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Formáli 

Það hefur lengi blundað í mér að útbúa kennsluvef. Það að búa til efni sem er jafn lifandi og 

kennsluvefur getur verið og mun nýtast mér í kennslu heillar mig óendanlega. Það var þó 

ekki fyrr en ég sat námskeið um hönnun námsefnis hjá leiðbeinanda mínum, Torfa 

Hjartarsyni, sem að ég áttaði mig á því að þetta væri eitthvað sem ég vildi gera í 

meistaraverkefni mínu. Því á ég Torfa mikið að þakka. 

Það eru svo margir aðrir sem ég vil þakka, núna þegar ég sit við þessi skrif. Fyrst ber að 

nefna sérfræðinginn, Stefán Jökulsson. Honum þakka ég fyrir góðan yfirlestur, ábendingar og 

hvetjandi orð. Björn Þór Karlsson, kærastinn minn, á skilið hrós fyrir þolinmæði á meðan á 

samningu stóð. Bæði þolimæði gagnvart því hversu mikinn tíma þetta hefur tekið mig, þar 

sem ég loka mig af, og gagnvart þeim skapsveiflum sem hafa mögulega aðeins látið á sér 

kræla.  

Tengdafjölskylda mín er búin að vera mikil hjálp og þá sérstaklega tengdamóðir mín, 

Katrín Inga Karlsdóttir, en hún hefur séð um son minn í ófá skipti þegar ég hef þurft að vinna 

að þessu verki. Síðast en ekki síst við ég þakka foreldrum mínum, Sverri Gestssyni og Ástu 

Maríu Hjaltadóttir fyrir að hafa verið fyrirmynd mín í skólastarfi.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/ 

vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf).  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og við túlkun á niðurstöðum. Ég vísa til alls efnis sem 

ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, 

efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber 

sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 2. september 2018 

 

Ragna Sverrisdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf


4 

Ágrip 

Vefurinn Kraftmiklar kynningar ásamt greinargerð sem hér fylgir er 30 eininga (ECTS) 

lokaverkefni til M.Ed.-prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið skiptist í annars 

vegar kennsluvef þar sem nemendur og kennarar geta á einfaldan hátt sótt sér efni til að 

styðjast við þegar þeir fást við gerð skjákynninga í námi og starfi (20 ECTS) og hins vegar 

greinargerð þar sem fræðilegum stoðum er rennt undir verkefnið (10 ECTS).  

Kennsluvefurinn er byggður upp þannig að hann nýtist nemendum einn og sér en einnig 

þannig að kennarar geta nýtt sér hann og ætlað nemendum sínum að útbúa kynningar án 

þess að kennarar þurfi að bæta við sig miklum undirbúningi. Á vefnum er meðal annars að 

finna verkefnalýsingar sem gætu hentað þegar leggja á fyrir einstaklings-, para- og 

hópverkefni þar sem reynir á efnisgerð af þessu tagi en líka sniðugar leiðir við að skipta í 

hópa, glíma við upplýsingaöflun og fást við námsmat. Einnig er að finna á vefnum hagnýtar 

upplýsingar um opinn og veflægan hugbúnað sem hægt er að nota við gerð kynninga. Að 

lokum er hægt að skoða á vefnum efni sem tengist framsögn, gerð kynninga og flutningi á 

þeim. 

Greinargerðin lýsir hugmyndum að baki vefnum og gildi hans fyrir skólastarf í fræðilegu 

ljósi. Sérstakri athygli er beint að aðalnámskrá grunnskóla og þeim áherslum sem þar eru 

lagðar á grunnþætti menntunar, einkum sköpun og læsi í víðum skilningi en líka virka 

þátttöku allra í lýðræðissamfélagi. Fjallað er um tilgang með gerð kennsluvefsins, 

námsefnisgerð, upplýsingatækni í skólastarfi og fleira sem höfundur taldi nauðsynlegt að 

gera einhver skil. Hugmyndum að efninu á vefnum var safnað í leiðöngrum um 

Veraldarvefinn og var allur hugbúnaður prófaður af höfundi áður en hann var birtur.  

Markmiðið er að vefurinn nýtist nemendum og kennurum á vettvangi skólastarfs og að 

hann verði tól sem auðvelt er að grípa í þegar svo ber undir innan skóla sem utan. Flutningur 

og gerð kynninga af hálfu nemenda ættu að vera fastur hluti af skólastarfi og 

upplýsingatækni blandast inn í allt nám. Því er það von höfundar að með greinargerð og vef 

megi efla báða þessa þætti. 
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Abstract 

The website Powerful Presentations – An Educational Website for Teachers and Students at 

the Primary and Lower Secondary School Level and the following report make up a 30 ECTS 

final project for a M.Ed.-degree in the University of Iceland. The project is divided in two, on 

one hand there is an educational website where students and teachers can in a simple way 

learn how to make good presentations (20 ECTS) and on the other there is this report where 

the educational website gets its’ academic support (10 ECTS).  

The educational website is structured so that it is useful to both students and teachers. 

The goal is that students can use it on their own and that the teachers can use presentations 

in their teaching without having to add much preparation in their work. On the website you 

can find, among other things, project descriptions that are suitable for groupwork, couples 

work and single work, clever ways to put students in groups, how to gather material for the 

presentation and evaluation papers. Also available on the website you can find practical 

information about open software to use when making presentations. Finally, you can view 

content regarding speaking and presenting.  

The report describes the ideas behind the website and it’s academic value for schools. A 

lot of emphasis is put on the Icelandic curriculum and how it shapes the material. The 

purpose of the website, the making of educational material, information technology in 

school and more that the author considered was important is discussed. The ideas on the 

website were gathered through surfing the Internet and all the software was tested by the 

author before it was published.  

The goal is that the website will be useful to students and teachers in the school platform 

and that it will be a tool that is easy to grab when needed. Making and performing 

presentations should be a big part of school and information technology should be mixed in 

all studies. The author hopes that with this project those aspects will be reinforced.  
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1 Inngangur  

Upplýsinga- og tæknimennt er skilgreind sem námsgrein eða greinasvið í aðalnámskrá 

grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) en þar er jafnframt gert ráð fyrir að 

upplýsingatækni og stafræn miðlun komi sem víðast við sögu í námi og kennslu á 

grunnskólastigi. Við marga skóla er lögð áhersla á að samþætta fræðslu og þjálfun í 

upplýsingatækni sem best öðrum námsgreinum. Höfundur mun með þessu verkefni reyna að 

létta þann róður fyrir kennara með því að auðvelda þeim undirbúning og veita hagnýta 

leiðsögn um möguleika við útfærslu kennsluverkefna þar sem nemendur eiga að fást við gerð 

ýmiss konar kynninga með stafrænum verkfærum. 

Nemendur geta lært margt á því að undirbúa, útbúa og flytja vandaða kynningu og skiptir 

þá litlu hvaða náms- eða viðfangsefni er verið að kynna. Standa má markvisst að 

upplýsingaöflun, umræðu og úrvinnslu, móta einn eða í samvinnu við aðra skýrar hugmyndir 

um áherslur og markmið, setja fram niðurstöður á hnitmiðaðan hátt og beita til þess 

mörgum þáttum miðlunar: texta, grafík, myndefni, hreyfingum og hljóði. Hægt er að finna til 

eða útbúa efnivið með ýmsu móti, notast við margs konar hugbúnað við gerð þessara 

kynninga, flytja kynningar á líflegan og grípandi hátt og leggja mat á afraksturinn eða 

vinnuferlið sem þar býr að baki (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

Í þessari greinargerð segir frá vef sem henni fylgir og er ætlað að kynna og kenna á ýmis 

verkfæri sem nýta má þegar útbúa á kynningarefni og fara yfir undirstöðuatriði við 

undirbúning, mótun, flutning og dreifingu á góðri kynningu. Verður leitast við að draga fram 

gildi kynninga sem námsverkefna í skólastarfi í ljósi af áherslum í námskrá, grunnþátta 

menntunar, námskenninga tengdum hugsmíðahyggju og þýðingu upplýsingatækni í 

skólastarfi. 

Markmiðið með verkefninu er tvíþætt. Annars vegar að þróa og auka við leiðbeiningar og 

námsefni þar sem gert er ráð fyrir að upplýsingatækni sé notuð án þess að eiginlegur 

upplýsingatæknikennari þurfi að vera á svæðinu. Hins vegar að efla þekkingu og færni 

nemenda hvað snertir kynningar og veita þeim aukin tækifæri og fleiri tól til þess að takast á 

við gerð þeirra.  
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Kennarar þurfa að huga að mörgu þegar það kemur að kennslu og þau eru mörg 

hæfniviðmiðin sem þarf að uppfylla. Á meðal þess sem almennir bekkjarkennarar og 

kennarar á ýmsum greinasviðum þurfa að mæta er krafan um að nemendur þeirra læri að 

nýta upplýsingatækni. Með því að útbúa vef þar sem gengið er með nemendur og kennara í 

gegnum það hvernig er hægt að gera sem bestar kynningar á stafrænan en einfaldan máta er 

hægt að virkja upplýsingatæknina á nær hvaða greinasviði sem er. Nemendur eflast í því að 

vinna með stafræn tæki og ýmiss konar hugbúnað en líka í margbreytilegri vinnu og 

samstarfi. Þeir geta lært ýmislegt sem snertir skipulag og samráð, verkaskiptingu og hlutverk, 

upplýsingaleit og úrvinnslu, framsetningu og miðlun, framsögn og framkomu, endurgjöf og 

mat. Þetta geta kennarar ýtt undir með ýmsu móti og með vefnum er ætlunin að auðvelda 

þeim þá vinnu. Undirbúningur kennara sem munu nota vefinn þarf ekki að vera mikill þar 

sem hagnýtar upplýsingar, verklýsingar, skipulag, hugbúnað og námsmat er að finna á 

vefnum.  

