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Ágrip 

Megintilgangur verkefnisins var að meta gæði vefja á sviði myndmenntar. Til þess 

að slíkt mat gæti farið fram var smíðaður gátlisti, sem tekur til allra helstu matsþátta 

og birtist í viðauka ritgerðarinnar. Þá var listinn prófaður og með honum lagt mat á 

áreiðanleika, innihald, virkni og hönnun nokkurra valinna vefja, auk 

kennslufræðilegra þátta þeirra. 

 Úttekt þessi leiddi í ljós prýðilegt safn vefja, sem nýst geta 

myndmenntakennaranum vel. Tveir af þremur íslenskum vefjum stóðust gæðamat 

með prýði og eiga því fullt erindi inn í íslenskar myndmenntastofur. Erlendu vefirnir 

henta jafnframt vel sem stuðningsefni við kennara. 
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Formáli 

Upphaflega var ætlunin að efni þessa lokaverkefnis yrði hönnun og uppsetning 

nýrrar vefsíðu á sviði myndmenntar. Fljótlega vöknuðu um það spurningar hvernig 

sú síða yrði best úr garði gerð. Kom þá í ljós að greinargóð úttekt á framboði og 

gæðum íslenskra vefsíðna á þessu sviði hafði ekki farið fram og ekki yrði því unnt að 

byggja fyrirhugaða nýsmíði á þeim grunni. Því var afráðið að byrja á byrjuninni, 

enda hefur það löngum þótt skynsamlegt. Gátlisti til mats á gæðum vefsíðna á sviði 

myndmenntar skyldi verða til. Í kjölfar gátlistans verður vefsíðugerðin eftirlátin 

öðrum. 

 Við verkið naut ég fulltingis góðra kvenna og manna. Rósu Bjarnadóttur, 

bókasafns- og upplýsingafræðingi við Háskólann á Hólum, kann ég sérstakar þakkir 

fyrir veitta aðstoð og aðgang að nýlegri MLIS-ritgerð hennar. Leiðsagnarkennara 

mínum, dr. Guðrúnu Helgadóttur, prófessor við Háskólann á Hólum, er ég enn 

fremur afar þakklát fyrir alla aðstoð og það langlundargeð sem hún hefur sýnt mér í 

löngu ferli. Að lokum færi ég eiginmanni mínum, Gunnari Jóhannessyni, og föður 

mínum, Árna Hallgrímssyni, bestu þakkir fyrir yfirlestur, og síðast en ekki síst 

drengjunum mínum þremur fyrir stuðninginn. 

 

Hofsósi, 15. september 2009 

Védís Árnadóttir 

(sign.)  
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Inngangur 

Netnotendur heims verða taldir í hundruðum milljóna og fjölmargir nýir bætast í 

hópinn á degi hverjum. Tölvutækni og tilkoma Netsins hafa breytt ásýnd náms og 

kennslu töluvert og varanlega. Tuttugasta og fyrsta öldin gerir þær kröfur til barna 

að þau séu læs á upplýsingar á hvers kyns tölvutæku formi. Séu þau það ekki teljast 

þau vart samkeppnishæf í námi sínu og atvinnugreinum framtíðarinnar. Auk þess 

krefst virk þátttaka í lýðræðissamfélagi vel upplýstra einstaklinga, sem kunna að 

afla sér réttra upplýsinga, leggja mat á þær og jafnvel miðla skoðunum sínum 

áfram. En þar fyrir utan geta tölvur reynst spennandi námstæki, og þá alls ekki 

síður í myndmennt en öðrum námsgreinum.1 

 

Markmið og skipulag 

Meginmarkmið verkefnisins er að útfæra gátlista sem ætlað er að auðvelda 

myndmenntakennurum mat á gæðum kennsluefnis á Netinu. Hér verður listinn 

jafnframt nýttur til þess að kanna gæði vefja á sviði myndmenntar. 

 Þeir vefir sem hér verða til skoðunar eiga það því sameiginlegt að teljast til 

svokallaðra kennsluvefja, sem settir eru upp í tengslum við myndmenntakennslu. 

Rétt er að halda því til haga að slíkir vefir geta hvort heldur sem er verið ætlaðir sem 

nemendaefni eða sem stuðningur við kennarann. Sumir þeirra sameina jafnvel þetta 

tvennt. 

 Eftir að vafrað hafði verið um Netið í leit að vefjum á þessu sviði, leitarvélum 

beitt, og þó nokkuð af myndmenntavefjum höfðu komið í leitirnar, voru fimm vefir 

valdir til nánari úttektar. Ákveðið var að rýna í innlenda jafnt sem erlenda vefi og 

jafnframt að vefir skyldu annars vegar vera á vegum opinberra aðila og hins vegar á 

                                                
1 Hurwitz og Day (2007), bls. 308. 
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ábyrgð fyrirtækis eða einstaklingsframtak. Þannig má skoða sem flestar gerðir vefja 

þrátt fyrir að úrtakið sé fremur smátt í sniðum.  

 

Gæði 

Þegar meta á gæði er vert að huga rétt aðeins að þessu gildishlaðna hugtaki. Í 

Íslenskri orðabók eru gæði sögð kostir, en jafnframt er skýringin ásigkomulag 

framleiðslu sótt í smiðju hagfræðinnar.2 Nú er það svo að þótt báðar þessar 

skilgreiningar eigi fullan rétt á sér, þá er okkur sennilega tamara að nota orðið gæði 

yfir það hversu vandað eitthvað sé og vel úr garði gert. 

