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Hvað er
efnafræði?
Hvað merkir að læra efnafræði í skóla?
Hvað merkir að læra náttúruvísindi í skóla?
Learning science in the classroom involves children entering a new
community of discourse, a new culture; the teacher is the often
hard-pressed tour guide mediating between children´s everyday
world and the world of science. (Driver o.fl. 1994, bls. 11)
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Efnafræði
(náttúrufræði)

Þekkingaratriði
(heiti frumefna,
fjöldi frumefna,
“H20 er tákn
fyrir vatn”, …..)

Hugtök

Sérstök
orðræða
(tungumál)
(málkerfi)

(frumeind,
sameind, jón,
frumefni ……. )

Form

Inntak

Skóla má skoða sem staði þar sem nemendum er hjálpað að þróa nýjar tegundir
orðræðu, tileinka sér ný málkerfi sem fela í sér nýjar linsur, ný kort, til að rata í
flóknum heimi og jafnvel skapa nýja heima. (Roth, W.-M., 2006, 177)
Thought is not merely
expressed in words; it comes
to existence through them.
(Vygotsky)
Hversdagsleg orðræða

Efn

Skóli

Líf

= orðræða / málkerfi

Fél

Vísindaleg orðræða er málkerfi með öðruvísi uppbyggingu en hversdagsleg orðræða.
Að læra nýja grein (t.d. efnafræði) felur í sér að tileinka sér nýtt málkerfi sem gerir
manni kleyft að sjá hlutina í nýju ljósi. Skynjunin breytist og um leið hugsun manns.

Þegar kerti brennur
hvarfast kertavaxið
við súrefnisameindir
andrúmsloftsins
þannig að ný efni
verða til.

Kertið brennur.
Kertavaxið bráðnar.
Loginn er heitur.
Loginn er gulur.

Hversdagsleg orðræða
Þegar nemendur byrja í skóla hafa þeir tileinkað sér móðurmálið og þá um leið
ákveðna afstöðu til hluta því móðurmálið er ekki einasta safn orða heldur líka
málkerfi (grammar) sem “lætur” barnið” lesa heiminn á ákveðinn hátt og þá í
samræmi við hversdagsleg sjónarhorn, málvenjur og hugtök sem eru oftast bundin
einstökum hlutum og fyrirbærum (ekki almenn).

Lemke (2004) : Textar náttúruvísindanna eru oft margleitir textar, samsettir úr
orðum, táknum, jöfnum, töflum, gröfum og skýringamyndum. Að ná tökum á
slíkum textum felur í sér að verða leikinn að tengja saman þessi ólíku form og
skapa úr þeim merkingu. Maður þarf að vera góður „flakkari“ og slíkt krefst
þjálfunar.

Wellington og Osborne (2001):
Að tileinka sér tungutak náttúruvísindanna er lykilatriði (ef ekki
lykilatriðið) í náttúrufræðinámi.
Tungutak náttúruvísinda er meginhindrun ( ef ekki meginhindrunin) sem nemendur þurfa að yfirstíga
í náttúrufræðinámi.
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kertalogi

efnahvarf

kerti

efnablanda
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Heimur vísindanna

Daglegur heimur

Náttúrufræðikennari

Hvert er hlutverk hans?