Höfundur þessa efnis telur mikilvægt að varpa kennslufræðilegu ljósi á gerð kynninga og 

hvernig eigi að koma fram því þetta er hæfni sem mun nýtast nemendum vel, hvort sem það 

er í námi eða á vinnustað. Reynsla höfundar af gerð kynninga og hugbúnaði til þeirra nota er 

mest úr grunn- og framhaldsnámi hans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þar hefur sú 

sem hér skrifar stundað nám síðan 2012 með örfáum hléum og haft kynni af starfi nokkurra 

grunnskóla á þeirri vegferð. Hún hefur unnið með börnum frá því að hún var barn sjálf, 

byrjaði að þjálfa unga iðkendur í fimleikum 13 ára og vann síðar á leikskóla, en núna nýlega 

sem umsjónarkennari við 6. bekk í grunnskóla og nýtist sú reynsla vel við vinnu að þessu 

verkefni.  

Kennsluvefinn Kraftmiklar kynningar er að finna á vefslóðinni 

http://kynningar.weebly.com og verður rætt nánar um hann hér á eftir. 
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2 Stefnumótunarplögg 

2.1 Aðalnámskrá  

Aðalnámskrá grunnskóla er rit sem ætlast er til að allir skólastjórnendur, kennarar og annað 

starfsfólk styðjist við í vinnu sinni. Aðalnámskrá er gefin út samkvæmt lögum um grunnskóla, 

nr. 91/2008, og hefur ígildi reglugerðar enda staðfest og undirrituð af ráðherra menntamála 

sem fer með framkvæmdavald í málaflokknum. Því er viðeigandi að í meistaraverkefni sem 

leiðir til kennsluréttinda og á að vera kennurum til gagns sé horft til verkefnisins með 

aðalnámskrána í huga og að henni og tengslum hennar við verkefnið séu gerð nokkur skil 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla (2011) er rætt um fagmennsku kennara og að 

hlutverk kennara sé ekki aðeins að koma þekkingu til skila heldur líka að nemendum sé gefið 

tækifæri til þess að láta reyna á frjóa hugsun, skapa og afla sér þekkingar. Segja má að 

einmitt þetta sé undirstaða verkefnisins og leiðarljós við gerð kennsluefnisins sem hér er lagt 

fram til nota fyrir nemendur og kennara. Þar eru undirbúningur, hönnun og flutningur 

stafrænna kynninga helsta viðfangsefnið og glíman við öflun og miðlun þekkingar rauði 

þráðurinn. Að jafnaði þurfa bæði nemendur og kennarar að leita sér upplýsinga um efnið 

sem ætlunin er að fjalla um og kynna, ígrunda inntak og þýðingu þess sem þeir finna og beita 

frjórri hugsun við efnistök og framsetningu á því sem kynningin á að miðla. Aðalnámskrá 

grunnskóla fjallar til að mynda um námshæfni þar sem nemendur þurfa ekki einungis að 

kunna að afla þekkingarinnar heldur líka að geta beitt henni. Nemendur þurfa að sýna fram á 

að þeir séu ábyrgir og úrræðagóðir við heimildaöflun en jafnframt þurfa þeir að ígrunda vel 

og rökstyðja það sem þeir leggja fram.  

Þá er í námskránni bent á að með því að fá að velja viðfangsefni og taka ákvarðanir um 

eigið nám þroski nemendur með sér þessa ábyrgðarkennd. Þetta færir námið nær þeirra 

eigin reynsluheimi og gerir það að verkum að námið verður merkingarbærara en annars væri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Kennsluefninu Kraftmiklar kynningar er ætlað að styðja við 

þetta. Nám barna í grunnskóla er mikilvægt mótunarskeið og leggur grunninn fyrir nám og 

vinnu síðar á lífsleiðinni. Þessi hæfni, að geta aflað sér þekkingar og nýtt hana, gagnast 

nemendum ævilangt og gera má ráð fyrir að þeir haldi áfram að þróa hana eftir því sem þeir 

öðlast meiri reynslu á því sviði.  

Fara þarf fjölbreyttar leiðir til þess að afla sér þekkingar og felst námshæfni hvað það 

snertir meðal annars í því að ná tökum á tæknimiðlum og nýta sér upplýsinga- og 

samskiptatækni við heimildaleitina (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Vegna þessa þótti 

tilvalið að sníða Kraftmiklar kynningar þannig að reyndi á þessa hæfni hjá nemendum, benda 

þeim á tól og bjargir sem bæði þeir og kennarar geta nýtt sér við þróun á þessari námshæfni 
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þeirra; leitarvélar, efnisveitur og gagnabanka. Þungamiðja verkefnisins snýst þó um það að 

nemendur og kennarar hafi leiðarvísa að því hvernig nýta má mismunandi hugbúnað til þess 

að setja fram og kynna efni og hvernig best sé að haga slíkum kynningum. Ekki er þó nóg að 

nemendur þjálfist í því að afla sér þekkingar heldur þurfa þeir líka að geta tjáð hana og 

skoðanir sínar á fjölbreyttan hátt. Á þetta er meðal annars bent þar sem kennurum er gert að 

leggja áherslu á bæði leikræna og listræna tjáningu í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Nemendur þurfa að æfa að rökstyðja mál sitt og ræða um það. Með því að leyfa og 

ætla nemendum að undirbúa og halda kynningar með reglulegum hætti í gegnum allt 

grunnskólanámið, í þverfaglegu þemanámi og á sem flestum greinasviðum er stuðlað að því, 

ekki síst ef reynt er að kalla fram ígrundun og umræður við þekkingaröflun og undirbúning, 

efnisgerðina, flutning og spjall eða upprifjun sem oft má kalla fram að lokinni kynningu. Þetta 

er ákveðið ferli sem býður upp á mörg tækifæri til náms og þroska alla leiðina. Til dæmis 

getur verið gott að hafa einhverjar spurningar og umræður til upprifjunar og ígrundunar við 

lok kynningar, eða hjálpa nemendum þegar þeir eru að reyna að ná utan um efnið með 

heimildum, reyna að tryggja að þeir glími svolítið við efnið og velti því vel fyrir sér við 

efnisöflun og úrvinnslu þegar verið er að undirbúa kynninguna og líka á meðan efnisgerðinni 

sjálfri stendur.  

Þá kemur fram bæði í lögum um grunnskóla (91/2008) og í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) að nemendur í skyldunámi eiga að fá námsefni án endurgjalds í þeim námsgreinum 

sem aðalnámskrá kveður á um að gera þurfi skil. Í því ljósi er heppilegt fyrir bæði skóla og 

menntakerfið að settur sé upp aðgengilegur vefur þar sem nemendur og kennarar geta sótt 

leiðsögn og efnivið til að nota í skólastarfinu. Netnotkun fer vaxandi og þá er gott að geta 

boðið fram stafrænt efni með hjálp netmiðla. Einnig hefur sú leið, að setja efnið fram í vef, 

þá kosti að auðvelt er að auka og uppfæra efni eftir þörfum.  

Námsgögn þurfa að vera bæði aðlaðandi og vekja áhuga hjá nemendum, þau þurfa vera 

sett fram á skýran og skipulegan hátt og mega ekki vera of flókin (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Með því að einfalda efni sem er til kennslu og setja það skipulega fram er líka verið að 

minnka álagið á kennara þar sem nemendur geta þá frekar unnið sjálfstætt og stuðst við 

efnið hjálparlaust. Allt kennsluefni ætti líka að taka mið af skilgreindum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár og miklu skiptir að útfæra kennsluefnið þannig að auðvelt sé að ná þeim 

hæfniviðmiðum og að nemendur fái að nýta hæfni sína til hins ýtrasta (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  

Grunnþættir menntunar fléttast inn í aðalnámskrár á öllum skólastigum. Grunnþættina 

þarf að hafa í huga þegar búa á til kennsluefni og því var leitast við að hafa þá að leiðarljósi 

við gerð Kraftmikilla kynninga. Allir grunnþættirnir; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, voru þar undir. Þrír grunnþáttanna þóttu þó 
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hafa sérstaka þýðingu þegar vinna við kynningar er annars vegar og verður fjallað um þau 

tengsl hér á eftir. Þetta eru grunnþættirnir læsi, lýðræði og mannréttindi, og sköpun. 

2.2 Læsi, lýðræði og mannréttindi, sköpun 

Læsi er margslungið hugtak sem nær til margra þátta en segja má að læsi hverfist um 

samband orðanna við raunveruleikann og sýn okkar á hann. Við þurfum að geta unnið með 

orðin og látið þau koma til skila merkingu, einnig þurfum við að hafa hæfnina til þess að ráða 

í merkingu þeirra orða sem koma annars staðar frá. Talað hefur verið um læsi í sambandi við 

þróun upplýsinga- og þekkingarsamfélaga og að nám og kennsla í læsi þurfi að taka mið af 

henni. Stefán Jökulsson (2012) bendir á að ef til vill hafi alltaf mátt finna upplýsingatækni í 

tengslum við skólastarf, að hugtakið upplýsingatækni lýsi einhverju sem fólk hefur verið að 

fást við á öllum tímum; því að nota tækni til þess að skapa merkingu. Í áratugi og raunar 

lengur hafa kennarar nýtt alls konar efnivið og verkfæri til þess að ýta undir og efla nám, eins 

og til dæmis skýringarmyndir, landakort eða kvikmyndir. Því má halda fram að nám nemenda 

hafi lengi verið fjölbreytt þótt að efniviðurinn sjálfur sé mögulega að breytast og 

verkfærakassinn að skreppa saman í eina tölvu.  