 Hér á þessum síðum verða gæði vefja einmitt rædd á þeim forsendum. Til 

skoðunar eru þeir þættir sem skilja á milli vandaðs vefefnis og hins lakara, og tilraun 

gerð til þess að vinsa hið gagnlega frá hinu sem litlu bætir við námsgagnaflóruna. 

 En hvað skyldi þá einkum einkenna vandaðan vef á sviði myndmenntar? Hvaða 

viðmið eru ríkjandi um gerð vefja, hvað greinir kennsluvef frá öðrum vefjum og að 

hvaða skilyrðum uppfylltum telst myndmenntavefur góður? 

                                                
2 Mörður Árnason (2002), bls. 509. 
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Vefnotkun í skólastarfi 

Þó nokkur óvissa ríkir um það hvað raunverulega teljist til mikilvægrar þekkingar. 

Endurtekin notkun þekkingar sem þegar er til staðar og hvers kyns 

„páfagaukalærdómur“ hefur að miklu leyti lotið í lægra haldi fyrir nýsköpun á sviði 

þekkingar. Raunar byggist öll notkun eldri þekkingar núorðið mikið á því að kunna 

að afla sér upplýsinga á markvissan hátt og nota þær hnitmiðað. Nú fer það því 

nánast að teljast aukaatriði hve mikið af staðreyndum þú raunverulega manst. Þú 

þarft einungis að átta þig á því hvað þú þarft að vita, muna hvar þú getur aflað þér 

þeirra upplýsinga og vita hvernig best er að nýta þær.3 

 Það er því ljóst að netnotkun hvers konar mun fyrr en síðar skapa sér sess sem 

helsta driffjöðrin í nýsköpun innan skólakerfisins. En til þess að ná megi sem 

mestum árangri í netnotkun þurfa kennarar að vera vel heima í netheimum og 

kunna skil á ýmsum atriðum þar. Meðal þess helsta sem þetta felur í sér er 

nauðsynleg kunnátta við upplýsingaleit á Netinu og enn fremur nokkur færni í gerð 

og hönnun vefsíðna til birtingar á Vefnum. En á meðan áhersla hefur verið lögð á 

netvæðingu skólastofnana og aukið vægi upplýsingatækni í kennslu, hefur þörfin 

fyrir aukna færni kennara í nýtingu námsefnis á vefjum því miður setið nokkuð á 

hakanum.4 

 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Með útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla árið 1999 var þegar sleginn nýr tónn á sviði 

tölvunotkunar og upplýsingatækni í grunnskólum. Þar spratt fram í dagsljósið 

námsgreinin upplýsingamennt. Aukin áhersla á upplýsingatæknina var meðal annars 

rökstudd með breyttum þörfum atvinnulífsins og stórstígum tækniframförum á þessu 
                                                
3 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 59; 
Lára Stefánsdóttir (1997), bls. 75. 
4 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 64-65; 
Mitchell (1999), bls. 141 og 144. 
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sviði, en einkum var gert ráð fyrir því að markmiðum upplýsingamenntar yrði náð 

með markvissri tölvunotkun í tengslum við allar aðrar námsgreinar grunnskólanna. 

Enda höfuðmarkmið greinarinnar að efla upplýsingalæsi nemenda í sem víðustum 

skilningi.5 Í sömu námskrá mun námsefni á Netinu enn fremur talið til almennra 

námsgagna í fyrsta sinn í slíku riti á Íslandi.6 

 Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 er vefefni enn nefnt sem 

dæmi um námsgögn í grunnskólum. Þar er jafnframt mikið lagt upp úr fjölbreytni 

kennsluaðferða og brýnt fyrir kennurum að val á kennsluháttum og námsgögnum, 

sem höfði til og henti hverjum nemanda, sé hluti af þeirra faglegu ábyrgð.7 Með 

þessum áherslum er þess ekki eingöngu vænst að upplýsingalæsi nemenda stóraukist 

heldur eiga tæknilæsi og hið svokallaða menningarlæsi um leið að fá byr undir báða 

vængi. Þannig eiga nemendur til að mynda að geta greint og hannað einfaldar 

upplýsingaveitur, metið áreiðanleika upplýsinga og kunna auk þess að verða sér úti 

um menningartengt efni á Netinu.8 Alla þessa þekkingu og færni eiga nemendurnir 

síðan að nýta sér á hvern þann hátt sem best hentar viðfangsefninu hverju sinni. 

Kennurum og nemendum er með öðrum orðum gefinn nokkuð laus taumurinn í 

þessum efnum, í það minnsta hvað varðar útfærslur og leiðir að markmiðum.9  

 

Takmarkanir og ávinningur 

Upplýsingatæknin nýtist vel sem skref í áttina að einstaklingsmiðaðra námi. Hún er í 

eðli sínu mjög nemendamiðuð og krefst sjálfstæðra vinnubragða. Hún brýtur 

jafnframt niður múra milli einstakra námsgreina og leggur þannig sitt af mörkum til 

aukinnar samþættingar. Enn fremur býður hún upp á áður óþekkta möguleika til 

umfangsmikillar og rauntengdrar verkefnavinnu, þar sem ólíkir þekkingarþættir 

tvinnast saman í eitt.10 Því má segja að Vefurinn, sem í eðli sínu er þéttriðið net 

upplýsinga, geti stuðlað að kennsluháttum og námi sem miða á sama hátt að því að 

                                                
5 Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti (1999), bls. 18. 
6 Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti (1999), bls. 33; 
Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (1999), bls. 7. 
7 Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti (2006), bls. 14-15. 
8 Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (2007), bls. 11-13, 15-18 og 28-30. 
9 Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (2007), bls. 7 og 14. 
10 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 68. 
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gera eina heild úr öllum þeim lausu endum sem námsgreinakennslan getur skilið eftir 

sig. Þannig verður til þéttofinn vefur þekkingar og skilnings. 

