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Meðal grundvallarspurninga námskrárfræða
•Hvað á að kenna í skólum?

•Hvers vegna?
•Hvernig?
Herbert Spencer 1859: What knowledge is of most
worth? Náttúruvísindaþekking (Scientific knowledge ),
ekki spurning
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Þekking á JÖRÐINNI innan „lífbeltis“
sólkerfisins - sbr. Kepler 22b

Goldilocks Principle

W. M. Keck Observatory

Hvað?

Hvernig?

• Ljós, hljóð, straumefni (vatn, loft …), orka, lífríki, lífbreytileiki,
flokkun lífv., tegundir, þróun, erfðir, efni, kraftur, hreyfing,
bylgjur, frumur, efnasambönd, vistkerfi, sólkerfi, alheimurinn og
þróun hans, veirur, bakteríur, sjúkdómar, flóð, fjara, mælingar
og mælieiningar …
• Hvernig? Náttúruvísindi ekki dæmigert bóknámsfag eða
“kjaftafag” þar sem nemendur leggja á minnið orð og hugtök …
Nemandinn sem rannsakandi (vísindamaður) … Aðferðir
vísinda … Gagnr. umræða um vísindi og hlutverk þeirra í
samfélaginu “Geta til aðgerða”
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Vísindalegt læsi – Hugmyndarammi PISA
– Vísindi í samhengi (context): Persónulegu, samfélagslegu og
hnattrænu
– Hæfni (competencies) til að átta sig á og ræða vísindaleg
málefni og álitamál (scientific issues)
– Þekking (knowledge of science og knowledge about science):
Þekking á og vitneskja um náttúruvísindaleg fyrirbæri og
tækni
– Afstaða til náttúruvísinda og álitamála (attitudes toward
science), m.a. meðvitund um borgaralega ábyrgð o.fl.
OECD, 2007, bls. 34-39; NSTA, 2009
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Námskrár hérlendis í náttúruvísindum fyrir og eftir PISA
Opnb. Námskrár:
1960

1960

1976

1970

1980

1989

1999

2011-2013

1990

2000

2010

2020

PISA 2000 - ...
Náttúruvísindi
2006 og 2015

Opinberar námskrár fyrir skyldunám 1960-2010
• Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri
1960 (í gildi1960-1976) – Eitt hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1976
(í gildi 1976-1989) – Tíu hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1989
(í gildi 1989-1999) – Eitt hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1999
(í gildi 1999-2010) – Tólf hefti
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1960 - 2010
• Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri
1960 (í gildi1960-1976) – Eitt hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1976
(í gildi 1976-1989) – Tíu hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1989
(í gildi 1989-1999) – Eitt hefti
• Aðalnámskrá grunnskóla 1999
(í gildi 1999-2010) – Tólf hefti
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Seltjarnarnes um 1960

Mýrarhúsaskóli
≈ 500 m
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Barna- og gagnfræðaskóli á 7. áratugnum

Almenningsfræðsla á Íslandi 2008
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Barna- og gagnfræðaskóli á 7. áratugnum

Almenningsfræðsla á Íslandi 2008
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Menntaskóli – Kennaraháskóli – Unglingastigskennari –
1970 - 1985
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Menntaskóli – Kennaraháskóli – Unglingastigskennari –
1970 - 1985
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1986 - 1994

1989

1989

Heimild: Varmárskóli
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1986 - 1994

1989

1989

Heimild: Varmárskóli
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Mismunandi birtingarmyndir námskrár
• Opinbera, skrifaða … Aðalnámskrá (Intended)
• Virka námskráin (Implemented)
• Lærða – upplifða námskráin (Attained – experienced)
• Dulda námskráin (Hidden)
• Núllnámskráin (Null)
• Prófaða námskráin (Tested)
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Núllnámskrá
• Námskráin er orðin yfirfull af markmiðum og efnisþáttum, nýtt
efni á greiða leið inn, “but it proves harder to remove older
cf. Stinner & Williams, 2003
ideas and contents”
• Við náum ekki að kenna allt sem við vildum, svo vænta má að
ákveðnum efnisþáttum og markmiðum sé sleppt

• Stjórnendur og kennarar hafa vald til að ákveða hvað verður
“inni” og hvað “úti” þegar kemur að innleiðingu námskrár á
vettvangi … EN …
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Eisner um núllnámskrána:
• Það sem yfirvöld, skólar og/eða kennarar ákveða að þegja um
í skólastarfi …
– what schools do not teach may be as important as what
they do teach. Ignorance is not simply a neutral void; it has
important effects on the kinds of options one is able to
consider, the alternatives that one can examine, and the
perspectives from which one can view a situation or
problems.
Eisner 1995