Tölvur og net hafa breytt því hvernig fólk vinnur, sækir sér upplýsingar, miðlar þeim og á 

samskipti við aðra. Með tilkomu netsins fjölgaði þeim sem geta látið til sín heyra. Hugmyndir 

ferðast um allan heim og má segja að hann sé orðinn samtengdari en áður. Miðlalæsi snýst 

um þessa stafrænu miðlun þar sem tölvur og net eru í aðalhlutverki og felur í sér hæfni til 

þess að nýta fjölbreytta tækni, búa til og miðla efni, en einnig að meta og greina fjölmiðlaefni 

og upplýsingar (Stefán Jökulsson, 2012). Sú tegund læsis á vel við Kraftmiklar kynningar þar 

sem leitast er við að sýna hvernig búa má til og miðla efni. Segja má að kennsluefnið 

Kraftmiklar kynningar geri beinlínis ráð fyrir að nemendur og kennarar vinni með miðlalæsi 

og læsi í víðum skilningi.  

Stefán Jökulsson (2012) dregur fram að miðlunarferlið sem nemandinn gengur í gegnum 

við efnisgerð leiðir til náms. Við það að útbúa efni til þess að miðla læra nemendur ekki 

einungis á miðilinn og kynnast kostum hans og göllum heldur öðlast þeir skilning við 

efnisgerðina. Nemendur þurfa að setja sig í spor annarra, gera greinarmun á aðalatriðum og 

aukaatriðum og huga að heildarmyndinni. Með því að halda kynningu fá nemendur tækifæri 

til þess að vinna með efnið, ekki aðeins meðtaka það. Ef unnið er í hóp gefast tækifæri til 

ýmissa samskipta um efnið og umræður geta líka farið fram þegar kynningin er flutt. Í ljósi 

þess sem hér að ofan stendur má telja óhætt að segja að með því að styðjast við Kraftmiklar 

kynningar geti nemandinn náð ákveðinni dýpt í námi sínu um efnið. Hlutverk kennarans 

tekur líka stakkaskiptum við slíka verkefnavinnu þar sem hann er ekki lengur sá sem stendur 

einn fyrir framan nemendurna að miðla þekkingunni heldur er hann orðinn nokkurs konar 
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þjálfari á hliðarlínunni að aðstoða nemendurna og vísa þeim veginn. Kennarinn þarf þá að ná 

ákveðnum tökum á nýrri tækni og þeim hugbúnaði sem nemendur kjósa að nota við gerð 

kynningarinnar.  

Í skrifum Stefáns Jökulssonar (2012) er lagt til að þekkingarsköpun og stafræn miðlun 

verði hluti af kennslufræði allra greina í kennaranámi og má gera ráð fyrir að Kraftmiklar 

kynningar geti komið þar að góðu gagni. Þá ber að hafa í huga að fjölmargir starfandi 

kennarar á vettvangi grunnskóla hafa ekki fengið nægan grunn til að takast á við breytta 

kennsluhætti. Kraftmiklar kynningar snúa því ekki einungis að nemendum heldur einnig 

kennurum sem ekki hafa sjálfstraustið til þess að demba sér í að læra á ýmsan hugbúnað sem 

nota má við efnisgerðina.  

Miðlamennt og þemanám geta í grunnskóla stuðlað að lýðræði og sveigjanlegu skólastarfi 

þar sem nemendur fá tækifæri til þess að ráða meiru um eigið nám, til dæmis með því að 

velja viðfangsefni fyrir kynninguna sína eða ákveða hvernig hún er sett fram. Þeir bera 

ábyrgð á verkefninu og oft felur efnisgerð í sér samvirkt nám þar sem nemendur ræða um 

verkaskiptingu og koma sér saman um til dæmis efnisöflun, úrvinnslu og framsetningu 

(Stefán Jökulsson, 2012). Lýðræði í þessu samhengi byggir á því að nemendur fá tækifæri til 

þess að taka virkan þátt í ákvörðunum um eigið nám og  taka afstöðu til ýmissa álitamála. 

Með því að efla lýðræði innan veggja kennslustofunnar reynum við að forðast kennslu þar 

sem kennarinn er sá sem veit og ræður ferðinni og nemandinn er sá sem ekki veit og ræður 

litlu sem engu. Þar vill verða lítið um samræður, kennarinn miðlar og nemandinn tekur á 

móti (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Þegar kennari kýs að virkja lýðræði innan veggja kennslustofunnar þarf hann að vera 

tilbúinn til þess að víkja frá hefðbundnum kennsluháttum, leita nýrra leiða og gefa 

nemendum tækifæri til þess að kynna sér og fyrir öðrum það sem þeir hafa áhuga á eða telja 

mikils vert í sínu umhverfi. Byrja má samræður innan nemendahópsins um hvernig samfélag 

nemendur vilja lifa í og hvernig hægt sé að skapa slíkt samfélag (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012). Síðar er hægt að nýta Kraftmiklar kynningar til þess að útfæra 

frekar þessar hugmyndir, koma þeim á framfæri og deila með öðrum. Sýna þarf nemendum 

að hlustað sé á skoðanir þeirra og að þeir geti haft áhrif.  

Í hefti um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012) er fjallað um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tengsl hans við 

skólastarfið. Ákvæði sáttmálans um réttinn til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 

(grein 12), tjáningarfrelsi (grein 13) og aðgang að upplýsingum (grein 17) eru allt greinar sem 

hafa mikla þýðingu þegar námsvinna við skjákynningar og efnisgerð eru annars vegar. Þegar 

nemendur fá að afla sér upplýsinga, kynna þær og láta skoðanir sínar í ljós fylgja kennarar 
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Barnasáttmálanum. Í því felst líka gullið tækifæri til þess að gera nemendum grein fyrir 

réttindum sínum og kynna þau fyrir þeim.  

Til þess að auðvelda nemendum að taka virkan þátt í samfélaginu, vera heilsteyptir 

einstaklingar og ráða fram úr vanda þarf að efla með þeim skapandi hugsun. Í sköpun er að 

finna kraft sem er bæði þýðingarmikil fyrir einstaklinginn og samfélagið. Við skapandi 

skólastarf þarf kennarinn að hvetja nemendur til þess að finna ólíkar leiðir til úrlausnar á 

verkefnum og þar getur kennsluefnið Kraftmiklar kynningar komið í góðar þarfir. Einkenni 

skapandi skólastarfs eru meðal annars að oft er unnið saman þvert á greinar eða greinasvið, 

nemendur fá að taka þátt í ákvarðanatöku um það hvernig verkefni eru leyst, ný tækni er 

nýtt á skapandi hátt og notaður er fjölbreyttur efniviður (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Í hefti um grunnþáttinn sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012) er talað um að ýta undir samvinnu með samþættingu námsgreina og 

að með því aukist tækifæri nemenda á mörgum sviðum. Þar er bent á að bjóða megi upp á 

vinnu að ýmiss konar kynningum í þessu skyni og ýta undir sköpun með þekkingarmótun, 

flutningi og miðlun. Þá þarf að hafa í huga að þar sem sköpun snýst að verulegu leyti um að 

búa til eitthvað frumlegt eða á eigin forsendum getur kennara vaxið í augum að leggja fyrir 

og veita stuðning við slík verkefni. Þar koma Kraftmiklar kynningar inn í myndina sem 

mögulegt svar og stoð við kennara. Í takt við umfjöllun um grunnþáttinn sköpun verður á 

kennsluvefnum hvatt til þess að nemendur og kennarar horfi gagnrýnum augum á eigin verk, 

sýni frumkvæði og áhuga, hugleiði og ígrundi vandlega hvað kynna skal og hvernig, hvað þeir 

geti lagt til sjálfir og hvaða miðill hentar hverju sinni.  

Þegar nemendur vinna sjálfstætt að efnisgerð er kennarinn kominn í hlutverk nokkurs 

konar leiðsögumanns sem aðstoðar nemendur við að koma reiðu á hugsanir sem allt í senn 

geta verið byggðar á innsæi og ímyndunarafli eða rökhyggju og tækni. Nemendur þurfa að 

taka skref til baka til þess að geta metið gildi verkefnisins og hvernig þeir geta gert það sem 

áhugaverðast en um leið nytsamlegt og skapandi. Nemendur þjálfast í því að ræða við 

samnemendur og aðra um það sem þeir gera og skapa. Tilvalið er að hafa umræður í kjölfar 

kynninga til þess að efla þetta. Nemendur æfast þá í að sjá og skynja umhverfi sitt á ólíkan 

hátt og frá sjónarhóli annarra (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012; Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og 

Torfi Hjartarson, 2016). 

Með nýrri tækni fylgja bæði kostir og gallar. Tæknin getur kallað á tímafreka þjálfun en 

um leið sparað kennurum tíma sem nýta mætti til skapandi verka. Því þarf að grípa tækifærin 

sem í tækninni felast en líka leita leiða til að létta vinnuna sem henni fylgir. Verkefnið 

Kraftmiklar kynningar mun vonandi mæta þeim þörfum og sjá til þess að þjálfun á nýjan 



 

15 

hugbúnað verði ekki jafn mikill tímaþjófur og raunin getur verið. Þetta er reynt að leysa með 

því að setja fram á auðveldan máta hvernig á að kenna á og vinna með hugbúnað sem nýttur 

er til kynninga. Þar sem netið hefur opnað fyrir okkur nýjan heim er hægt að stækka og 

dýpka skólastofuna og það er tækifæri sem ekki má láta fara forgörðum (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

2.3 Hæfniviðmið 

Nemendum í grunnskóla er ætlað að fá markvissa þjálfun í upplýsinga- og miðlalæsi alla 

skólagönguna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í námskránni er farið fram á að þeir geti sýnt 

víðtæka hæfni í notkun tækni, þekki og geti nýtt mismunandi hugbúnað til þess bæði að 

skapa og miðla. Tilvalin leið til þess að koma til móts við þetta er að nýta mismunandi 

hugbúnað til ýmissa þarfa þegar kemur að kynningum. Hægt er að notast við skjákynningar á 

öllum greinasviðum grunnskólans. 

Kennarar hafa að leiðarljósi í starfi sínu hæfniviðmið sem finna má í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) fyrir flest greinasvið. Kraftmiklar kynningar gefa kost á því að uppfylla þó 

nokkur hæfniviðmið sem þar er að finna og snerta ýmis svið og alla grunnþætti menntunar. 