 Sem hluti af annarri kennslu getur upplýsingatækni m.a. nýst til þess að auka 

færni nemenda í mati upplýsinga, auðveldað ýmiss konar samvinnunám, aukið 

árangur allra nemenda í öllum námsgreinum og almennt virkað mjög hvetjandi á 

nemendur, sem eru flestir ákaflega vanir því að vinna með upplýsingatækni utan 

skólans.11 Á hinn bóginn má jafnframt tína til ýmsar hömlur varðandi notkun á 

upplýsingatækni í kennslu, ásamt atriðum sem nauðsynlegt er að hafa sérstaklega í 

huga við kennsluna. Til að mynda krefst slík kennsla smærri nemendahópa en 

venjubundin bekkjarkennsla, þar sem kennarar þurfa stöðugt að meta þann skilning 

sem nemendur hafa öðlast af vinnu sinni, miðla því sem upp á vantar, og meta í 

framhaldinu hver framþróun kennslunnar og kennsluháttanna ætti að verða. Skýr 

markmið með náminu auk skýrra viðbragða við framgangi vinnu nemenda eru afar 

mikilvæg. Kennslufræðileg notkun upplýsingatækni ætti auk þess alltaf að vera í takt 

við námsmarkmið hverju sinni, enda ætti tæknin að virkja vitsmuni og virka hugsun 

nemendanna. 

 Fullnýta ætti möguleika vefja til þess að virkja ólík skynfæri, og auka þannig 

áhrif lærdómsins. Þannig getur markviss notkun myndefnis, hvort tveggja ljósmynda 

og hreyfimynda, og nýting hljóðskráa verið mjög kærkomin viðbót við upplýsingar 

sem annars birtust einungis á textaformi. Einnig geta tenglar úr textanum yfir í ýmiss 

konar tengt efni gert námsefnið bæði meira lifandi og innihaldsríkt. 

 Enn fremur er nauðsynlegt að kennarinn geri sér grein fyrir því að mismunandi 

hugbúnaður og vefefni hentar ólíkum nemendum, sem sumir hafa meiri reynslu á 

sviði upplýsingatækni en aðrir. Kennarinn ætti því að hafa það fyrir reglu að setja 

nemendum viðeigandi og hæfilega þung verkefni og verður jafnframt að vera undir 

það búinn að veita þeim aðstoð allt eftir þörfum hvers og eins. Með því móti ætti að 

nást mestur árangur af notkun upplýsingatækninnar.12 

 

Síðustu tíu árin hefur mikið verið lagt upp úr því að upplýsingatækni og tölvunotkun 

séu samtvinnaðar öllu námi og kennslu í grunnskólum. Myndmenntin er þar að 

                                                
11 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 66. 
12 Cohen, Manion og Morrison (2004b), án blaðsíðutals. 
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sjálfsögðu á engan hátt undanskilin. Gert er ráð fyrir því að tölvutæknin auki 

þekkingu og færni nemenda innan hverrar námsgreinar um leið og þeir öðlist öryggi 

og reynslu á sviði tölvutækninnar.13  Eitt af markmiðum með tölvunotkun í 

grunnskólum hefur frá upphafi verið að nemendur kynnist kennsluforritum og öðru 

margmiðlunarefni í öllum námsgreinum og síðast en ekki síst að þeir geti nýtt 

tölvutæknina til listsköpunar.14  

 Einhver áhugaverðustu áhrif innleiðingar upplýsingatækninnar í skólastarf eru 

einmitt hve einangrun milli einstakra kennslugreina hefur víða verið rofin. Nú orðið 

gera flestir kennarar sér grein fyrir möguleikum tölvutækninnar, úr hvaða greinum 

sem þeir koma. Og nú, þegar hið svokallaða myndlæsi verður sífellt þýðingarmeira, 

koma fram á sjónarsviðið ný sóknarfæri fyrir myndmenntina sem eina af 

mikilvægustu kennslugreinum grunnskólans. Þetta á ekki síst við um myndmennt í 

tengslum við upplýsingatækni. Fyrir myndmenntakennara, sem oft hafa starfað mikið 

einir og því verið nokkuð einir á báti í skólastarfinu, er þetta vísast fagnaðarefni.15 

Að auki eru þeir myndmenntakennarar sem vel eru heima í nútímatölvutækni 

sérstaklega vel til þess fallnir að standa í framvarðarsveit þegar endurskipuleggja á 

námskrár skóla þeirra með hliðsjón af upplýsingatækni.16 

 

Vefnotkun í myndmennt 

Þegar í Aðalnámskrá 1999 voru boðaðar nokkuð breyttar áherslur í listgreinakennslu. 

