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Ágrip 

Kennsluefnið okkar er í formi geisladisks sem inniheldur sýnikennslu í 

heimilisfræði. Markmið kennsluefnisins er að veita heimilisfræðikennurum stuðning 

við sýnikennslu. Einnig á það að veita nemendum fjölbreytni í kennslu og styðja við 

nám þeirra á ýmsan hátt. Þau atriði sem við tökum fyrir og völdum í samráði við 

leiðbeinanda eru: Gerbakstur, uppþvottur, þrif á ísskáp, mismunandi tegundir deiga, 

steiking á kjöti, steiking á fiski, suða á hrísgrjónum og hvernig leggja skal á borð. 

Uppsetning verkefnisins var unnin í PowerPoint þar sem við notumst við myndir og 

texta. Sýningarnar spiluðum við síðan inn í forritið Camtasia Studio. Þar töluðum 

við inn á sýningarnar og settum inn gagnvirkar spurningar í lokin. Við gerð 

kennsluefnisins studdumst við að mestu leyti við gömlu kennslubókina 

Heimilisfræði II en reyndum að staðfæra upp á nútíðina þar sem við átti. 
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Formáli 

Verkefni þetta, sem samanstendur af kennsluefni á geisladisk og greinagerð er 

lokaverkefni okkar til B.Ed. gráðu við Kennaraháskóla Íslands vorið 2007. Þegar við 

stóðum frammi fyrir því verkefni að ákveða um hvað lokaritgerðin eða verkefnið 

ætti að fjalla þá vorum við strax sammála um það að gera eitthvað sem við kæmum 

til með að geta nýtt okkur í kennslu. Það var síðan í september á síðasta ári sem við 

vorum staddar heima hjá annarri okkar önnum kafnar við að þrífa mjög svo skítugan 

ísskáp í tengslum við verkefni í heimilisfræði að okkur datt í hug hversu þægilegt 

væri að hafa stuttar, hnitmiðaðar og skýrar leiðbeiningar við höndina. Í byrjun 

höfðum við hugsað okkur að gera nokkurs konar bækling sem hægt væri að afhenda 

nemendum á unglingastigi og myndi hann fjalla um ýmsa þætti er tengjast 

heimilishaldi. En hver heldur upp á gögn sem hann fær í grunnskóla! Það var síðan í 

samráði við Stefaníu, lektor í heimilisfræði, að við ákváðum að færa okkur yfir í 

margmiðlunarform þar sem ekki hefur mikið verið gefið út af efni sem tengist 

heimilisfræðikennslu á margmiðlunarformi. Það má því segja að með þessari vinnu 

okkar séum við frumkvöðlar á okkar sviði. 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Stefaníu Valdísi Stefánsdóttur fyrir 

aðstoðina. Hún kom með góðar ábendingar og var ávallt með hlýju í okkar garð. 

Einnig viljum við sérstaklega þakka Jóni Jónassyni fyrir aðstoðina við 

margmiðlunarvinnuna. Mönnunum okkar viljum við þakka fyrir faglega ráðgjöf og 

uppörvun þegar á þurfti að halda. Síðast en ekki síst þökkum við 

fjölskyldumeðlimum fyrir yfirlestur verkefnisins. 
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Inngangur 

Margmiðlun í heimilisfræði, hvað á það að þýða? Jú, mörgum finnst þetta ekki alveg 

passa en við sem ungar, bjartsýnar konur og verðandi heimilisfræðikennarar höfum 

tröllatrú á að þetta sé framtíðin. Við teljum það aðeins tímaspursmál hvenær þessi 

tækni sem náð hefur jafn miklum tökum á mannkyninu sem raun ber vitni ryðst inn í 

heimilisfræðistofuna.  

Tilgangur kennsluefnis okkar er að veita heimilisfræðikennurum stuðning við 

kennslu og þá einkum við sýnikennslu. Verkefninu er einnig ætlað að veita 

nemendum fjölbreytni í kennslu og styðja við nám þeirra á ýmsan hátt. 