Eitt af hæfniviðmiðunum í upplýsinga- og tæknimennt er að geta nýtt hugbúnað þegar miðla 

á þekkingu og fullyrða má að bæði kennarar og nemendur sem styðjast við kennsluvefinn 

ættu að geta áttað sig á hvernig mismunandi hugbúnaður sem hentar til þekkingarleitar, 

úrvinnslu og efnisgerðar við kynningar virkar. Í íslenskuhluta aðalnámskrár er svo að finna 

hæfniviðmið þar sem farið er fram á að nemendur geti flutt mál sitt skýrt og greinilega. Í 

kennsluvefnum er leitast við að uppfylla þetta skilyrði með einföldum æfingum til þjálfunar í 

framsögn. 

Kraftmiklar kynningar snerta líka fleiri greinar og viðfangsefni grunnskólans, til dæmis 

erlend mál, samfélagsgreinar og stærðfræði. Hæfniviðmið í erlendum tungumálum fela 

meðal annars í sér að geta tjáð sig skipulega um undirbúið efni og að geta flutt stutta frásögn 

eða kynningu, í samfélagsgreinum er farið fram á að nemendur geti komið þekkingu sinni á 

framfæri með fjölbreyttum hætti og í stærðfræði er undirbúningur munnlegra kynningar, 

meðal annars með því að nota upplýsingatækni, eitt af hæfniviðmiðunum. Þessi vefur hentar 

því sem tól sem kennarar á flestum greinasviðum ættu geta nýtt sér (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 



16 

3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Upplýsingatækni í skólastarfi 

Upplýsingatækni má skilgreina sem tæki og stafræn tól til ýmissa nota, svo sem 

upplýsingaöflunar og úrvinnslu þeirra gagna sem við þá leit aflast en líka sem vinnuferli og 

aðferð. Fyrir tæpum tuttugu árum, eða árið 1999, kom út fyrir grunnskóla ný námskrá þar 

sem upplýsinga- og tæknimennt kom inn sem nýtt námssvið og ári síðar var það orðið að 

sérstöku kjörsviði í grunnnámi kennaranema (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Að geta unnið með hugbúnað á borð við ritvinnslukerfi, kynningarforrit, töflureikna og 

vafra má telja grunnhæfni sem nútímamanneskjan þarfnast í framhaldsnámi og á mörgum 

sviðum atvinnulífsins eða til daglegra þarfa. Þessa hæfni þarf því að kenna reglulega og 

markvisst í gegnum allt grunnskólanám (Nagyová og Turcáni, 2008). Í aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur fram að jafnframt sé lögð áhersla á að nýta fjölbreytt gögn og 

verkfæri, þar á meðal margvíslegan hugbúnað til sköpunar og miðlunar. Í grein Dietrich og 

Balli (2014) kemur fram að meirihluti nemenda úr rannsókn þeirra taki undir að notkun 

tækni við nám sé aðlaðandi leið við að læra. Nemendurnir kjósi þá frekar að fá að notast við 

tæknina sjálfir í stað þess að fylgjast með öðrum nota hana. Í því ljósi er takmarkað aðgengi 

að tölvubúnaði í íslenskum grunnskólum áhyggjuefni en með spjaldtölvuvæðingu á seinni 

árum hefur orðið nokkur breyting í þeim efnum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014).  

Kennarar sem nýta tækni í sinni kennslustofu styðja að jafnaði markmið námskrár í þeim 

efnum og auka gæði kennslu ef vel er á haldið,  en þessi vefur mun nýtast nemendum hvort 

sem þeir fletta honum upp í spjaldtölvu eða fartölvu og efni hans má jafnvel nálgast í 

snjallsíma. Tækni og notkun hugbúnaðar hafa þá kosti í för með sér að tæknin getur verið 

auðveld í notkun, nemendur geta þegar svo ber undir sökkt sér í námið. Efni og kennsla nær 

til stórra hópa af nemendum, auðvelt er að uppfæra efnið og nemendur geta unnið á sínum 

hraða (Martin og Carr, 2015). Tæknin býður upp á þann möguleika að nemendur geti fengið 

snögga og örugga endurgjöf og því leiðrétt sig sjálfir í stað þess að bíða eftir því að kennarinn 

bregðist við eða skili til baka umsögn (Dietrich og Balli, 2014). Upplýsingatækni og Netið 

getur einnig auðveldað kennurum að mæta fjölbreyttum nemendahópi þar sem hann er 

staddur. Fyrir nemendur sem læra á sjónrænan máta er til dæmis myndrænt námsefni og 

möguleikar þess að geta unnið með hljóð, texta og mynd þeim til framdráttar. (Aldís 

Yngvadóttir, 2008). Upplýsingatækni í skólastarfi ætti ekki að vera keppinautur kennslu eða 

koma í stað hennar heldur styðja við hana. Tækni virðist ekki hafa bein áhrif á námsárangur 

heldur hefur hvetjandi áhrif á nemendur að vilja læra (Horsley og Walker, 2011).  
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Í grein Kulesza, DeHondt og Nezlek (2011) kemur fram að ákveðnar hættur fylgi notkun 

tækni við nám og kennslu. Þar á meðal er hætta á minni áhuga á námsefninu, fleiri truflunum 

og minni þátttöku innan skólastofunnar. Kennarar, samkvæmt þeim félögum, þurfa að hafa 

yfirsýn yfir þessar hættur og stjórnunarhæfni til þess að bregðast við þeim. Tækni ætti aðeins 

að nota þegar það þjónar ákveðnum tilgangi eða leysir viss vandamál. Í rannsókn Dietrich og 

Balli (2014) kom í ljós að það reyndist ruglingslegt fyrir nemendur þegar kennarar höfðu ekki 

tök á tækninni og jafnvel vildu þeir þá frekar að henni væri sleppt. Einnig kom í ljós að þegar 

kennarar voru einir um að nota tæknina, héldu fyrirlestra og töluðu í síbylju fór þokki og 

glans af tækninni. Þegar nemendur aftur á móti fengu tækifærið til þess að ráða ferðinni, 

velja og læra á það sem þeir töldu vera tækni sem gæti nýst þeim í samtímanum reyndust 

meiri líkur á því að þeir væru raunverulegir þátttakendur í skólastarfinu. 

Nú á dögum, á tímum upplýsingatækni og Netsins, er ekki jafn mikilvægt og áður var að 

tileinka sér færnina að muna hluti. Nemendur þurfa öllu heldur að geta nýtt sér þær 

upplýsingar sem þeir afla á skilvirkan máta og þróað nýjar hugmyndir. Það má því segja að 

skólinn hafi ekki bara það hlutverk að fræða heldur líka að ýta undir þá hæfileika sem þarf til 

þess að lifa í flóknu samfélagi nútímans, efla nemendur að því leyti til að þeir geti tekist á við 

nýja hluti, aukið félagsfærni og unnið að markmiðum sínum (Hafþór Guðjónsson, 2010).  

Í anda hugsmíðahyggju er mikilvægt að byggja á fyrri þekkingu nemenda og virkja þá til 

þátttöku í skólastarfinu. Verkefnin þurfa að helst að vera í góðum tengslum við flókinn 

veruleikann og daglegt líf. Það sem út úr þeim kemur þarf eftir því sem hægt er að vera 

áþreifanlegt og hafa sem mesta þýðingu fyrir nemendur, þjóna tilgangi og vera 

merkingarbært. Nemendur þurfa að geta borið ábyrgð á eigin námi ásamt því að ígrunda það 

og er hlutverk kennarans að vera leiðbeinandi í því ferli. Hvað tæknina snertir verður þá 

verkefni kennarans að finna leiðir til að láta hana stuðla að þessu með ýmsu móti (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, Sigrún Björk Cortes, Björgvin 

Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

3.2 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja er námskenning sem leggur áherslu á það að nemendur læra með því að 

byggja upp og skapa með virkum hætti eigin þekkingu en taka ekki aðeins að við henni sem 

þiggjendur (Schcolnik, Kol og Abarbanel, 2006). Þannig er hún nátengd þessu verkefni þar 

sem ígrundun, samvinna og efnisgerð á forsendum nemenda eru í hávegum höfð. 

Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar verða sköpun þekkingar og nám að vera við þær 

aðstæður að nemandinn geti tengt fyrri þekkingu sína við þá nýju sem hann er að afla sér. 

Leið til þess getur verið að vinna með öðrum og að þroska samskipti (Meyvant Þórólfsson, 

2003). 
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Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að nemendur læra með því að reyna að skilja umhverfi 

sitt og það sem þeir upplifa. Kennsla samkvæmt þessu er ekki eitthvað sem nemendur verða 

fyrir heldur frekar eitthvað sem nemendur taka þátt í og eiga aðild að. Kennarinn fer þar af 

leiðandi úr hlutverki þess sem stendur fyrir framan nemendahópinn og heldur sínar einræður 

um námsefnið yfir í leiðbeinendahlutverk þar sem hann veitir þær upplýsingar og þá leiðsögn 

sem þarf en styður annars aðallega við nemandann í upplýsingaleit og námsferli hans við 

öflun og mótun þekkingar (Wilson, 2012). Nemendur læra fleira en það sem kennt er með 

beinum hætti í náminu. Með því að taka þátt í náminu öðlast nemendur ýmiss konar færni 

og móta með sér bæði námsvenjur og viðhorf (Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Stuðningsmenn hugsmíðahyggjunnar halda oft á lofti margslungnu námsumhverfi og 

fjölbreyttum kennsluháttum sem ættu meðal annars að stuðla að samvinnu, gefa 

nemendum færi á að sjá  mismunandi hliðar á því sem er verið að læra og hvetja nemendur 

til þess að velta náminu fyrir sér og hvernig þeir læra (Driscoll, 2012). Með því að fá 

nemendur til glíma við sjálfsmat og jafningjamat, flytja kynningar og hlusta á samnemendur 

gefst færi á að innleiða þessi atriði. Með áherslum hugsmíðahyggju á margbrotið 

námsumhverfi í góðum tengslum við raunveruleg viðfangsefni, þar sem nemendur takast á 

við mismunandi verkefni og móta sína þekkingu sjálfir í stað þess að taka við henni líkt og 

autt blað, getur skólagangan í raun verið í meiri samhljómi við raunheiminn og það sem 

nemendur munu takast á við utan kennslustofunnar. Nemendur tileinka sér ýmsa hæfni, 

læra hvernig á að leysa vandamál og geta yfirfært þá þekkingu þegar þeir mæta nýjum 

viðfangsefnum (Wilson, 2012).   