Þar var um að ræða aukið jafnvægi á milli tjáningarþátta kennslunnar og fræðilegri 

þátta. Samkvæmt því ætti myndmenntakennslan nú jöfnum höndum að taka á 

aðferðafræði myndlistar og þekkingu á greininni. Færniþættir mæta þekkingarþáttum 

og mynda öfluga heild. Í Aðalnámskránni árið 2007 var síðan enn betur hnykkt á 

þessu fyrirkomulagi.17 Þar er gert ráð fyrir að tölvutæknin nýtist myndmenntinni 

meðal annars á sviði hönnunar- og þróunarvinnu, auk upplýsingaöflunar. Á þeim átta 

skólaárum sem myndmenntin er skyldufag grunnskólanema skulu þeir því meðal 

                                                
13 Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (1999), bls. 10-11; 
Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (2007), bls. 7. 
14 Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (2007), bls. 9; 
Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (1999), bls. 13-15. 
15 Dobbs (1998), bls. 118. 
16 Hurwitz og Day (2007), bls. 308. 
17 Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar (1999), bls. 10; 
Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar (2007), bls. 6. 
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annars læra að nota tölvur við ýmsa hugmyndavinnu, heimildaleit, myndvinnslu og 

til þess að heimsækja veflæg listasöfn.18  

 

Nútímatækni leitar oft í smiðju lista. Til þess að öðlast góðan skilning á tækninni er 

því ekki nóg að kunna skil á vísindum og fræðum, heldur kemur þekking á listum að 

miklu gagni. Ýmis aðferðafræði og þekking listamanna hefur reynst frumkvöðlum á 

sviði tæknimála notadrjúg. Og á móti verður í smiðju frumkvöðlanna til ný tækni 

sem nýtist jafnvel til listsköpunar. Í miðlun upplýsinga eru listir jafnframt orðnar 

mjög áhrifamiklar. Þau miklu áhrif skila sér síðan beint út í samfélagið. 19 

 Með auknu vægi myndmáls í samfélagi nútímans verður okkur sífellt 

mikilvægara að skilja eðli mynda og áhrif. Tölvur, sjónvarp og dagblöð eru dæmi um 

myndmiðla sem dæla yfir okkur myndrænum skilaboðum í tíma og ótíma. 

Upplýsingasamfélagið krefst mikillar myndhugsunar, en í raun erum við enn ekki 

nægilega fær um að lesa í þetta umhverfi okkar. Það kemur því meðal annars í hlut 

myndmenntarinnar að kenna þetta myndlæsi, hvort heldur sem um er að ræða 

myndmál fagurlista eða hversdagsins.20 

 

Vefir á sviði myndmenntar 

Magn ýmiss konar upplýsinga um myndlist á sér í raun engin takmörk þegar Netið 

er annars vegar. Þar getur meðal annars að líta sýningar á verkum listamanna og 

nemenda, gagnrýni, greinar um listasögu, vefsíður virtustu listasafna heims, auk 

ljósmynda og myndbanda af ýmsum viðfangsefnum myndlistarinnar. Efnið á 

uppruna sinn um víða veröld.21  

 Á Vefnum geta nemendur því litið inn á heimsfræg listasöfn, og notið 

verkanna sem þar er að finna í miklum myndgæðum. Hið sama á við um aðgengi 

að verkum og hugmyndum fjölmargra núlifandi listamanna, sem halda úti eigin 

heimasíðum. Nemendur geta hlaðið niður myndum af verkunum, nálgast 

upplýsingar um þau og jafnvel tekið þátt í umræðum um þau á Netinu. Þar er enn 
                                                
18 Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar (2007), bls. 8 og 12-13. 
19 Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt (2007), bls. 5; 
Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar (2007), bls. 6. 
20 Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar (2007), bls. 8. 
21 Hurwitz og Day (2007), bls. 175, 220 og 222-223. 
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fremur að finna ýmis verkefni á sviði myndmenntar, sum gagnvirk og önnur ekki. 

Ekki vantar úrvalið. En sá á kvölina sem á völina. Hér er að gríðarmörgu að hyggja 

og valið hreint ekki einfalt.22 

                                                
22 Hurwitz og Day (2007), bls. 175 og 308-309; 
Dobbs (2004), bls. 717. 
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Mat á gæðum vefmiðla 

Netið er sívaxandi samansafn upplýsinga. Í raun er það eins og land sem að mestu er 

ókannað enn. Þar ægir öllu saman og því er það kennaranum afar nauðsynlegt að 

geta metið efni vefja með skjótum og öruggum hætti. Enn fremur er það lykilatriði 

að höfð séu í huga stefna og viðmið viðkomandi skóla varðandi netnotkun. En hver 

grunnskóli ætti án nokkurs vafa að setja sér slíka stefnu og huga auk þess að 

viðmiðum skólans í heild, þegar kemur að mati á kennsluefni á Netinu. Setji hver 

grunnskóli sér slík viðmið verður eftirleikurinn auðveldari fyrir hvern og einn 

kennara.23 

 Þar sem mat á vefmiðlum er tiltölulega nýtt viðfangsefni í skólamálum og sviðið 

því lítt kannað, gerist þess hér þörf að leita talsvert út fyrir kennslufræði 

grunnskólans eftir leiðarljósi. Því drepum við niður fæti á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði og fetum okkur þaðan inn í grunnskólaumhverfið og loks inn í 

myndmenntastofuna. 

 

Aðgát 

Þótt notkun Netsins hafi ekki orðið almenn fyrr en í kringum árið 2000 varð það 

engu síður til rúmum þremur áratugum fyrr í sinni fyrstu mynd. Á þeim fjórum 

áratugum sem nú eru liðnir síðan þessi þróun hófst, hefur fjöldi netnotenda vaxið 

gríðarlega. Nú eru möguleikar okkar til samskipta á Netinu orðnir gífurlega 

fjölbreyttir og upplýsingaflóðið meira en nokkur maður fær hent reiður á. 