Notkunarmöguleikar kennsluefnisins teljum við geta verið á fjóra vegu. Það er hægt 

að nota diskinn í stað sýnikennslu við upphaf kennslustundar. Einnig sem stuðning á 

meðan sýnikennsla á sér stað. Hægt er að láta nemendur sem missa úr kennslu eða 

ná ekki atriðunum nógu vel í byrjun fara í tölvu og skoða þá þætti betur. Síðast en 

ekki síst sem upprifjun fyrir próf, en þá koma gagnvirku spurningarnar að góðum 

notum. Atriðin sem við tökum fyrir á disknum eru átta talsins, þau eru: Gerbakstur, 

uppþvottur, þrif á ísskáp, mismunandi tegundir deiga, steiking á kjöti, steiking á 

fiski, suða á hrísgrjónum og hvernig leggja skal á borð. Til að kennsla sem þessi 

njóti sín sem best verður kennari að setja fram þær kröfur að hann hafi skjávarpa í 

heimilisfræðistofunni. Við teljum að í framtíðinni muni skjávarpar vera í flestum 

skólastofum og af hverju ætti heimilisfræðistofan að vera þar undanskilin? 

Þó svo við teljum margmiðlunarform eiga mikið erindi í grunnskólana og þá ekki 

síst í heimilisfræðikennslu þá viljum við taka það sérstaklega fram að við teljum að 

sýnikennsla á margmiðlunarformi muni aldrei koma í stað hinnar eiginlegu kennslu 

þar sem kennari er í nánu samstarfi við nemendur.  

Í tengslum við vinnu disksins ákváðum við að skrifa um kennslu verklegra 

greina og gildi þeirra. Við þrengjum okkur síðan niður í þá kennsluaðferð sem helst 

er notuð í verklegri kennslu en hún kallast sýnikennsla, diskurinn okkar fellur undir 

þá kennsluaðferð. Einnig munum við rökstyðja kennsluefnið okkar með því að fjalla 

um margmiðlun í kennslu. 
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Kennsla verklegra greina 

Í gegnum árin hafa orðið miklar breytingar á kennslufyrirkomulagi innan veggja 

skólanna. Sjálfsagt er margt gott í þeim efnum en svo virðist vera að þróunin sé í þá 

átt að auka bóklega kennslu á kostnað þeirrar verklegu. Við getum öll verið sammála 

um að verknám og verkkunnátta er nauðsynleg öllum þeim sem vilja lifa sjálfstæðu 

lífi. Það er því mikilvægt að velta fyrir sér gildi verknáms og áhrifum þess á 

einstaklinga og þjóðfélög. 

Samkvæmt Íslensku orðabókinni er verknám: 

 „Verklegt nám, nám í vinnubrögðum, í því hvernig vinna ber sérstök verk“ 

       (Íslensk orðabók 2002:1731). 

Einnig er oft talað um orðið starfsnám þegar átt er við verknám og er þá verið að 

vísa í það að undirbúa nemendur fyrir verkleg störf í framtíðinni (Íslensk orðabók 

2002:1457). Í verklegum greinum er minni áhersla lögð á bóklega þáttinn og 

nemendur læra með því að framkvæma.  

Verklegt nám og starfsnám á það sameiginlegt að innihalda grundvallar þætti 

sem snúa að menntun, ekki síður en bóknám. Það góða við þessi fög er að það sem 

er kennt er auðvelt að yfirfæra frá einu starfi til annars. Þessir þættir eru meðal 

annars: handlagni, tæknilegt næmi, skipulögð vinnubrögð, frágangur á vinnustað, 

virðing fyrir vinnunni ásamt stundvísi og aga (Gestur Guðmundsson 1993:11).  

Snemma á síðustu öld eða árið 1904 stóð fyrst til boða að stunda verklegt eða 

starfstengt nám í iðnskólum hér á landi. Á þeim tíma voru barnaskólar fátíðir og 

verkleg kennsla fór aðallega fram á heimilum landsins. Árið 1907 voru í fyrsta skipti 

sett á fræðslulög sem fólu í sér að mennta 10 ára börn í fjögur ár og á þessum fjórum 