Nemandinn þarf að vera virkur í námsferlinu, hann sækir sér og mótar þekkingu, svalar 

forvitni sinni og finnur lausnir þegar hann mætir vandamálum. Kennarinn er þá ekki í 

hlutverki þess sem færir sína þekkingu yfir til nemandans, sem aðeins tekur við, heldur er 

unnið að því að byggja upp þekkinguna í sameiningu með samskiptum við aðra í umhverfinu, 

sem og umhverfið sjálft innan skóla sem utan (Schcolnik, Kol og Abarbanel, 2006). Þetta má 

til dæmis gera með því að láta nemendur undirbúa stafræna kynningu í hóp og vinna saman 

að því að afla og móta efni fyrir hana. Nemendur gætu þá bæði þurft að afla gagna á Netinu, 

skólabókasafninu eða jafnvel utan skóla, heima fyrir eða í fyrirtæki. 

Vinnulag við nám færir nemendum færni til framtíðar og að því leyti snýst menntun ekki 

aðeins um námsefni heldur einnig um starfshætti. Áhersla á mismunandi verkefnavinnu, 

samstarf og samræður innan skólastofunnar ræktar með nemendum eiginleikann til að 

hugsa og að vinna með nýjar hugmyndir (Hafþór Guðjónsson, 2012). Nemendur læra að laga 

sínar hugmyndir að hugmyndum annarra, taka á móti gagnrýni og meta það sem aðrir leggja 

til málanna.  
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3.3 Undirbúningur, efnisleit og úrvinnsla 

Miklu skiptir að ferli við þróun kynninga sé ígrundað á öllum stigum. Í hefti um grunnþáttinn 

sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) er 

rætt um fjóra þætti sköpunarferlisins; rannsóknarþátt, dýpkunarþátt, samhengisþátt og 

umræðuþátt. Með þessa fjóra þætti undir má fá nemandann til þess að leita úrlausna, vekja 

hann til umhugsunar, fá hann til að vinna með efni og aðferðir og uppgötva ýmsar víddir í 

verkefninu sínu. Nemandinn sækist eftir tengingum sem auðvelda honum að skilja bæði 

efnið og verkefnið og ná tökum á því og með því að ræða það við jafningja gefst honum færi 

á að dýpka þann skilning og festa hann betur í minni. Jonassen og félagar (Jonassen, Beck og 

Wilson, 1998; Jonassen, 2005; Howland, Jonassen og Marra, 2012) lýsa því vel hvernig 

tæknin getur stutt við ferli sem þetta og tala í því sambandi um verkfæri eða hugartól (e. 

mindtools) sem styðja við og auðvelda ekki bara miðlun og samskipti heldur líka greiningu og 

mótun hugsunar.  

Góð leið til þess að koma skipulagi á hugsanir sínar er að gera hugarkort. Þau geta hjálpað 

nemendum að skilja, muna og vinna með námsefni á skapandi og sjálfstæðan hátt ásamt því 

að vera leið til þess að bæta námsárangur. Gerð hugarkorta er hugtakatengd vinna og byggir 

á myndrænni framsetningu á því sem við höfum í huga varðandi ákveðið viðfangsefni 

(Hróbjartur Árnason, 2008). Í hugarkortum eru flókin málefni oft einfölduð og þau má setja 

fram á þann máta að það henti hverjum og einum nemenda. Hugarkort er ekki einungis gott 

tól fyrir nemendur heldur getur það verið mikil hjálp fyrir kennara að kenna á markvissan og 

áhrifaríkan máta (Hallen og Sangeetha, 2015).  

Notkun hugarkorta í kennslu hvetur nemendur til þess að skipuleggja sig, tengja saman 

hugmyndir og bæta lit og myndum við stikkorðin eða textann sem unnið er með hverju sinni 

en það hefur sýnt sig að hjálpi mörgum (Jones, Ruff, Snyder, Petrich og Koonce, 2012). 

Samkvæmt kennurum hefur þessi aðferð þá kosti að nemendur njóta hennar, hún gerir efnið 

sjónrænt og eykur á kerfisbundna skipulagningu og nám. Þeir telja að nemendur sem tileinka 

sér þessa tækni muni koma til með að þekkja sig og sína hæfileika betur, þeir muni þróa 

ímyndunaraflið og tileinka sér annan þankagang (Seyihoglu og Kartal, 2010). Hugarkort má 

gera með ýmsum aðferðum, til dæmis uppi á töflu með öllum bekknum, í hópavinnu, í 

höndunum eða með hjálp tækni og á vefnum um kraftmiklar kynningar er að finna hlekki inn 

á síður sem leyfa manni að gera hugarkort á netinu án endurgjalds.  

3.4 Efnisgerð og hugbúnaður 

Microsoft PowerPoint hefur verið svo ótrúlega áberandi þegar kemur að hugbúnaði tengdum 

kynningum að nafnið hefur nánast orðið samheiti fyrir hugtakið (Yee og Hargis, 2010). Þótt 

PowerPoint sé góður hugbúnaður sem uppfyllir flest öll skilyrði þegar útbúa á góða kynningu 
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þá fer aðalnámskrá grunnskóla (2013) fram á að nemendur og kennarar noti margvíslegan 

hugbúnað til miðlunar og að lögð sé áhersla á að nýta fjölbreytt gögn. Mikið er til af 

veflægum og opnum hugbúnaði sem býður upp á svipaða reynslu og býðst í PowerPoint og 

er tilvalið að skoða hann frekar til þess að koma til móts við aðalnámskrána. Margar lausnir 

sem þar er átt við eru líka frábrugðnar PowerPoint í ýmsum atriðum og bjóða upp á áherslu á 

tiltekna þætti í miðluninni, til dæmis hreyfingar og hljóð eða grafíska framsetningu með 

svolítið öðru sniði en í því forriti.  

Hugbúnaður Microsoft hefur verið áberandi í skólastarfi á Íslandi og höfundur sér ekki 

betur en að nemendum og kennurum finnist hann nær sjálfsagt að nota hann. Í námsefni frá 

Námsgagnastofnun, sem nú hefur verið færð undir nýja stofnun, Menntamálastofnun, var til 

skamms tíma aðeins boðið upp á námsefni um viðfangsefni á borð við ritvinnslu, vinnu í 

töflureiknum og gerð kynninga þar sem notast var við hugbúnað frá Microsoft (Sigurður 

Fjalar Jónsson, 2009). Nú er hins vegar hægt að finna aðeins fjölbreyttara efni en í 

kennsluvefnum Kraftmiklar kynningar verður leitast við að auka á það og veita nemendum 

tækifæri til þess að kynnast opnum eða gjaldfrjálsum og veflægum hugbúnaði sem þeir geta 

einnig nálgast heima við eða hvar sem þeir komast í tölvu eða snjalltæki af einhverju tagi en 

vefinn er hægt að nota í borð-, far- og spjaldtölvu, sem og í síma.  

Það er þó ekki nóg að hugbúnaðurinn sé góður, það þarf líka að nota hann rétt. Í grein 

Decker og Tyler (2013) kemur fram að reynslan hafi sýnt að margir nýta hugbúnað á borð við 

PowerPoint í það að fylla glærur eða skjámyndir af texta og upplýsingum og vill það gjarnan 

missa marks. Áheyrendur eru þá uppteknir við að lesa það sem birtist á tjaldi eða skjá og 

hlusta á þann sem er með kynninguna á sama tíma með þeim afleiðingum að hvort tveggja 

vill fara fyrir ofan garð og neðan. Upphaflega var PowerPoint hannað með það fyrir augum 

að gefa kynningum og fyrirlestrum umgjörð og forða fólki frá útúrdúrum eða málalengingum 

og hafa rannsóknir sýnt að þeir sem noti slíkan hugbúnað þykja skipulagðari í kynningum 

sínum (Savasci Acikalin, 2011). En mikilvægt er að texti í kynningum sé settur fram á 

skipulagðan máta þar sem erfitt er fyrir áhorfendur að lesa samfellt mál um leið og kynningin 

er flutt. Því er gott að miða við þá reglu að texti á hverri skjámynd fari ekki yfir 7 orð í línu og 

aðeins sjö línur, eða 7x7-regluna (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

Kynningarhugbúnaður í líkingu við PowerPoint eða Prezi hefur þann ókost að aðeins ein 

kynning getur átt sér stað í einu (Lagares og Reisenleutner, 2017). Því verður í 

kennsluvefnum boðið upp á kosti eins og PosterMyWall sem snýst um að útbúa veggspjöld 

svo nemendur geti verið nokkrir að kynna í einu og aðrir gengið á milli þeirra. Einnig mætti 

láta spjöldin hanga uppi og ætlast til að nemendur kynni sér efni þeirra þegar þeir eiga lausa 

stund yfir lengra tímabil. 
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3.5 Flutningur og framsögn 

Kennarar eiga samkvæmt aðalnámskrá að þjálfa nemendur sína í að segja skipulega frá og 

þurfa nemendur að geta gert grein fyrir þekkingu sinni og skoðunum. Það þarf því strax frá 

upphafi skólagöngu að æfa framsögn og þjálfa nemendur í því að koma fram (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Það að æfa góða framsögn og ætla nemendum að kynna efni frammi fyrir 

öðrum getur hjálpað nemendum með stafsetningu, sjálfstraust, einelti og jafningjaþrýsting 

(Brann-Barret, 2005; Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, 2004).  