Nýtingarmöguleikar Netsins virðast því litlum takmörkunum háðir. En þó ber að 

hafa í huga að Netið er ekki stofnun, heldur fyrirbæri sem lýtur í raun engum 

alþjóðlegum reglum og er í heild sinni ekki stjórnað af neinum einum ákveðnum 

aðila. Því er vert að vara sig á því að ekki er endilega allt sem sýnist hvað varðar 
                                                
23 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 65 og 76; 
Kennedy (2003), bls. 187. 
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gildi, áreiðanleika og réttmæti þeirra upplýsinga sem þar er að finna. Í raun getur 

hver sem er birt upplýsingar á Netinu.24 

 Vefefni á sviði myndmenntar er sumt unnið og kynnt á vegum safna og 

annarra virtra stofnana, en annað á vegum markaðsafla og því misjafnlega 

áreiðanlegt og óvilhallt. Kennarar verða að kunna að greina þarna á milli og ættu 

ávallt að hafa öryggi nemenda í fyrirrúmi þegar nota á Netið til kennslu. Jafnframt 

er þörf á að greina á milli þess efnis, sem hefur raunverulegt gildi fyrir kennsluna, 

og hins, sem er fremur ætlað til skemmtunar.25 Vissulega getur tæknin auðveldað 

okkur kennsluna á margan hátt, en ör þróun ýmiss tölvutæks kennsluefnis gerir 

jafnframt æ meiri kröfur um þekkingu kennarans á slíkum miðlum.26 Enda munu 

þessar tækninýjungar aldrei gera meira gagn en sá kennari sem beitir þeim hverju 

sinni gefur tilefni til. Velji hann þær ekki af kostgæfni og noti þær í samræmi við 

námskrá kennslugreinarinnar, með skýr markmið að leiðarljósi, er hætt við að 

árangurinn láti á sér standa.27
  

 Það sem ritaðar heimildir hafa fram yfir efni á Vefnum, er að þær eiga sér 

útgefendur og fara því jafnan í gegnum langt ritstjórnarferli og mikla gagnrýni áður 

en að útgáfu kemur. Á hinn bóginn má segja að Vefurinn bjóði upp á meiri 

sveigjanleika, og búi að auki yfir eftirsóknarverðum möguleikum til þess að birta t.d. 

hljóð og hreyfimyndir, ásamt gagnvirku efni af ýmsum toga.28 

 

Vefhönnun 

Vef má skilgreina sem safn vefsíðna, sem tilheyra hver annarri. Einn vefur getur 

því í raun innihaldið fjöldann allan af vefsíðum, sem tengdar eru heimasíðunni 

(forsíðunni). Þar sem vefsíður eru ritaðar með HTML-kóða, sem er öllum 

aðgengilegur, getur hver sá sem hefur aðgang að nettengdri tölvu, smíðað, skoðað 

og notað vefsíður.29 Vefir eru í eðli sínu lifandi fyrirbæri, sem geta tekið sífelldum 

                                                
24 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 8-9 og 19; 
Hurwitz og Day (2007), bls. 308. 
25 Hurwitz og Day (2007), bls. 175, 179 og 308-309. 
26 Dobbs (1998), bls. 85-88, 101 og 117. 
27 Hurwitz og Day (2007), bls. 179. 
28 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 21. 
29 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 10. 
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breytingum, ólíkt bókum. Að mörgu leyti má líta á þetta sem kost vefmiðlanna, en 

á hinn bóginn er rétt að vera á varðbergi gagnvart þessum mun. 

 Góður vefur uppfyllir þarfir hins skilgreinda notendahóps og er um leið þjáll í 

notkun. Við upphaf hönnunarferlisins er mikilvægt að kynna sér þá vefi sem þegar 

eru til um sama efni eða á sama sviði. Þannig má gera sér góða mynd af kostum 

þeirra og göllum, svo frekari vefsmíði megi verða framfaraskref. Þá er enn fremur 

rétt að skilgreina markmiðið með vefsmíðinni strax í upphafi.30 

 Sé vefurinn ætlaður til notkunar í skólastarfi er algjört grundvallaratriði að 

tæknin verði kennaranum ekki fjötur um fót, flóknari en hefðbundin kennslugögn 

eða til þess fallin að valda auknu vinnuálagi.31 Lykillinn að árangursríkri 

vefhönnun fyrir skólastarf getur því falist í því að hlustað sé á sjónarmið kennara 

og skoðanir þeirra, reynsla og sérþekking í kennslufræði nýtt til þess að sníða þetta 

nýja vinnuumhverfi að þörfum þeirra og nemendanna. Sé um kennsluvef að ræða 

geta nemendur síðan, þegar notkun hans er hafin, miðlað reynslu sinni af vefnum 

með það fyrir augum að gera hann sífellt gagnlegri og notendavænni. 32 

 Eitt af því erfiðasta við hönnun vefja er val og mat á efni til birtingar. Þá er 

einkar mikilvægt að þeir sem veljast til ritsmíða séu sérfróðir um viðkomandi 

efnissvið. Þarfir markhóps viðkomandi vefjar ættu jafnframt að vera vel 

skilgreindar, því hann á að geta nálgast það sem hann vill á sem einfaldastan hátt. 