árum átti að undirbúa þau undir lífið með bóklegri kennslu. Við upphaf 

skólagöngunnar áttu nemendur að vera lesandi og skrifandi en það var á ábyrgð 

heimilanna að kenna þeim það (Forsætisráðuneytið [án árs]). Um þetta leyti lærðu 

börn til verka heima fyrir og unnu fjölbreytt heimilisstörf. Með lengri skólagöngu 

var minni tíma varið til heimilisstarfa og fóru augu manna því snemma að ljúkast 

upp fyrir því hversu mikilvægt væri að verkleg fræðsla kæmi einnig inn í skólana 

(Eiríkur Sigurðsson 1928:75). Það var samt ekki fyrr en með lögum um 

gagnfræðanám árið 1946 sem nám á gagnfræðastigi skiptist upp í tvær hliðstæðar 
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deildir, bóknámsdeild og verknámsdeild. Í lögunum kom fram að innan 

verknámsdeildar skildi verja helmingi tímans í verklega kennslu. Þær greinar sem 

töldust til verknáms á þessum tíma voru: Handavinna, matreiðsla, þjónustubrögð, 

teiknun, skrift, vélritun, íþróttir og fleira (Matthías Jónasson 1949:2).  

Þetta er mun víðtækara hugtak á verknámi en við getum greint samkvæmt 

Aðalnámskrá í dag.  

Þess má hins vegar geta að þróun verknámsdeilda gagnfræðastigsins náði 

aldrei að verða eins sterk innan greina skólakerfisins eins og hún átti að verða 

(Bjarni Daníelsson 1986:7-8). 

Í grunnskólum landsins í dag er heimilisfræði eina greinin sem flokkuð er sem 

verkleg grein samkvæmt Aðalnámskrá. Textílmennt og hönnun og smíði sem áður 

voru taldar verklegar greinar eru nú flokkaðar annars vegar sem listgrein og hins 

vegar sem upplýsinga og tæknimennt. Engu að síður teljum við að þetta séu 

verklegar greinar þar sem nemendur þurfa að nota verklega kunnáttu sína við lausn á 

hinum ýmsu verkefnum.  

Mikilvægi verklegrar kennslu fyrir einstaklinga og þjóðfélög 

Mikið hefur verið rætt og ritað um uppeldisfræði og gildi hennar innan 

kennslufræðinnar. John Dewey sem kallaður hefur verið faðir framsækinnar 

uppeldisfræði hefur lagt mikið til þessara fræða. Hugmyndir hans voru meðal annars 

þær að ekki dygði að einblína einungis á bóklegar greinar heldur væru verklegar 

greinar jafn mikilvægar ef ekki mikilvægari. Dewey gekk meðal annars það langt að 

segja að börn ættu ekki að byrja skólagöngu sína á því að læra þessi hefðbundnu fög 

eins og lestur, skrift og reikning. Mikilvægara væri að læra á þá starfsemi sem 

tengist hinu hefðbundna lífi. Þar er hann að meina getu til þess að matast, klæðast og 

eiga húsaskjól en þetta rennir stoðum undir mikilvægi kennslu verklegra greina í 

grunnskólum í dag (Myhre 2001:175). Nefna má fleiri sem höfðu ákveðnar skoðanir 

á mikilvægi verklegra greina, en Bruner var einn af þeim sem taldi að það væri 

vaxandi hlutverk skólanna að varðveita þann félagslega og verktæknilega 

menningararf sem til staðar er í hverju þjóðfélagi og skila honum til nemenda 

(Broddi Jóhannesson 1978:44). 

Það má segja að við Íslendingar höfum átt okkar eigin Dewey, með þeim mæta 

manni, Guðmundi Finnbogasyni. Það var hann sem setti fræðslulögunin á árið 1907 
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og eru margar af hans hugmyndum um nám og kennslu enn í fullu gildi. Hann taldi 

að menntun myndi gagnast einstaklingum jafnt sem þjóðfélaginu þar sem hún dregur 

fram hæfileika einstaklings og verður til þess að hann geti komið kunnáttu sinni út í 

þjóðfélagið. Eftir því sem einstaklingur er meira menntaður þeim mun meira græðir 

þjóðin á því og minnkar þannig líkur á að hann verði byrði á þjóðfélaginu. Þannig 

má segja að menntun auki beinlínis velferð þjóðarinnar (Loftur Guttormsson 

2005:75). 

