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Útdráttur 
Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri, vormisserið 2004. Ritgerðin fjallar um námsefni sem nýtir 
Veraldarvefinn sem námsumhverfi og þá kennslufræði og þær kennsluaðferðir sem að 
baki því liggja. 
Í ritgerðinni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

� Á hvern hátt má nýta upplýsingatækni og Veraldarvefinn við líffræðikennslu? 
� Hvaða kennslufræði má ætla að henti vefstuddri kennslu? 
� Hverjir eru kostir þess og gallar að nýta Veraldarvefinn sem námsumhverfi? 

Markmið skóla er að búa nemendur undir líf og starf í því þjóðfélagi sem þeir tilheyra. 
Gífurleg tækniþróun hefur átt sér stað í samfélaginu. Skólinn á að endurspegla 
samfélagið og því þarf námsefni og kennsluhættir að taka mið af því. Námsefnið sem 
hannað var er gott dæmi um hvernig nýta megi þessa auknu tækni. 

Námsefnið sem nefnist ,,Fuglinn segir bí bí bí“er ætlað miðstigi grunnskóla og er 
unnið út frá markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Markmiðið með námsefninu er að 
gera nemendur meðvitaðari um þá fugla sem lifa í náttúrunni í kringum þá, efla 
umhverfisgreind þeirra og stuðla að umgengni við náttúruna af virðingu. Með því að 
hafa námsefnið á Veraldarvefnum er nemendum boðið upp á fjölbreytt og áhugavert 
námsumhverfi. Námsefnið ,,Fuglinn segir bí bí bí“ er á geisladiski í vasa á aftari 
kápusíðu. 
 

Abstract 
This thesis is submitted to the Faculty of Education in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of B.Ed. University of Akureyri spring 2004. The thesis 
deals with a teaching material that uses the internet as a learning environment and that 
kind of educational science and teaching methods which are applicable in such an 
environment. 
The thesis aims at answering the following research questions: 

� In what way can information technology and the internet be used in biology 
teaching? 

� What kind of teaching methods can be expected to suit web-based teaching? 
� What are the downsides and benefits of using the internet as a teaching 

environment? 
The general goal of schools is to prepare students to live and work in the society 
which they belong to. Huge technological development has taken place in society. 
The school should reflect society and therefore teaching material and teaching 
methods should take that into account. The teaching material which was designed 
here is a good example of how this technology can be applied. 

This teaching material is called the “The bird says bee bee bee” and is intended for 
the mid classes of primary school and is developed from the objectives of the National 
Curriculum Guide for Compulsory Schools. The project’s objective is to make 
students more aware of the birds living in their environment, strengthen their 
environmental intelligence and to promote more environmental friendly style of 
living. By setting up this teaching material on the internet, students can be offered a 
diverse and interesting learning environment. The teaching material “The bird says 
bee bee bee” is on CD in a pocket at the posterior cover. 
 