Notendavænn vefur er því í raun vel unnið gagnasafn, stutt sjónrænum þáttum og 

jafnvel hljóði, sem gerir upplýsingarnar aðgengilegar og skýrar. Þó verður að gæta 

þess að ofnota ekki slíka tæknimöguleika. Ómarkviss notkun þeirra rýrir gildi 

efnisins fremur en auðgar.33 

 Því er gjarnan haldið á lofti að vefir á vegum og undir traustri stjórn ákveðinna 

stofnana, fyrirtækja eða samtaka virki best og séu traustastir, en það er þó vísast 

nokkuð umdeilanlegt. Forsíður eða heimasíður vefja gegna þó gjarnan 

lykilhlutverki í því að vinna traust notandans. Þær þurfa meðal annars að greina frá 

því hvað viðkomandi vefur inniheldur og jafnframt hvað af efni hans sé nýtt. 

                                                
30 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 14-15. 
31 Chaptal (1998), bls. 243. 
32 Lára Stefánsdóttir (1997), bls. 77; 
Gillani (1998), bls. 200. 
33 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 15; 
Hartley (1999), bls. 145 og 148-149. 
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Notendaviðmót og útlit allra síðna sama vefjar þarf enn fremur að vera samræmt og 

skýrt þarf að koma fram hvar á vefnum notandinn er staddur hverju sinni og hvert 

hann komist þaðan, bæði áfram og til baka. Þá kemur sér jafnan vel að gott 

efnisyfirlit geri uppbyggingu vefjarins skil.34 

 

Viðmið um mat á vefjum 

Þau viðmið sem gilda um mat á gæðum upplýsinga á vefjum eru í raun mjög áþekk 

þeim sem eiga við um fræðirit og annað af þeim toga. Mat á vefjum byggist ekki 

síst á áreiðanleika og notagildi þeirra upplýsinga sem þeir hafa að geyma. Þó veltur 

það mjög á fyrirhuguðum notendahópi hversu mikilvægt matið er, hve miklar 

kröfur eru gerðar og hvert vægi einstakra matsþátta ætti að vera. Fræðimenn og 

námsmenn notast nú orðið þó nokkuð við upplýsingar af Netinu, og þar sem 

áreiðanleiki upplýsinga er þeim afar mikilvægur, er þeim nauðsyn að geta metið 

vefi. Efnið sem þeir nýta þarf að vera sem nýjast, en jafnframt er mikilvægt að 

ákveðins stöðugleika gæti, þ.e. að ekki sé í sífellu verið að skipta um efnistök.35 

 Það sama er að sjálfsögðu uppi á teningnum þegar kennarar eða aðrir þeir sem 

miðla þekkingu og upplýsingum eiga í hlut. Netnotkun er sívaxandi þáttur 

skólastarfs, og því æ mikilvægara að gæðanna sé gætt. Kennari getur þurft að meta 

marga vefi á stuttum tíma og skiptir skilvirkni matsviðmiða þar miklu máli.36 

 

Matsþættir 

Fjölmargir matsþættir koma til álita þegar meta á vefi. Enn fleiri atriði koma til 

skoðunar þegar viðkomandi vefjum er ætlað hlutverk námsgagna eða 

stuðningsefnis við kennslu. Setja mætti saman gríðarlangan lista yfir þau atriði sem 

vert væri að skoða í þessu samhengi. En hér verður hagnýtt gildi að ráða för. 

 Matslista sem þann, sem hér er í smíðum, þarf að vera hægt að nota. Til þess 

að hann þjóni tilgangi sínum þarf myndmenntakennarinn að geta nýtt hann án 

teljandi fyrirhafnar, svo notkun hans verði ekki að áþján. Listinn þarf í raun að vera 

þannig úr garði gerður að hann nýtist í erli dagsins. Hann verður samt sem áður að 
                                                
34 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 16-18. 
35 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 19-22. 
36 Boud og Prosser (2002), bls. 240. 
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taka á helstu lykilatriðum er varða gæði og notagildi og velta verðugum 

spurningum upp. Síðast en ekki síst ætti hann að vera auðskiljanlegur og vel upp 

settur.37 

 

Svörin þurfa ekki öll að vera einhlítt boð um nýtingarmöguleika vefjar og gæði. 

Sumum spurningum listans væri gott að geta svarað játandi en öðrum neitandi. 

Meginatriðið er að fara yfir slíkan lista til þess að öðlast tilfinningu fyrir því efni 

sem aðgengilegt er. Nýta hann sem góðan stuðning við nauðsynlegt gæðamat. Að 

lokum hlýtur það síðan að vera faglegt mat myndmenntakennarans sem ræður því 

hvaða vefir rata inn í skólastofuna. 

 Þeim matsþáttum sem hér komast á blað er skipað í fimm meginflokka eftir 

viðfangsefni. Fyrst er ráðist í mat á áreiðanleika vefjar, með það fyrir augum að 

matinu verði sjálfhætt ef viðkomandi vefur stenst ekki áreiðanleikakönnun. Því 

næst er innihald vefjar skoðað frá ýmsum hliðum. Þá tekur við athugun á virkni 

hans og síðan hönnun, en hér er skipulagi vefjar og aðgengi að honum skipað í 

þann flokk. Síðast en ekki síst er ráðist í þátt kennslufræði, en sá hluti matsins er 

einkar vandmeðfarinn.  