Hvað lendir í “núllnámskránni”?
• Gögn frá 1997 til 2014, gefa til kynna að efnisþættir tengdir
“hinni lífvana náttúru” (eðlisfræði-efnafræði) virðast hafa setið
á hakanum:
– … kennarar hafa einfaldlega viðurkennt að þeir kunni ekki efnið
og sumir segjast hræðast það -1997
– … en það er eitt vandamál í okkar skóla, kennarar kenna

einfaldlega ekki eðlisfræði, þ.e.a.s. bekkjarkennarar

-2004

MÞ, 2013
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Hvað lendir í “núllnámskránni”?
• Í mínum skóla er samfélagsfræði, jafnvel íslensku líka, steypt
saman við náttúrufræði … -2014
• … Ég hef reynt að bjóða upp á fundi um hugtök og vinnubrögð
sem passa yngri nemendum í náttúruvísindum, en mér sýnist
ekki nægur áhugi og stuðningur -2014
• … Ég bjó til “kit” fyrir verklegt nám í náttúrufræði á miðstigi.
Kennarar notuðu það fyrst eitthvað en svo fannst mér eins og
það fjaraði út -2005
MÞ, 2013

Larry Cuban: Ferns konar útgáfur af námsskrá
• The official curriculum: Það sem vænst er að kennarar
kenni og gert er ráð fyrir að nemendur læri
• The taught curriculum: Það sem kennarar kjósa að leggja á
borð fyrir nemendur
• The learned curriculum: Það sem nemendur raunverulega
tileinka sér

• The tested curriculum:
Það sem ákveðið er að prófa úr
Cuban 1995
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The Tested Curriculum
• Samræmd próf í náttúruvísindum hérlendis 1977-1980
og 2002-2007
Dæmi: Skýrðu krafteininguna newton (N) út frá 2. lögmáli

Newtons

-Samræmt próf í raungreinum 1980

• TIMSS 1996
• PISA 2000 - ...
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Námsmatsstofnun, 2013
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Námsmatsstofnun, 2013

Vísindalegt læsi – Hugmyndarammi PISA
– Vísindi í samhengi (context): Persónulegu, samfélagslegu og
hnattrænu
– Hæfni (competencies) til að átta sig á og ræða vísindaleg
málefni og álitamál (scientific issues)
– Þekking (knowledge of science og knowledge about science):
Þekking á og vitneskja um náttúruvísindaleg fyrirbæri og
tækni
– Afstaða til náttúruvísinda og álitamála (attitudes toward
science), m.a. meðvitund um borgaralega ábyrgð o.fl.
OECD, 2007, bls. 34-39; NSTA, 2009
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Jan van den Akker – 10 lykilspurningar
Box 2. Curriculum components
Rationale

Why are they learning?

Aims & Objectves

Toward which goals are they learning?

Content

What are they learning?

Learning activities

How are they learning?

Teacher role

How is the teacher facilitating learning?

Materials & Resources

With what are they learning?

Grouping

With whom are they learning?

Location

Where are they learning?

Time

When are they learning?

Assessment

How far has learning progressed?
van den Akker, 2010

Samantekt
Meðal grundvallarspurninga námskrárfræða eru: Hvað á að kenna í skólum? Hvers
vegna? Hvernig? Þegar náttúruvísindi eiga í hlut virðast svör við slíkum spurningum
hafa sveiflast öfga á milli, a.m.k. ef opinberar námskrár hérlendis frá 1960 fram á okkar
daga eru skoðaðar. Svipaða sögu er að segja um hina virku námskrá (implemented
curriculum), það sem raunverulega fer fram í skólastarfi. Til að skýra þetta hafa menn
rætt ýmiss konar birtingarmyndir námskrár. Meðal þeirra er „prófaða námskráin“ (tested
curriculum) (Larry Cuban, 2012), það sem lagt er á borð fyrir nemendur í könnunum,
samræmdum prófum og alþjóðlegum samanburðarrannsóknum. Í erindinu var rætt um
íslenskar námskrár í þessu samhengi.
Mikilvægar heimildir sem stuðst var við eða tengjast efninu:
Beaton, A. E., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez, E. J., Smith, T. A., & Kelly, D. L.
(1996). Science achievement in the middle school years : IEA's third international
mathematics and science study (TIMSS). Chestnut Hill, MA: Center for the Study of
Testing, Evaluation, and Educational Policy.
Bennett, J. (2003). Teaching and learning science. A guide to recent research and its
application. London: Continuum.
Frh ...
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