Það að vera með kynningu þykir oft vera stressandi fyrir nemendur sem eru ekki vanir því 

og vantar hæfnina til þess að koma fram. Þetta þykir þó vera mikilvægur hluti af námi þar 

sem í framhaldsnámi og oft á vinnumarkaði er þess gjarnan krafist að komið sé fram (Decker 

og Tyler, 2013, Lee og Park, 2008). Veita þarf nemendum réttu tólin til þess að æfa sig og 

tækifæri til þess að koma fram reglulega.  

Hvort kennsluefni sé notað eða ekki veltur ekki síst á því hversu hagnýtt það er kennurum 

og hvernig það reynist þeim. Í lokaskýrslu Rósu Eggertsdóttur og Guðmundar Engilbertssonar 

(2004) um stóru upplestrarkeppnina kemur fram að kennarar telja sig ekki hafa nægilega 

færni til þess að undirbúa nemendur þegar kemur að framsögn og að víða þyrfti að hnykkja á 

undirbúningi kennara fyrir slíka kennslu. Kennsluvefurinn Kraftmiklar kynningar verður settur 

upp með það að leiðarljósi að bæði nemendur og kennarar geti sótt upplýsingar þangað án 

þess að þurfa að eyða tíma í það að útbúa frá grunni námsmat, verkefnalýsingar, finna til 

hugbúnað og annað þess háttar. 

3.6 Námsmat 

Námsmat er nauðsynlegur hluti af skólastarfi sem allir kennarar þurfa að sinna. Með 

námsmati er verið að safna gögnum um og leggja mat á hvar bæði einstaklingurinn og 

nemendahópurinn í heild stendur í námi sínu, hvort hæfniviðmiðum aðalnámskrár og öðrum 

viðmiðum í skólastarfinu hafi verið náð. Kennarinn getur svo nýtt námsmatið til þess að 

leiðbeina sér við áframhaldandi kennslu og metið hvaða aðstoð nemendurnir þurfa hverju 

sinni. Eins og allt annað í kennslu þarf námsmatið að vera fjölbreytt til þess að falla að 

margbreytilegum nemendahópi og meta leikni, hæfni og þekkingu á sem breiðustum grunni. 

Því er gott að notast ekki aðeins við kennaramat heldur sjálfsmat og jafningjamat líka 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Á vefnum Kraftmiklar kynningar verður því boðið upp á 

eyðublöð sem hægt er að nýta við námsmat af mismunandi tagi. 
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4 Aðferð 

Til þess að byggja upp kennsluvefinn Kraftmiklar kynningar var byrjað á því að rýna ýmis 

fræði, mest megnis ritrýndar greinar af Netinu, sem tengjast þessu viðfangsefni, gerð og 

flutningi kynninga í skólastarfi. Einnig var aðalnámskrá grunnskóla skoðuð með það að 

leiðarljósi að efnið á vefnum tæki sem mest mið af þeim hæfniviðmiðum sem hún kveður á 

um og þeim grunnþáttum menntunar sem þar liggja til grundvallar. Mikil vinna var sett í það 

að vafra um Netið til þess að finna opinn og veflægan hugbúnað til þess að fjalla um og 

kynna á síðum vefsins.  

Settur var upp kennsluvefur þar sem vinna og verkfæri til nota við gerð kynninga voru í 

fyrirrúmi. Til þess að vefurinn nýtist sem best var vinna kennarans, tengd þessu viðfangsefni, 

svo sem undirbúningur kennara fyrir kennslustund og kennslan sjálf sem fer fram í tíma, 

hugleidd vandlega og hvernig hægt væri að gera vefinn sem heildstæðastan og þar af 

leiðandi sem nytsamlegastan. Eftir það bættust við síður eins og Skipulag þar sem hægt er að 

sjá mismunandi aðferðir við að skipta upp í hópa, leiðir við upplýsingaöflun og 

verkefnalýsingar. Allt efnið fyrir síðuna Skipulag var samið af höfundi eða byggt á 

hugmyndum sem voru teknar af ýmsum vefsíðum og vefgáttum ætluðum kennurum. Þeirra 

er ekki getið nema þegar sérstök ástæða þótti til eins og oftast er raunin um námsefni eins 

og þetta. 

Á þeim hluta vefsins sem fjallar um framsögn og flutning á kynningum er að finna ýmis 

einföld ráð sem nemendur geta nýtt sér til þess að auka gæði kynningarinnar og um leið 

draga úr þeirri streitu sem gjarnan fylgir því að flytja kynningar. Efninu á þeirri síðu var 

safnað saman af Veraldarvefnum úr ýmsum áttum og farin sú leið að semja stutta og 

auðlesna texta byggða á því sem höfundi hafð tekist að finna. Þessum ábendingum og 

hagnýtum ráðum var komið fyrir á síðunni. Einnig voru settir inn hlekkir að frekara efni fyrir 

þá sem vilja fara dýpra í efnið.   

Við gerð síðunnar Námsmat var notast við töflureikninn Microsoft Excel þegar kom að því 

að útbúa mismunandi eyðublöð til nota við sjálfsmat, jafningjamat og kennaramat. Þetta var 

svo sett inn á síðuna með tvennu sniði, annars vegar sem mynd og hins vegar sem 

töflureiknisskjal sem hægt er að hlaða niður og prenta út. Kennarar og aðrir geta skoðað 

myndina og ef þeir kjósa að nota eyðublaðið sem hún sýnir geta þeir hlaðið skjalinu niður í 

tölvuna sína og nýtt sér það óbreytt eða breytt því eins og best þykir henta. 

 Til þess að prófa notagildi síðunnar, og þá sérstaklega hugbúnaðarhlutans, var rúmlega 

50 nemendum í 6. og 7. bekk boðið að hafa útprentaðar leiðbeiningar sem þeir gátu krotað 

inn á ef þeir töldu einhverju ábóta vant við leiðbeiningarnar. 
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4.1 Námsefnisgerð og gátlisti Menntamálastofnunnar 

Við námsefnisgerðina var stuðst við gátlista frá Menntamálastofnun ætlaðan höfundum að 

námsefni (Menntamálastofnun, 2017). Þar kemur til dæmis fram að allt námsefni skuli vera 

gert í samræmi við gildandi námskrá og var því námskráin grandskoðuð með tilliti til þessa 

verkefnis. Hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla voru mátuð við verkefnið og leitast við að 

gera grunnþáttum menntunar góð skil, þá sérstaklega grunnþáttunum læsi, sköpun og 

lýðræði og mannréttindi.  

Farið var eftir viðmiðum í gátlista Menntamálastofnunnar (2017) um frágang rafræns 

efnis. Varast var að nota of langan skrifaðan texta þar sem texti sem birtist á vef þarf að vera 

styttri en sá sem fer í bækur. Samkvæmt listanum þarf hann að vera um helmingi styttri. 

Textinn var því byggður þannig upp að auðvelt og fljótlegt verði að skanna textann og vinna 

úr efninu. Í listanum kemur einnig fram að æskilegt sé að leyfa nemendum á þeim aldri sem 

námsefnið er ætlað að prófa efnið. Það var gert með rúmlega 50 nemendum í 6. og 7. bekk í 

grunnskóla og fengu þeir tækifæri til þess að skrifa inn á útprentaðar leiðbeiningar um 

notkun á hugbúnaði þegar þeir voru að vinna að kynningu sem kennari hafði falið þeim að 

búa til. 

4.2 Vefsmíð 

Við vefsmíðina sjálfa var notast við veflæga kerfið Weebly. Weebly er tiltölulega einfaldur 

hugbúnaður til nota við vefsmíði. Hann er gjaldfrjáls í grunninn og auðvelt er að færa efni til í 

þeim vefjum, sem búnir eru til, hlaða inn nýju efni og eyða út gömlu. Einfalt útlitsþema varð 

fyrir valinu til þess að draga ekki athyglina frá innihaldi textans og síðunnar. Efst á síðurnar 

voru settar inn myndir sem Weebly býður upp á til þeirra nota, þær voru þó lýstar og 

minnkaðar af höfundi til þess að þær myndu falla betur inn í vefinn. Myndirnar á síðunni 

Hugbúnaður af merkjum hugbúnaðar eru myndir sem voru fundnar á Google og eru með 

opnu höfundarleyfi. Til þess að hafa vefinn auðveldan í notkun var þess gætt að hafa hann 

sem skipulegastan og í góðu innra jafnvægi, skipta efninu vandlega niður á aðalsíður og 

koma því fyrir á undirsíðum þar undir á sem skýrastan hátt eftir því sem best þótti eiga við. 

Unnið var jöfnum höndum að gagnaöflun fyrir vefinn og framsetningu á vefnum sjálfum. 

4.3 Gagnasöfnun 

4.3.1 Skipulag 

Farið var í leiðangra um Veraldarvefinn til þess að skoða mismunandi leiðir við að skipta 

nemendum í hópa. Eftir það voru þær upplýsingar sem þóttu henta settar inn á vefinn svo að 

kennarar geti notast við þær. Gerðar voru þrjár mismunandi verkefnalýsingar og settar inn á 
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vefinn. Þær eru allar niðurhalanlegar og birtast sem Microsoft Word-skjal og geta kennarar 

því breytt þeim auðveldlega í eigin tölvu. Svo geta kennarar annað hvort prentað út skjalið 

eða varpað því upp á skjá eða tjald fyrir nemendur.  

