
Pælingar 
miðstigskennnara 



Tveir áhrifavaldar 

O Efasemdir um árangur náttúrugreinakennslu. 

O Hugmyndir um lýðræði eins og þær birtast í 
Aðalnámskrá 

O Að hafa áhrif 

O Að tjá sig 



Markmið mitt sem kennari 
náttúrugreina: 

O Að nemendur verði forvitnir um náttúruna. 

O Að nemendur sjái sig sem hluta af gangverki 

náttúrunnar.  

O Að nemendur hafi trú á eigin getu til að hafa 

áhrif á náttúruna. 



Námsefnishindrunin 

O Hugtök sem nemendur þekkja ekki, eru 

notuð til að skýra önnur (flóknari) hugtök. 

O Hæfni nemenda til yfirfærslu eru 

ofmetnir. 

 



Námskrárhindrunin 

O Aðalnámskrá kveður ekki upp úr með það 

hvert skuli vera inntak náms í hverjum 

árgangi. 

O Óskýr markmið í skólanámskrá. 

O Sem var samt gott því ég hafði þar með 

frelsi til að vinna í meiri samvinnu við 

nemendur. 

O Grunnur námskrárinnar: Hvað viljið þið vita 

um … 





Hvernig borða plöntur?  
 
O Er hægt að útskýra ljóstillífun í 4. bekk? –  

 

 

 

 

O -þú veist það er verður þú stór! Lesist; ekki 
spyrja þú skilur ekki svarið   

 



Hvernig útskýri ég ljóstillífun? 

O fáir nemendur í 4. bekk hafa tilfinningu fyrir 

því að loft sé efni, hvað þá blanda margra 

efna. 

O Hvernig er hægt að líta á plöntu sem 

kolvetni/sykru/fæðuefni? 



Japlað á nýjum hugtökum 

O Spil notuð til að æfa lestur nýrra hugtaka 

(ljóstillífun, grænukorn, loftauga …..) 

O Myndbönd af youtube notuð til að setja 

hugtökin í samhengi. 

O Nemendur gerðu myndir og klippiverkefni til 

að sýna það sem þeir lærðu. 

O Nemendur fengu ekki lestexta aðra en 

skýringamyndir, en áttu sjálfir að skrifa eigin 

útskýringar. 

 



námsmat 



Dæmi um úrlausn 

 



O Fæstir nemendur gátu útskýrt ljóstillífun í 

orðum en nokkrir gátu gert skýringarmyndir. 

O Nemendur gátu hinsvegar svarað mörgum af 

þeim spurningum sem þeir höfðu spurt og 

flestum fannst plöntur merkilegar. 

 



Flekakenningin 

O Að sjá fyrir sér hreyfingar jarðskorpunnar og 

geta lýst þremur gerðum flekaskila. 

O Að átta sig á því að heitt möttulefni þrýstir á 

úthafsfleka. 

O Að átta sig á því að hreyfingar á einum 

plötuskilum haldast í hendur við hreyfingar á 

öðrum plötuskilum. 

 



Námsmatsverkefni í 5. bekk 



O Flestir nemendur áttuðu sig á hreyfingum 

flekanna og gátu útskýrt þær með 

„dúkkulísum“  

O Duglegustu nemendurnir lásu sér til á 

netinu, skrifuðu greinagerðir en gátu ekki 

notað eigin orð. 

O Flestir nemendur notuðu orðin möttulefni, 

úthafsplata og (megin)landsplata. 



Kraftar 
O Spurningar nemenda vísuðu veginn 

O Námsefnið var sem fyrr sett fram á glærum. 

 



Mynd af flot-tilraun 

 



Hvað flýtur? 

O Notaði „létt í sér“ í stað 

eðlismassahugtaksins.  

O Nemendur skýrðu „létt í sér“ sem loftfyllt. 

(það er jú loftrými í flutningaskipum svo þau 

sökkvi ekki).  

O Kennsla mín studdi við það að hlutir fljóti af 

því að loft inní þeim haldi þeim uppi – sem 

var nú aldeilis ekki meiningin.  



Vöðvakraftar – Elsukraftar og 
guðlegir kraftar 

O Skoðaði krafta með augum nemenda. Þau 

lærðu um heiti á lengsta og stysta vöðva 

líkamans, lituðu mynd af vöðvabúnti og 

ræddu hvaða vöðvar væru mikilvægastir. 

O Elsukraftur – höfum við kraft=töfra til að 

búa til frost? Gerðum frostblöndu. 

O Guðlegir kraftar – sem betur fer kom 

jólafrí….. 