 Verknám getur haft mikið gildi bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélög þar sem 

þörfin fyrir verkafólk fer sífellt vaxandi. Það má glöggt sjá í þeirri framvindu sem á 

sér stað í þjóðfélaginu í dag, þegar verkafólk er flutt inn alls staðar að úr heiminum 

til þess að vinna þau störf sem Íslendingum virðast ekki vera samboðin.  

 Fólk er farið að mennta sig í æ meiri mæli á háskólastigi en áður tíðkaðist. Það 

vill svo til að það virðist ekki vera í tísku lengur að stunda verknám þar sem ungt 

fólk virðist haldið þeirri grillu að viðskiptamenntun og önnur tískufög séu 

mikilvægari og í raun flottari en hin almennu verklegu störf (Þórir Þorvarðarson 

2003). Mestu máli skiptir að einstaklingar mennti sig í því sem þeir hafa áhuga fyrir 

og hæfni til. Það er því mikilvægt strax í grunnskóla að bjóða nemendum upp á 

fjölbreytta menntun þar sem líklegt er að þeir finni það nám sem veitir þeim sem 

mestan þroska. Einstaklingur sem hefur gaman af því að skapa og vinna með 

höndunum og á jafnvel erfitt með bóklegt nám getur fundið sig vel í verknámi 

(Matthías Jónasson 1949:4).  

 Með því að nemandi finni sig og njóti námsins ýtir það undir sjálfsöryggi hans 

og gerir hann þar af leiðandi sterkari og nýtari einstakling fyrir vikið.  

 Margt bendir til þess að verklegt nám sé svo öflugt að það eitt sé nóg til þess 

að veita nemanda nauðsynlegan þroska sem undirbýr hann fyrir lífið (Lúðvíg 

Guðmundsson 1942:86). Ef skólinn sinnir sínum skyldum sem menntastofnun þá 

verður hann að undirbúa nemendur undir framtíðina og þau störf sem þeir eiga eftir 

að takast á við. Það gerir skólinn með því að efla siðrænan starfsþroska nemenda 

sinna (Lúðvíg Guðmundsson 1942:89). Þetta má vel merkja í Aðalnámskrá þar sem 

kemur fram að það sé þjóðinni mikilvægt að skólinn veiti nemendum 

undirstöðumenntun. Þessa menntun eiga þeir að geta nýtt sér til að takast á við það 

líf sem bíður þeirra í margslungnu og breytilegu þjóðfélagi (Aðalnámskrá 

Heimilisfræði 1999:7). Ef við tökum heimilisfræðina sem dæmi þá má glöggt sjá 

hversu mikilvæg hún er hverjum einstaklingi. Hún undirbýr nemendur undir hið 
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daglega líf eins og til dæmis það að stofna og geta rekið heimili fyrir sína eigin 

fjölskyldu. Því eins og allir vita eru störfin innan veggja heimilisins margvísleg og 

krefjast kunnáttu og skilnings sem er nauðsynlegt fyrir hvern einstakling að ná 

tökum á. Þá er átt við að bæði kynin séu jafn fær um að annast heimilið og 

fjölskylduna en hún er jú miðpunktur hvers þjóðfélags (Aðalnámskrá Heimilisfræði 

1999:8). 

 Heimilisfræði er sú verklega grein sem við höfum mestan áhuga á vegna þess 

hversu vel hún nýtist nemandanum í lífinu sjálfu og er undirstaða almennrar 

þekkingar. Verklegi þátturinn spilar aðalhlutverk í heimilisfræðinni þar sem 

nemendur læra ótal handtök og aðferðir sem þeir nýta til þess að skapa og fylgja 

þeirri sköpun frá upphafi til enda. Að okkar mati er heimilisfræði afar mikilvæg 

grein innan grunnskólans. Við viljum meira að segja gerast svo djarfar að halda því 

fram að heimilisfræði ætti einnig að vera skyldugrein í framhaldsskólunum eða að 

minnsta kosti valfag í öllum skólum. 

Viðhorf erlendis frá um verklega kennslu 

Líkt og á Íslandi er nám mikið til skoðunar hvarvetna í heiminum og ætíð er verið að 

reyna að finna lausnir og aðferðir sem henta betur og þjóna hverjum einstaklingi 

fyrir sig. 