Farið var yfir mismunandi gerðir af námsmati og tínt saman það sem best þótti henta 

þegar meta á kynningar og vinnu að þeim. Blöð til nota við sjálfsmat, jafningjamat og 

kennaramat voru útbúin í töflureikninum Microsoft Excel og sett inn bæði sem skjal og sem 

mynd inn á síðuna. Með því að láta nemendur glíma við sjálfsmat og/eða jafningjamat sem 

hluta af námsmati er stuðlað að aukinni ábyrgð þeirra á eigin námi. Slíkt mat auðveldar þeim 

að skilja tengsl námsins sem þeir stunda við matið á því (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

4.3.2 Hugbúnaður 

Flakkað var um vefheima og skoðaðir vinsældarlistar yfir kynningarhugbúnað. Út úr þeirri 

vinnu varð til langur listi yfir vefsíður eða vefsetur sem bjóða upp á veflægan hugbúnað til 

nota við gerð kynninga. Hver vefsíða var skoðuð með tilliti til þess hvort að hún hentaði til 

umfjöllunar á kennsluvefnum; hvort hægt væri að nota hugbúnaðinn án þess að borga fyrir 

notkun, hvort hugbúnaðurinn væri einfaldur í notkun og byði upp á skemmtilegt viðmót. 

Þegar búið var að velja það sem best þótti henta var unnið í þeim hugbúnaði, hverju kerfi 

fyrir sig og teknar skjámyndir til þess að útbúa leiðbeiningar um notkun á því. Myndirnar 

voru klipptar til og settar inn á vefinn ásamt skýringartexta. 

4.3.3 Flutningur 

Efnið sem er að finna á síðu um flutning er safnað saman af mismunandi síðum sem bjóða 

upp á hagnýt ráð við kynningar og framsögn. Einfaldur texti var myndaður og settur fram á 

skipulagðan máta. Rætt er um mikilvægi slökunar við flutning á kynningum og bent á stutta 

mynd á YouTube með róandi tónlist ásamt síðum sem hjálpa til við slökun. Einnig er að finna 

hlekki inn á síður sem kenna það hvernig eigi að æfa kynningar. 
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5 Um kennsluvefinn 

Hér er lagður fram kennsluvefur sem ber heitið Kraftmiklar kynningar. Hann er hugsaður fyrir 

nemendur og kennara í grunnskóla en telja má líklegt að hann muni nýtast fleirum. Hann 

mun stuðla að samþættingu námsgreina þar sem upplýsingatækni og framsögn geta tvinnast 

inn í verkefnavinnu og nám á hvaða greinasviði sem verða vill. Þá má líta á vefinn sem svar 

við skorti á kennurum sem helga sig upplýsingatækni á vettvangi skólastarfs og leið til að 

auðvelda umsjónarkennurum að finna tækninni stað í sinni kennslustofu.  

Efnið hefur eftir bestu getu verið tengt við aðalnámskrá grunnskóla og leitast er við að 

mæta þeim hæfniviðmiðum sem þar eru lögð fram. Þannig má gera ráð fyrir að kennarar 

beini námi nemenda sinna í þann farveg sem námskrá kallar eftir þegar þeir nota 

kennsluvefinn. Eins og áður hefur komið fram þá var reynt að setja vefinn þannig upp að 

kennarar þurfi sem minnstum undirbúningi að bæta við sig í dagsins önn og að þeir geti 

notað hann sem nokkurs konar tól í kennslu sinni, hentugt verkfæri sem grípa má til þegar 

þörf krefur. 

Nemendur öðlast dýrmæta reynslu með því að leita upplýsinga, draga saman og móta 

þekkingu, setja upp kynningar og koma fram. Þeir munu einnig nota og læra á mismunandi 

hugbúnað. Þótt að hugbúnaður úreldist fljótt þá er það eitt að læra á nýjan hugbúnað 

undirbúningur undir að læra á þann næsta. Þarna myndast ákveðin hæfni sem hægt er að 

yfirfæra með ýmsu móti. 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að semja rafrænt námsefni á vef til birtingar í stað þess 

að prenta út bækling eða bók er sú að auðveldara er að breyta efninu þegar um er að ræða 

vef sem uppfæra má eftir þörfum. Námsefnið verður líka gjaldfrjálst og auðveldara verður 

fyrir umsjónarkennara að nýta sér það hvenær sem tilefni gefast til þess. Annar kostur við 

það að hafa námsefnið veflægt er sá að kennarar geta birt vefinn hópi nemenda með hjálp 

skjávarpa eða snjalltöflu og farið yfir efni hans með nemendum. Í hópi sem telur 20 

nemendur þarf ekki að vera með 20 hefti eða bækur heldur er nóg að hafa slóðina að efninu. 

Nemendur geta þá kallað fram vefinn í tölvunni sem þeir eru hvort er eð að fara að nota við 

gagnaöflun og efnisgerð. 

Tengsl kennsluvefsins Kraftmiklar kynningar við kennsluhugmyndir og námskenningar í 

anda hugsmíðahyggju eru mikil. Þar er ætlast til að nemandinn sé virkur í námi sínu og 

kennarinn hjálpi nemendum að byggja upp þekkingu (Schcolnik, Kol og Abarbanel, 2006). 

Nemendur eiga sjálfir að afla gagna og móta þekkinguna sem ætlunin er að kynna og 

kennarinn er á hliðarlínunni að aðstoða þá. Nemendur fá stuðning og tól í hendurnar, eins og 

til að mynda leiðbeiningarnar á hugbúnaðarsíðunni, til þess að geta staðið á eigin fótum og 

verið sjálfstæðir í náminu.  
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Til þess að prófa efnið ákvað ég að prenta út leiðbeiningar sem ég hafði tekið saman um 

kynningarhugbúnað. Ég lagði fyrir nemendur verkefni þar sem þeir þurftu að útbúa kynningu 

og lét þá hafa þessar leiðbeiningar sér til stuðnings. Með því að hafa slíkar leiðbeiningar til 

reiðu komst ég að því að almennar spurningar tengdar verkefnavinnunni urðu færri en ella 

og ég gat farið að aðstoða nemendur við efnislegri atriði í stað þess eyða tíma í það að kenna 

þeim grunntökin við hugbúnaðinn. 

Ef að smellt er á hlekkinn Hugbúnað opnast síða með myndum af þeim hugbúnaði sem 

búið er að skrifa um. Þar er hlekkur inn á síður þar sem hver hugbúnaður fyrir sig er kynntur 

betur. Einnig var ákveðið að bjóða líka upp á það að fara beint inn á hverja síðu fyrir sig með 

því að láta birtast seðil með valmöguleikanum þegar að músarbendli er haldið yfir hlekknum 

Hugbúnaður. Núna eru sex hugbúnaðarkerfi kynnt á síðunni en gert ráð fyrir að þau geti 

orðið fleiri síðar. 

Á síðu hvers hugbúnaðar er hægt að finna stutta kynningarmynd um hann. Það ætti að 

gefa notanda síðunnar hugmynd um hvernig hugbúnaður þetta er og hvernig hann virkar. Ef 

það heillar getur notandi síðunnar flett neðar á síðuna og séð þar skjámyndir af helstu 

þáttum í hugbúnaðinum ásamt leiðbeiningum. 

Leitast var við að uppfylla kröfur Menntamálastofnunar (2017) sem gefur út gátlista og 

leiðbeiningar um frágang námsefnis. Þar kemur til dæmis fram að námsefni skuli ýta undir 

það að nemendur fái fjölbreytt og skapandi viðfangsefni. Með því að láta þá fást við 

kynningar gefst kostur á því í skólastarfinu. Kennsluvefurinn gefur nemendum einnig kost á 

því að leita heimilda og stunda lausnaleit. Einnig er í viðmiðum stofnunarinnar talað um að 

námsefnið skuli gefa nemendum færi á því að meta eigin stöðu og með sjálfsmatinu sem 

stutt er við á kennsluvefnum er verið að koma til móts við það.  

Ástæðan fyrir því að gerður var kennsluvefur í stað kennslubókar er aðallega sú að 

tæknin þróast hratt og er það því stór kostur að geta breytt efninu á auðveldan hátt, uppfært 

upplýsingar um hugbúnað og skipt út efni ef svo ber undir. Önnur ástæða er sú að notkun á 

kennsluvefnum verður gjaldfrjáls og það auðveldar aðgengi bæði nemenda og kennara að 

efninu. Loks má nefna að auðvelt er að deila með öðrum kynningunum sem nemendur setja 

saman, það má senda foreldrum og fleirum þær í tölvupósti, senda þeim og öðrum hlekki ef 

kynningarnar eru veflægar eða leyfa nemendum að taka þær með heim á minniskubbi.  
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6 Lokaorð 

Í greinargerðinni sem hér hefur verið tekin saman er fjallað um kennsluvefinn Kraftmiklar 

kynningar í fræðilegu og hagnýtu ljósi. Sagt er frá tilurð vefsins og gerð grein fyrir helstu 

eiginleikum hans. Sérstök áhersla var lögð á að gera tengslum við aðalnámskrá grunnskóla 

góð skil. Með því hefur verið reynt að tryggja að kennsluvefurinn verði gott og vel úthugsað 

kennsluefni sem hentar bæði kennurum og nemendum. Mikil vinna fer í vefsíðugerðina, að 

safna saman, velja, aðlaga og setja upp efni og með því að huga vel að tengslum við námskrá 

við þau verk má auka líkurnar á því sú vinna verði ekki unnin fyrir gíg. 

Þessi kennsluvefur hefur mikla þýðingu fyrir mig að því leyti að ég hef unnið að 

uppbyggingu hans í dágóðan tíma núna og hef verið að nostra við hann lengi og tel mig 

virkilega hafa not af honum í þeirri vinnu sem bíður mín sem kennara. Með þessu hef ég náð 

að gera eitthvað hagnýtt, ekki bara fyrir mig sjálfa heldur vonandi líka aðra kennara og 

nemendur á vettvangi grunnskóla. Ég mun leitast við koma vefnum á framfæri meðal 

samkennara minna og jafnvel víðar, halda áfram að uppfæra hann og taka við ábendingum 

sem lúta að efni hans þótt meistaraverkefninu verði lokið.  