 Hér er sú leið síðan farin að ljúka matslistanum með örlítilli ígrundun sem þó 

ætti í raun að svara því sem svara þarf, og skila því nothæfri niðurstöðu. Í þeim 

hluta listans gefst tækifæri til þess að draga saman heildarmat að úttekt lokinni. En 

auk þess er þar spurt tveggja lykilspurninga sem hlýtur báðum að vera svarað 

játandi ef vefurinn á að geta talist myndmenntakennaranum verulega gagnlegur. 

 Teljum við tiltekinn vef mæta þörfum okkar og kröfum, og getum jafnframt 

hugsað okkur að mæla með honum við aðra myndmenntakennara, hljótum við að 

treysta okkur til þess að nota hann. Ef þörfum okkar og kröfum er á hinn bóginn 

ekki svarað á fullnægjandi hátt, hljótum við að sama skapi að forðast notkun hans. 

Og skyldum við ekki treysta okkur til þess að mæla með vefnum við starfsfélaga 

okkar verður að teljast afar ólíklegt að vefurinn eigi raunverulegt erindi við okkur 

sjálf. 

 

                                                
37 Boud og Prosser (2002), bls. 240. 
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Áreiðanleiki 

Frumforsenda þess að vefur komi að gagni sem kennslugagn eða undirbúningsgagn 

kennara hlýtur að vera sú að hann standist áreiðanleikamat. Ef okkur er ekki að fullu 

ljóst hvort þær upplýsingar sem vefurinn hefur að geyma fái staðist, þarfnast aðrir 

matsþættir vart skoðunar. Dómur er upp kveðinn: Vefurinn er ónothæfur. Með 

vandaðri úttekt á þessum þætti má því spara sér töluverðan tíma og skilja hismið frá 

kjarnanum strax í upphafi. 

 Oft getur verið gott að rýna örlítið í slóðir vefja til þess að glöggva sig á því 

hvaðan þeir eru runnir. Vefslóð sem endar á .org gefur til að mynda til kynna að 

viðkomandi vefur sé á vegum samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Endingin 

.gov á við um vefi á vegum stjórnvalda, t.d. í Bandaríkjunum eða Bretlandi. Slíkar 

síður gefa ef til vill frekar tilefni til trausts heldur en þær sem einkenndar eru með 

endingunni .com, sem stendur fyrir commercial, þ.e. að þær séu viðskiptalegs eðlis. 

Þá eru einnig til vefslóðir með svokölluðu tilda merki (~), en það gefur yfirleitt til 

kynna að vefur sé á vegum einstaklings. Þá eru endingar eins og .de (fyrir vefi hýsta í 

Þýskalandi) og .ca (fyrir vefi hýsta í Kanada) algengar. Enda þekkjum við flest 

endinguna .is, en hún vísar einmitt til þess að viðkomandi vefur sé hýstur hér á landi. 

Í sumum tilfellum kann ending lénsins að hafa úrslitaáhrif á áreiðanleikamatið.38

 Þá ætti hver vefur að hafa að geyma sérstakar upplýsingar um höfund sinn, og 

hver standi fyrir gerð hans. Enn betra er ef netfang höfundar er gefið upp, svo hafa 

megi samband við hann vakni brýnar spurningar. En varla er nóg að geta 

höfundarins. Hvernig vitum við að höfundurinn sé áreiðanlegur? Best er ef 

áreiðanleiki höfundar og sérþekking á viðkomandi sviði eru studd einhverjum 

gögnum. Stundum tengist höfundurinn einhverjum þekktum og virtum samtökum 

eða stofnun. Og slík samtök eða stofnun standa jafnvel beint að gerð vefjarins. 39 

 Tilgangurinn með birtingu hvers vefjar þarf að liggja fyrir og jafnframt hver 

markmið með honum eru. Enn fremur þarf að vera ljóst hvenær vefurinn var gerður, 

hvenær hann var síðast yfirfarinn og síðast uppfærður. Þó kann aldur upplýsinga í 

sumum tilfellum að vera algjört aukaatriði. Sannleiksgildi áreiðanlegra upplýsinga úr 

                                                
38 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 22-23 og 25; 
Schrock (2006-2009), bls. 1-3. 
39 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 77; 
Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 21-23. 
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listasögu miðalda hefur til að mynda ákaflega lítið breyst á undanförnum árum. Og 

eðli fjarvíddar er enn hið sama og það var fyrir sjö eða jafnvel áttatíu og sjö árum. 

 Mikilvægt er að heimilda sé getið og þær séu nýttar á viðunandi hátt, en í því 

skyni að sannreyna upplýsingar höfundar er vert að aðgæta uppgefnar heimildir 

sérstaklega. Stangist upplýsingarnar á vefnum á við upplýsingar sem þú hefur 

fundið annars staðar er rétt að staldra ögn við og reyna að skera úr um á hvorum 

staðnum sé rétt sagt frá. Enn fremur ættu allar upplýsingar að vera settar fram af 

nákvæmni og hlutleysi. Vefsíður sem innihalda áróður eða fordóma ber því að varast 

og ávallt ætti að aðgæta hvort hlekkir vefja liggi yfir á viðunandi síður.40 

 Að lokum er hægt að fara tiltölulega einfalda leið til þess að finna mögulegar 

umsagnir um vefi. Sé vefslóð síðunnar afrituð og notuð sem leitartexti í leitarvél geta 

auðveldlega fundist umsagnir ábyggilegra fagaðila um viðkomandi vef.41 

 Þegar miðla á fundnum fróðleik áfram til nemenda má það teljast algjört 

lykilatriði að byggt sé á traustum og vönduðum upplýsingum. Því er ástæða til þess 

að leggja sérstaklega ríka áherslu á áreiðanleikann sem matsþátt.  

