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Af hverju NáttUm?
Náttúru- og Umhverfisfræði við LbhÍ

-Áhugaverður kostur í menntun náttúrufræðikennara?Málþing um Náttúrufræðimenntun
2015

Anna Guðrún Þórhallsdóttir
Landbúnaðarháskóla Íslands

• Mikil umræða um náttúrufræðikennslu á
síðustu árum
• Pisa-kannanir benda til mjög lélegrar stöðu
náttúrufræðiþekkingar meðal íslenskra
grunnskólanemenda
• Lítill áhugi á náttúrufræði almennt
• Lítil endurnýjun meðal náttúrufræðinga
• Hvað er að?

Pisa-prófið

1

27.5.2015

Pisa – samanburður við Norðurlönd

Pisa – samanburður á Íslandi
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Aðalnámsskrá 2007

Norsk kennaramenntun
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Norsk kennaramenntun

gamli

Landbúnaðarháskólinn í Noregi

Norsk kennaramenntun

gamli

Landbúnaðarháskólinn í Noregi
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Landbúnaðarháskóli Íslands

Almenn náttúrufræði
Markmið Náttúru- og Umhverfisfræði/Almennrar náttúrufræði er að
veita nemendum grunnþekkingu á íslenskri náttúru, náttúrufari og
vistkerfum.
Í námsbrautaráherslu Almennrar náttúrufræða þjálfa nemendur með sér
þverfaglega þekkingu á náttúrufari þar sem íslensk náttúra er í forgrunni
og notuð í öllu náminu sem dæmi.
Nemendum afla sér þekkingar á náttúrufarsgrunni; í jarðfræði, líffræði og
vistfræði og eru þjálfaðir í að samþætta og greina þverfaglegar
upplýsingar.
Nemendur fá almenna vísindalega menntun, þar með talin þjálfun
í meðhöndlun, greiningu og túlkun magnbundinna upplýsinga og að
skipuleggja og vinna að rannsóknum á náttúru og náttúrufari, innan dyra
sem utan, undir fræðilegri stjórn.
Í náminu er nemendum gert að vinna sjálfstætt, vinna í hópum með
öðrum nemendum að sérstökum verkefnum innan náttúrufræða, þar með
talin söfnun, greining og túlkun gagna og að greina frá niðurstöðum
skriflega og munnlega.
Námsbrautin veitir þverfaglegan grunn þekkingar og skilnings í
náttúrufræðum sem er nauðsynleg fyrir framhaldsnám og vinnu við öflun
þekkingar og rannsókna á breiðu sviði náttúrufræða, svo og stjórn og
skipulag náttúrunýtingar- og náttúruverndarmála.
Nemendur sem útskrifast af námsbrautinni hafa einnig aflað sér
nauðsynlegrar þekkingar til að takast á við kennslu í náttúrufræðum í
grunn- og framhaldsskólum

Aðrar áherslur

Góður grunnur kennslu?
• Námið við NáttUm er mjög þverfaglegt – með
áherslu á sjálfbærni sem veitir góðan grunn fyrir
kennslu í náttúrufræði í grunnskólum
• Námið veitir góðan grunn fyrir kennslu í
framhaldsskólum þar sem það leggur breiðan
grunn náttúrufræðanna og möguleika á að veita
víðari skilning og byggja brýr á milli einstakra
undirgreina náttúrufræði
– Þörf á viðbótarkúrsum á tilteknum fagsviðum sem er
möguleiki á að taka innan almennu náttúrufræðinnar
sem valgreinar og þá í HÍ
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Útskrifaðir nemendur
• Yfir 50% útskrifaðra nemenda hefur farið í
framhaldsnám – MS
• Margir hafa farið í kennslufræði
• þrír í doktorsnámi – einn nýútskrifaður
• Höfum fengið marga útskrifaða kennara í
endurmenntun
• Möguleikar á þróun og samvinnu

Takk fyrir...

Málþing um Náttúrufræðimenntun
Náttúru- og Umhverfisfræði - LbhÍ
Við Landbúnaðarháskóla Íslands er kennd námsbraut í Náttúru- og Umhverfisfræðum.
Markmiðið með námsbrautinni er að veita nemendum góðan þverfaglega grunnþekkingu í
náttúrufræðum þar sem íslensk náttúra er í forgrunni og notuð í öllu náminu sem dæmi.- Áhersla er lögð
á að vistfræðilega nálgun, á skilning á einingum og þáttum innan vistkerfa og vistfræðilegum ferlum.
Námið við brautina veitir mjög góðan grunn til að takast á við kennslu í náttúrufræðum í grunn- og
framhaldsskólum og reynslan sýnir að margir útskrifaðir nemendur hafa kostið sér þann starfsvettvang,
eftir að hafa aflað sér kennsluréttinda. Auk þess hafa margir útskrifaðir, starfandi kennarar sótt nám við
brautina, oft í námsleyfum, og nokkrir hafa síðan haldið áfram fullu BS námi til útskriftar úr
námsbrautinni.
Í erindinu er rætt um mikilvægi góðrar fagþekkingar fyrir náttúrufræðikennara í efri bekkjum grunnskóla
og í framhaldsskólum og bent á að margt bendi til að brotalamir séu á fagþekkingu margra starfandi
náttúrufræðikennara í dag. Mikilvægt sé að treysta fagþekkingu, bæði starfandi og verðandi
náttúrufræðikennara og nauðsynlegt sé að auka kennslu í náttúrufræðigreinum fyrir þessa aðila. Bent er
á að við Landbúnaðarháskólann sé boðið uppá slíkt nám, náttúru- og umhverfisfræðinám, og rætt um
möguleika þess til að koma að menntun og endurmenntun náttúrufræðikennara.
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