 Til að mynda hafa Finnar í gegnum árin verið til fyrirmyndar á sviði verklegrar 

kennslu þar sem hún þykir mikilvæg fyrir einstaklinga og þjóðfélög. Finnska 

ríkisstjórnin í samvinnu við ýmsa skóla hefur unnið markvisst að því að koma á 

uppbyggjandi verklegri kennslu þar í landi. Ástæðuna má rekja til þess að 

ríkisstjórnin vildi reyna að sporna við því atvinnuleysi sem var hjá ungu fólki í 

kringum árið 1990. Tilgang verknáms telja þeir vera að auka námsgetu og 

atvinnumöguleika nemenda. Að auki telja þeir mikilvægt að bæta getu og kunnáttu 

þeirra og koma á jafnvægi milli stofnana og fyrirtækja. Enn fremur getur fræðileg 

kunnátta ásamt verkþekkingu aukið faglega kunnáttu til muna (Lindell 2005). 

Í Ástralíu hafa heyrst þær áhyggjuraddir að vöntun sé á hæfu verkafólki, 

sérstaklega í hefðbundnum iðnaði. Talið er í þessu sambandi nauðsynlegt að styrkja 

verklega kennslu og þjálfun. Stjórnvöld þar í landi hafa unnið að því að kanna gildi 

náms og komist að því að nám verður að hafa sterkan siðferðilegan grunn og að 

byggja upp persónuleika nemanda er jafn mikilvægt og að öðlast hæfileika á 
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einhverju sviði. Mikið hefur einnig verið skrifað um agavandamál í skólum og þá 

staðreynd að nemendur beri ekki lengur virðingu fyrir kennurum sínum né 

foreldrum. Margir nemendur virðast heldur ekki sjá neitt gildi í því sem þeir eru að 

læra. Það góða við fjölbreytt nám er að það kemur í veg fyrir þessa staðreynd 

(Donnelly 2005).  

Þannig má sjá að meiri verkleg kennsla eykur fjölbreytni í námi og því meira 

val sem nemendur hafa aukast líkur á að hver nemandi finni eitthvað við sitt hæfi. 

Ánægðir nemendur sem finna sig í skólastarfinu eru líklegri til þess að haga sér 

betur og virða kennara sína. 

Svipaðar raddir hafa heyrst í Bandaríkjunum þar sem menn hafa lýst áhyggjum 

yfir því hversu vanmetið verknámið er. Skoðun samfélagsins virðist vera sú að þeir 

nemendur sem hafa áhuga á verknámi og vinnu sem tengist því séu í ákveðinni 

áhættu þar sem staða verklegrar kennslu í landinu er á undanhaldi. Sumir halda því 

enn fremur fram að uppbyggingu menntamála í Bandaríkjunum sé eingöngu stjórnað 

með bóklega kennslu í huga. Þessi mikla áhersla á bóklegt nám hefur þau áhrif að 

þeir nemendur sem áhuga hafa á verklegu námi virðast gleymast eða að minnsta 

kosti settir á lægra plan hvað virðingu varðar. Það er því eins og samfélagið forðist 

að viðurkenna hagkvæmni verknáms fyrir nemendur. Þetta er eitthvað sem þarf að 

huga að því að verkamenn eru ekki óþarfir í þjóðfélaginu heldur þvert á móti eru 

þeir þungamiðja þess. Bandaríkjamenn eiga langt í land með að skilja mikilvægi 

verknáms og gera sér grein fyrir því hvað skilar bestum árangri. Það er mikilvægt að 

fólk átti sig á því hversu fjölbreytilegt nám getur verið í boði fyrir ungt fólk og 

verknám verðskuldar alveg sömu virðingu og bóklegt nám gerir (Ambrosie 1998). Í 

þessari sömu grein eftir Ambrosie er haft eftir hinum þekkta fréttamanni Andy 

Rooney, sem er einn af stjórnendum þáttanna 60 mínútur, að honum finnist furðulegt 

þegar þjóðfélagið er farið að virða meira þann mann sem selur húsið en þann mann 

sem byggir það. 