Reynsla mín af umræðu í hópi kennarar er sú að þeir telja sig ekki fá nægan tíma til þess 

að undirbúa kennslu og afla sér þekkingar. Í dagsins önn koma upp mörg tilfallandi verkefni 

sem taka af tímanum sem annars væri nýttur til þess að kynna sér nýtt efni. Kennarinn á 

samt sem áður að vera leiðandi innan kennslustofunnar og í takt við tíðarandann. Þetta getur 

reynst erfitt og valdið mikilli streitu ef viðeigandi undirbúningur nær ekki að fara fram. Ég tel 

að kennsluvefurinn minn eigi eftir að nýtast vel þegar kemur að þessum vanda, kennarar 

þurfa, eins og áður hefur komið fram, ekki að bæta á sig miklum undirbúningi en geta samt 

sem áður unnið með nýjan, veflægan hugbúnað með krökkunum og látið þá setja saman 

kynningar um ýmis efni allt frá fyrstu árum á miðstigi til efstu bekkja grunnskólans.   

Ég hef lært heilmikið á því að glíma við þetta verkefni, bæði hvað varðar að búa til vefsíðu 

eða hanna kennsluefni og vinna að stærri fræðilegri greinargerð en ég hef áður fengist við. 

Það að fara í leiðangra um Veraldarvefinn í leit að góðum hugbúnaði sem hentar 

grunnskólaaldri kenndi mér að það er margt sem þarf að hafa í huga, til dæmis hvort að 

hugbúnaðurinn sé auðveldur í notkun og þjáll. Hver einasti hugbúnaður var prófaður og svo 

prófaður aftur. Mín von er að með þessu muni ég ekki festast í gömlum kennsluháttum sem 

ég upplifði sjálf á mínum grunnskólaárum heldur ná að vera kennari 21. aldarinnar, 

kennarinn sem heldur í við tæknina og bæði hjálpar nemendum og þiggur hjálp frá þeim 

þegar það kemur að henni. Einnig vonast ég til þess að þetta muni auðvelda öðrum 

kennurum að gera slíkt hið sama.  
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Myndir af síðum vefsins má sjá í Viðauka A og dæmi um verkefnalýsingar, matstöflur og 

gátlista eru í Viðauka Á. Kennsluvefinn er að finna á slóðinni http://kynningar.weebly.com 

enn sem komið er en vonandi í framtíðinni, eftir að komin er meiri reynsla á vefinn, fær hann 

sitt eigið lén. Vonir mínar standa líka til þess að hann geti jafnvel orðið hluti af vef 

Menntamálastofnunar þegar tímar líða fram. 

http://kynningar.weebly.com/
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Viðauki A: Skjáskot af kennsluvefnum 

Forsíða 
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Skipulag
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Hugbúnaður
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Flutningur 
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Viðauki Á: Skjöl á kennsluvef 

Einstaklingsverkefni 

Verkefnalýsing 

Tímabil 

Slá inn hér ... 

Kennari/kennarar 

Slá inn hér ... 

Nemandi 

Slá inn hér ... 

 

Verkefni 

Nemandi á að: 

- Safna upplýsingum um ... ATHUGA: slá inn hér ... og nota til þess bókasafnið, tölvuverið, 

snjalltæki, viðtöl eða aðrar leiðir.   

- Fara vel yfir það sem finnst og ákveða helstu efnisatriði í kynningunni. 

- Fara inn á vefinn Kraftmiklar kynningar á slóðinni kynningar.weebly.com og kynna sér 

mismunandi gerðir af hugbúnaði. Velja á þann sem hentar efninu og efnistökunum best.  

- Setja upp kynningu um efnið. 

- Skoða það sem segir um framsögn í vefnum Kraftmiklar kynningar. 

- Flytja kynningu um efnið. 

 

Námsefni eða hjálpargögn 

Slá inn hér ... 

Tímaáætlun 

Slá inn hér ... 

Hvar og hvenær á að kynna? 

Slá inn hér ... 

 

Námsmat 

Slá inn hér ... 

 

 

 

http://kynningar.weebly.com/
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Hópverkefni 

Verkefnalýsing 

Tímabil 

Slá inn hér ... 

Kennari/kennarar 

Slá inn hér ... 

Hópur 

Slá inn hér ... 

 

Verkefni 

Nemendur eiga að: 

- Safna upplýsingum um ... ATHUGA: slá inn hér ... og nota til þess bókasafnið, tölvuverið, 

snjalltæki, viðtöl eða aðrar leiðir.   

o Gott er að skipta á milli sín verkum og ákveða hverjir leita að hverju. 

- Fara vel yfir það sem finnst og koma sér saman um helstu efnisatriði í kynningunni. 

- Fara inn á vefinn Kraftmiklar kynningar á slóðinni kynningar.weebly.com og kynna sér 

mismunandi gerðir af hugbúnaði. Velja á þann sem hentar efninu og efnistökunum best.  

- Setja upp kynningu um efnið. 

o Skipta á milli sín kynningunni. Allir eiga að kynna eitthvað af því sem um er fjallað.  

- Skoða það sem segir um framsögn í vefnum Kraftmiklar kynningar. 

- Flytja kynningu um efnið. 

 

Námsefni eða hjálpargögn 

Slá inn hér ... 

Tímaáætlun 

Slá inn hér ... 

Hvar og hvenær á að kynna? 

Slá inn hér ... 

 

Námsmat 

Slá inn hér ... 

  

http://kynningar.weebly.com/
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Námsmatstöflur 

 

 

 

 Já Nei 

Valdi viðeigandi efni til að kynna   

Notaði viðeigandi heimildir   

Kom efninu frá sér á skýran hátt   

Hafði góða yfirsýn yfir efnið   

Glærur voru skipulega settar fram   

Notaði myndefni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig 4 3 2 1

Umfang Umfang var vel við hæfi. Umfang var innan settra 

marka.

Umfang var full 

mikið/lítið.

Umfang var of mikið/lítið.

Umfjöllun og skipulag Kynningin var markvisst 

byggð og virkilega efnisrík.

Kynningin var vel 

skipulögð og efninu gerð 

góð skil

Kynningin hefði mátt vera 

betur skipulögð eða gera 

efninu betri skil.

Kynningin var ekki nógu 

skipulögð eða of efnisrýr.

Frumleiki og sköpun Í kynningunni mátti greina 

frumlega hugsun og mikla 

sköpun.

Í kynningunni mátti greina 

frumleika og  sköpun.

Í kynningunni fór ekki 

mikið fyrir frumlegri 

hugsun eða sköpun.

Í kynningunni var lítið um 

frumlega hugsun eða 

sköpun.

Fylgdi leiðbeiningum Nemandi eða hópur fylgdi 

vandlega leiðbeiningum 

kennara.

Nemandi eða hópur fylgdi 

leiðbeiningum kennara.

Nemandi eða hópur fylgdi 

leiðbeiningum full 

lauslega.

Nemandi eða hópur fylgdi 

ekki leiðbeiningum 

kennara.

Framsögn og flutningur Kynningin var flutt af 

öryggi með skýru tali og 

góðu augnsambandi við 

áheyrendur.

Kynningin var á heildina 

litið vel flutt með skýru tali 

og góðu augnsambandi 

við áheyrendur.

Bæta mætti atriði á borð 

við öryggi, hraða, skýrleika 

eða blæ í tali, og/eða 

augnsamband við 

áheyrendur.

Bæta þarf mikið atriði á 

borð við öryggi, hraða, 

skýrleika eða blæ í tali, 

og/eða augnsamband við 

áheyrendur.

Áheyrendur Nemandi eða hópur hélt 

fullri athygli áhorfenda 

alla kynninguna.

Nemandi eða hópur hélt 

fullri athygli áhorfenda 

mestan hluta 

kynningarinnar.

Nemandi eða hópur náði 

ekki fullri athygli 

áhorfenda nema að hluta.

Nemandi eða hópur 

reyndi lítið eða ekkert að 

ná til áhorfenda.

Stigafjöldi Heildarmat 0.0

MAT Á KYNNINGU
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Vinnusemi 

 

 

 

Vandvirkni 

 

 

 

Frágangur 

 

 

 

Frumkvæði 

 

 

 

Ritun og tal 

 

 

 

Myndræn tjáning 

 

 

 

 

 

 Já Nei 

Vinnusemi   

Vandvirkni   

Frágangur   

Frumkvæði   

Ritun og tal   

Myndræn tjáning   
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 1 2 3 4 5 

Þátttaka í hópavinnu      

Undirbúningur      

Vinnusemi      

Vandvirkni      

Frágangur      

Frumkvæði      

Áhugi      

Tjáning      

 

 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 

Hvað er verið að meta? 

 

 

Skrifleg umsögn 
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Gátlisti við gerð skjákynninga 

 

Hér má skrifa um efni kynningar ef þörf þykir eða þurrka út þessa línu ... 

 

 Kynningin er með upphafssíðu með titli, nöfnum þeirra sem kynna og dagsetningu. 

 Textinn er ekki of mikill á hverri síðu, gott er að miða við 7x7-regluna  

(mest 7 línur með mest um 7 orðum í hverri línu). 

 Kynningin er vel upp sett og útlit fellur vel að efninu. 

 Kynningin er vel studd myndum og þeim er vel fyrir komið (skurður, stærð, rammar). 

 Sagt er frá því hvaðan myndir eru fengnar (höfundarréttar er gætt). 

 Sagt er frá uppruna annars efnis þegar við á (tónlist, ljóð, tilvitnanir og fleira). 

 Kynningin hefur upphaf, miðju og endi. Efnisbygging er skýr.  

 Rétt er farið með allar staðreyndir í kynningunni. 

 Gætt er vel að stafsetningu og málfari.  

 Heimildir eru taldar upp í lokin eftir því sem við á.  

 

 

 

 


