjög fámennum hópum og leita 
lausna við árekstur í stundatöflu nemenda.  

Styrkleikar: 

− Mikil áhersla er lögð á að nemendur fái verklega kennslu og er flestum raun-
greinaáföngum skipt þannig að 1/3 hluti kennslustundanna fer fram í verklegri 
stofu. Í þeim tímum er hópnum tvískipt. Það er samdóma skoðun nemenda og 
kennara að verkleg kennsla sé mikilvæg þannig að þessi áhersla er mikill 
styrkleiki fyrir raungreinakennslu skólans. 

− Í fámennum hópum gefst nemendum kostur á meiri og persónulegri þjónustu af 
hálfu kennara. 

Atriði sem mætti huga betur að:  

− Áfangar sem kenndir eru með skertri tímasókn krefjast sérstaks stuðnings við 
nemendur. Mikilvægt er að kennslufyrirkomulag bjóði upp á fjölbreyttar náms-
aðferðir þannig að þessir áfangar letji ekki nemendur enn frekar til að fara inn á 
náttúrufræðibraut við skólann. Ef til vill væri hægt að nýta fjarnám betur. 

− Þrátt fyrir að mikil áhersla sé lögð á verklega kennslu í raungreinum virðist það 
ekki auka aðsókn að náttúrufræðibraut.  

Tillögur: 

− Unnið verði að því að auka veg raungreina-áfanga og fá inn fleiri nemendur. Ein 
leið er að draga fram sérkenni og áherslur skólans sem má tengja við raungreinar 
og nýsköpun og reyna þannig að ná athygli nemenda. Þetta er hægt að gera með 
samvinnu kennara og starfsfólks skólans, utanaðkomandi ráðgjöf og ábendingum 
frá öðrum skólum. Í framhaldi má vinna að markvissri framsetningu og aug-
lýsingu innan skólans sem utan.  
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4.4 Stuðningur við kennara og kennslu 

Stuðningur við kennara er mjög mikilvægur. Hann getur birst sem stuðningur frá yfir-
stjórn skóla eins og í FB þar sem ytri umgjörð kennslu raungreina gefur kennurum kost á 
að sinna fámennum nemendahópum bæði í bóklegum og verklegum tímum. Til þess að 
náttúrufræði- og raungreinakennsla eigi möguleika á að þróast er mikilvægt að kennarinn 
upplifi stuðning sem tengist m.a. tíma til umræðu um kennslu og hvatningu til að þróa 
nýjar leiðir. Segja má að þessi stuðningur snúi að innri umgjörð náms og kennslu og sé 
fullnægt með tækifærum til samvinnu og endurmenntunar. 

Styrkleikar 

− Skólayfirvöld veita ytri umgjörð raungreinakennslu mikinn stuðning 

− Kennslustjóri í stærðfræði og raungreinum hefur möguleika á að leiða samstarf og 
endurmenntun innan deildarinnar. 

Atriði sem huga mætti að: 

− Stuðningur við nýja kennara. 

− Samráð og samvinna milli raungreinakennara. 

− Samráð og samvinna milli kennara í þverfaglegum verkefnum 

Tillögur 

− Setja upp umsjónarkerfi þar sem ákveðnum aðila er úthlutuð umsjón með nýjum 
kennara og þess gætt að samstarfi sé gefinn tími í stundaskrá. 

− Gefa tíma í stundaskrá til samvinnu milli raungreinakennara og kennara í öðrum 
greinum þar sem hvatt er til umræðu um námsaðferðir, kennsluaðferðir, gæði 
náms og kennslu, samþættingu og annað sem gefur kennurum möguleika á að 
þróast í starfi.  

4.5 Hæfni, þekking og sjálfsöryggi kennara 

Í umræðum kom hvergi fram að kennarar teldu sig skorta fagþekkingu en fram kom ósk 
um að styrkja þyrfti kennslufræði.  

Styrkleikar 

− Fræðileg hæfni, þekking og sjálfsöryggi kennara er nokkuð góð 

Atriði sem huga mætti að: 

− Einhæfar kennsluaðferðir 

Tillögur 

− Kennarar vinni saman að fjölbreyttara námsumhverfi þar sem margvíslegar 
námsmatsaðferðir eru notaðar. Þetta er hægt að gera með þverfaglegri samvinnu 
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kennara innan skólans, utanaðkomandi fyrirlesurum og/eða 
endurmenntunarnámskeiðum. 

4.6 Skoðanir og sýn stjórnenda, kennara og nemenda 

Það kom rannsakendum á óvart hversu stjórnendum, raungreinakennurum og náttúru-
fræðibrautarnemendum var tíðrætt um hjálparleysi og getuleysi nemenda skólans. 
Samtímis er stjórnendum og kennurum tíðrætt um ímyndarvanda skólans. Hjá nemendum 
kom fram gott orðspor skólans um um að skólinn væri lipur og sveigjanlegur gagnvart 
nemendum.  

Styrkleikar 

− Skólinn hefur orð á sér að taka vel á móti nemendum og reyni að greiða götu 
þeirra. Nemendur sem hætt hafa í öðrum framhaldsskólum virðast því sækja í 
skólann til að hefja nám að nýju. 

Atriði sem huga mætti að: 

− Flytja áherslu frá bjargar- og getuleysi nemenda yfir á aukna virkni nemenda og 
bætt samskipti milli nemenda og kennara með áherslu á þjónustu við nemendur. 

Tillögur 

− Auka áherslu á þjónustuhlutverk skólans og kennara hans, þar sem samskipti 
nemenda og kennara eru sett í brennidepil. Beina mætti athygli frá bjargarleysi 
nemenda og kennara yfir á aukna þjónustu við nemendur. Enn fremur að draga 
fram áherslu á getu og hæfileika nemenda og hvernig megi virkja þá. 

− Notfæra sér gott orðspor skólans til að bæta ímynd hans. 

 