Það má sjá á þessum áhyggjuröddum víðs vegar um heiminn að fræðimenn á 

borð við Matthías Jónasson og Guðmund Finnbogason voru langt á undan sinni 

samtíð með hugmyndum sínum um nám og kennslu. Það kemur því á óvart hversu 

lítil gróska er í þessum málum hér á landi í dag. Verkleg kennsla í grunnskólum 

virðist fara hallandi þar sem minni tíma er varið í hana með hverju ári sem líður. 
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Kennsluaðferðir verklegra greina 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir fylgja fjölbreytilegu námi og það getur skipt sköpum að 

kennari ígrundi sínar bestu kennsluaðferðir og skilji af hverju þær beri árangur.  

Kennsluaðferðirnar eru fjölmargar sem hægt er að nota í verklegri kennslu. 

Skipulag kennarans, samskipti við nemendur og val á viðfangsefni er það sem 

kennarinn þarf að hafa í huga þegar ákveða á hvaða kennsluaðferð henti best í hverju 

tilfelli fyrir sig (Ingvar Sigurgeirsson 2004:9).  

Í heimilisfræðinni er yfirleitt notast við verklegar æfingar, þulunám og 

þjálfunaræfingar, vettvangsaðferðir og útlistunarkennslu. Hins vegar er verkleg 

þjálfun þó viðamesti þátturinn og styðst hann oftast við sýnikennslu kennarans. 

Samkvæmt fjölgreindarkenningunni er engin ein kennsluaðferð sem hentar 

öllum nemendum. Kennarar eiga að reyna að koma til móts við þarfir allra nemenda 

og því er mikilvægt að þeir þekki greindirnar átta og þrói kennsluaðferðir sínar eftir 

þeim. Til dæmis er kennsluefni á margmiðlunarformi tilvalið fyrir nemendur með 

góða rýmisgreind (Armstrong 2001:63). 

Sýnikennsla  

Kennsluaðferðin sem við ætlum að taka sérstaklega fyrir er sýnikennsla en 

kennsluefnið okkar er einmitt sýnikennsla á margmiðlunarformi. Við teljum að 

sýnikennsla sé ein besta leiðin til þess að kenna nemendum réttu handtökin við hina 

ýmsu þætti sem framkvæmdir eru í eldhúsinu.  

Sýnikennsla felur það í sér að kennari sýnir ákveðin vinnubrögð eða aðferðir 

(Ingvar Sigurgeirsson 2004:59). Það er nefnilega þannig að þegar kennsla á sér stað 

þurfa nemendur ekki aðeins á munnlegum skýringum að halda heldur þurfa þeir 

einnig að sjá hlutina í verki. Það er mikilvægt fyrir kennara að geta framkvæmt 

sýnikennslu á áhrifaríkan hátt vegna þess að léleg sýnikennsla getur verið meira 

ruglandi en hjálpleg. Þegar kennari talar og útskýrir um leið það sem hann er að sýna 

er líklegra að hann nái betur til nemenda. Góðir kennarar geta brotið ferlið upp með 

því að útlista hvert atriði sérstaklega. Þeir lýsa því hvað þeir ætla að gera áður en 

það er framkvæmt og tala svo um hvert atriði um leið og þeir framkvæma það. Með 

því að nota sýnikennslu tileinka nemendur sér aðferðir sem þeir geta notað af 

skynsemi og yfirfært á aðrar aðstæður (Good 1997:368-369).  
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Sýnikennsla er stundum eingöngu álitin vera til skemmtunar og þegar talið er 

vera í lagi að fórna bóklegri kennslu. Þetta er langt frá því að vera nærri 

sannleikanum því að ef sýnikennsla er framkvæmd rétt þá hefur hún miklu meira 

gildi en bókleg kennsla. Áhrifarík fræðandi sýnikennsla verður að fylgja sömu 

viðmiðunarreglum og aðrar uppeldisfræðiaðferðir. Hún verður að vera nákvæm, 

fræðandi, gagnvirk og viðeigandi. En síðast en ekki síst að sameina þá þætti sem 

verða til þess að nemandinn læri (Schmaefsky 2004). 

Hlutverk kennarans þegar kemur að sýnikennslu er vandmeðfarið þar sem 

kennarinn þarf að vera mjög skipulagður og vera búinn að ákveða hvaða færniþætti 

hann ætli að leggja upp með. Öll áhöld og hráefni þurfa að vera til staðar því ekki 

gengur að þurfa að hlaupa mikið frá eftir að sýnikennslan hefst. Kennarinn þarf eftir 

fremsta megni að sýna fyrirfram ákveðin handtök sem eru markviss og einföld. 

Þegar sýnikennsla hefst þarf að byrja á því að ná athygli nemenda og beina 

henni að því sem á að sýna. Því næst þarf kennari að koma með almenna umfjöllun 

um það atriði sem á að kenna og útskýra það sem á að gera svo nemendur geti 

komið auga á aðalatriðin. Gott er að skrá niður öll ný hugtök sem koma fyrir og 

ganga úr skugga um að nemendur skilji þau og geti notað. Að því loknu er farið í 

gegnum ferlið skref fyrir skref og útskýrt um leið það sem verið er að gera. Gott er 

að temja sér að hugsa upphátt meðan á sýningu stendur þannig að nemendur skynji 

verkið líkt og kennarinn. Mikilvægt er að hafa í huga að reyna að framkvæma verkið 

eins hægt og mögulegt er í von um að nemandinn nái aðferðinni betur. Að 

sýnikennslu lokinni er gott að temja sér að láta nemendur endurtaka verkið og þá 

getur kennarinn fylgst með því hvort nám hafi átt sér stað. Annaðhvort er hægt að 

láta nemendur framkvæma hluta úr verkinu eða gera verkið í heild. Mikilvægast af 

öllu er að einblína ekki um of á mistök nemenda heldur leiðrétta þá með því að sýna 

þeim rétta aðferð við verkið (Good 1997:369).   

Sýnikennsla er áhrifaríkt námstæki þegar hún er notuð á réttan hátt samhliða 

öðrum kennsluaðferðum (Schmaefsky 2004).  
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Notkun margmiðlunar í kennslu 

Sú staða getur komið upp í kennarastarfinu að kennari þurfi að kenna fjölmörgum 

nemendum í einu. Þetta gerir það að verkum að kennarar eiga erfiðara með að sinna 

hverjum nemanda sem einstaklingi, samanber einstaklingsmiðað nám. Ef kennslan 

sem um ræðir krefst þess að verklegar æfingar séu framkvæmdar verður kennarinn 

að grípa til þeirrar aðferðar sem kynnt var hér að framan, það er að segja 

sýnikennslu. Þá má segja að þrír möguleikar séu fyrir hendi. Í fyrsta lagi er hægt að 

vera með sýnikennslu við kennaraborðið og vona að nemendur í öftustu röð sjái það 

sem er verið að framkvæma. Í öðru lagi er hægt að reyna að gera verkið sýnilegra 

sem ekki er alltaf auðvelt. Í þriðja lagi er svo hægt að sleppa sýnikennslunni 

algjörlega. Oft vill það vera svo að fyrsti möguleikinn verði fyrir valinu. Það er þó 

reyndar einn möguleiki í viðbót, hann er sá að varpa sýningunni á skjá og þannig 

gera verkið stærra og sýnilegra fyrir alla (Johnstone 2001).  

Það er einmitt þetta sem við höfðum í huga við gerð kennsluefnis okkar, það er 

að segja að nota margmiðlunarform í sýnikennslu. Kennsluefnið nýtist best ef 

skjávarpi er til staðar og þá getur kennarinn varpað sýnikennslunni upp á vegg 

þannig að allir sjái vel. Einnig er hægt að láta sýninguna rúlla á meðan nemendur 

framkvæma verkið til stuðnings við þá sem eru ennþá óöruggir með framkvæmd 

verksins. 

Það að vera með sýnikennslu sem sýnd er á skjávarpa er skýr framsetning og 

frábrugðin öðrum aðferðum og nær nemandinn þannig að sjá vel það sem gert er 

(Johnstone 2001).  

Mikilvægt er einmitt að átta sig á því að sýnikennsla getur átt sér mörg afbrigði 

og eitt þeirra er sýnikennsla á margmiðlunarformi. Margmiðlun er sambland 

stafræns efnis sem inniheldur texta, grafík, hljóð, hreyfimyndir og myndbönd. 

Gagnvirkni er einkenni mestallrar margmiðlunar (Einar Örn Þorvaldsson 2003).  

Með tilkomu margmiðlunar í kennslu er verið að auka fjölbreytni kennslunnar og 

höfða til fleiri námsgreinda en áður hefur verið mögulegt. Nemendur eru ólíkir og 

mismunandi er hvaða námsleiðir henta hverjum fyrir sig. Margmiðlun gefur 

nemendum því nýjan möguleika á að þroskast og dafna svo þeir verði betur tilbúnir 

til að takast á við líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Nýting margmiðlunar í skólastarfi 
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getur oft á tíðum höfðað til þeirra nemenda sem einmitt þurfa mest á uppörvun að 

halda, nemendum sem gengur jafnvel illa í bóklegu námi. Að útbúa kennsluefni á 

margmiðlunarformi getur nýst nemendum á margvíslegan hátt (Armstrong 

2001:133).   

Í okkar tilfelli getur textinn í sýningunum höfðað til þeirra nemenda sem hafa 

góða málgreind og myndirnar sem fylgja textanum geta að sama skapi náð til 

nemenda með góða rýmisgreind. Enn fremur getur hljóðið, það er að segja tal okkar 

með sýningunum hjálpað nemendum með góða tónlistar- og málgreind, ásamt þeim 

sem eiga erfitt með lestur. Það má því sjá að diskur sem þessi þjónar fleiri 

nemendum en ella.  

Mætti jafnvel halda því fram að þessi aðferð sem við notum við gerð 

kennsluefnis eigi án efa eftir að vekja áhuga og vera skiljanlegri fyrir hina 

svokölluðu MTV-kynslóð. Sumir kennarar halda því jafnvel fram að í framtíðinni 

ættu nemendur að geta lært allt sem þeir vilja í gegnum margmiðlun (Jonassen 

1999:87).  

Nú til dags er algengast að notkun margmiðlunar í kennslu sé stuðningur við 

kennarann. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að þegar kennarar kynna ákveðið efni á 

margmiðlunarformi þá eiga nemendur auðveldara með að tileinka sér efnið. Hafa 

verður þó í huga að það sem kennt er á margmiðlunarformi styðji á réttan hátt við 

kennsluna (Heinich 1999:19).  

Að nota margmiðlunarform í kennslu er nútímaaðferð við kennslu sem á án efa 

eftir að aukast til muna. Ekki síst vegna þæginda þess fyrir kennarann sem getur 

með lítilli fyrirhöfn opnað vefsíðu eða sett margmiðlunardisk í tölvuna sér til 

stuðnings í kennslunni. Tækni sem þessi gæti jafnvel orðið til þess að auka aðsókn 

nemenda sem áður hafa sýnt greininni lítinn áhuga. 
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Lokaorð 

Að kunna vel til verka er nauðsynlegt hverjum einstaklingi. Verkleg kennsla í 

grunnskólum er því mikilvægur þáttur skólastarfsins og hana ætti að auka frekar en 

að draga úr henni. Sýnikennsla er ein af þeim kennsluaðferðum sem hentar vel við 

kennslu verklegra greina. Hana er hægt að útfæra á margan hátt og er ein leiðin að 

nota margmiðlunarform sér til stuðnings. Margmiðlun er nútímatækni sem getur án 

efa höfðað til fleiri nemenda en ella og völdum við að fara þá leið við gerð 

kennsluefnis okkar. 

Vinnan við þetta verkefni hefur verið ákaflega lærdómsrík og ánægjuleg. Með 

því að útbúa sýnikennslu sem þessa höfum við rýnt vel í þá þætti sem þarf að hafa í 

huga þegar sýnikennsla er notuð og gerir það okkur eflaust sterkari fyrir vikið þegar 

að kennslunni kemur. Það má ávallt bæta við þessa þætti sem við völdum fyrir 

verkefnið og því má segja að við séum rétt að byrja okkar vinnu. Ef að vel tekst til 

með notkun þessara þátta í kennslu eigum við án efa eftir að útbúa fleiri þætti og 

bæta þannig í safnið. 
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