 

Innihald 

Innihald vefsíðunnar er einmitt það sem við erum á höttunum eftir, þegar við 

leggjum á okkur vinnu við að meta síðuna. Við vonumst til að síðan reynist í lagi og 

verði okkur notadrjúg. Sum atriði liggja nokkuð í augum uppi við fyrstu sýn, svo sem 

hvort vefurinn er aðallega nemendamiðaður kennsluvefur eða vefur sniðinn að 

kennurum, en önnur atriði geta krafist nánari skoðunar. 

 Titill vefjar ætti að vera lýsandi fyrir það sem hann hefur að geyma. Æskilegt er 

að umfjöllunarefnið sé skýrt og vel afmarkað, og nauðsynlegt að sem auðveldast sé 

að nálgast upplýsingarnar á vefnum. Hnitmiðað efnisyfirlit gefur jafnframt skýra 

mynd af innihaldi vefjar. Með hjálp þess verður auðveldara fyrir notandann að átta 

sig á notagildi hans.  

                                                
40 Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 21-23; 
Cohen, Manion og Morrison (2007), bls. 77-78; 
Schrock (2006-2009), bls. 1-3. 
41 Schrock (2006-2009), bls. 1-3. 
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 Þá er mikilvægt að vefurinn sé á tungumáli sem fyrirhugaðir notendur skilja 

vel, auk þess að málfar og stafsetning séu í lagi, og að málnotkunin sé við hæfi. 

Vefsíður sem innihalda óskýrt orðalag, illskiljanlegt fræðimál eða misvísandi 

upplýsingar ber enn fremur að varast. Efni vefjarins ætti þannig að vera 

auðlesanlegt og auðskilið fyrir markhóp hans og taka mið af tilgangi hans og 

markmiðum. Þetta á við um orð, hljóð og allt myndmál. 

 Ljósmyndir, teikningar, hreyfimyndir og hljóð eru mikilvægir þættir 

kennsluvefja. Þó ætti sérstaklega að forðast ofnotkun hreyfimynda, þar sem þær 

draga jafnvel of mikla athygli að sér á kostnað annars efnis. Því miður eru þær 

oftast notaðar sem skemmtiefni og gera því oft fremur ógagn en gagn. Á hinn 

bóginn eru hljóðskrár fremur vannýttar á slíkum vefjum. Þær ljá efninu oft annan 

svip og eru jafnvel aðgengilegar fyrir hópa sem ekki geta lesið. Mikilvægt er að 

hljóðskrárnar séu nýttar til þess að víkja út af lesmáli og bæta við það, fremur en til 

þess að endurtaka texta sem þegar er til staðar. Tvítekning texta eykur ekki á 

skilning nemandans, en það gerir hins vegar mismunandi framsetning hans.42 

 Enn fremur skal aðgætt hvort hlekkir vefjarins séu gagnleg viðbót við það efni 

sem á honum er að finna. Stundum er jafnvel ástæða til að spyrja sig hvort einfaldara 

og þægilegra hefði verið að nálgast upplýsingar vefjar annars staðar, þ.e. hvort það sé 

þess virði að eyða tíma í hann.  

 Þegar um viðskiptatengda vefi er að ræða, t.d. þá sem ætlað er að kynna eða 

selja ákveðnar vörur, er markaðsfræðin jafnan í fyrirrúmi. Reynt er að tryggja að 

upplýsingar séu settar þannig fram að þær fangi athygli notenda. Í skólastarfi hlýtur 

það að teljast ókostur að auglýsingar séu áberandi á vefjum og raunar geta þær 

auðveldlega útilokað notkun vefjar til kennslu.  

 Þá er full ástæða til þess að vera á varðbergi gagnvart hvers konar óæskilegu 

efni, sem jafnvel telst skaðlegt börnum, á vefjum sem þó eru sagðir sniðnir að 

skólastarfi. Í því sambandi er einnig vert að benda á nauðsyn þess að hafa 

vírusvarnir, eldveggi og önnur öryggistæki tölvunnar í góðu lagi.43 

 
                                                
42 Hartley (1999), bls. 148-149. 
43 Schrock (2006-2009), bls. 1-3; 
Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 12 og 21-23; 
Lára Stefánsdóttir (1997), bls. 76; 
Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 77-78. 
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Virkni 

Virki vefur vel er líklegra að af honum megi hafa gagn og gaman. Hér er aðalatriðið 

að vefurinn sé þægilegur í notkun fyrir markhópinn. Hentar hann fyrirhuguðum 

notendum sínum? Þættir eins og hraði á niðurhali, hversu auðveldlega notandinn 

flyst frá einni síðu vefjarins yfir á aðra og hvort notandanum sé beint í réttar áttir, 

skipta hér höfuðmáli. Fyrsta skrefið er að vafri tölvunnar sem lesa á síðuna geri það 

vandræðalaust. Þá ættu allir tenglar vefjarins að vera virkir, skýrir og greinilegir og 

leiða notandann beint á þann stað sem tengillinn vísar á, auk þess sem hver 

undirsíða vefjarins ætti að geyma hlekk yfir á forsíðu hans. Gott er að aðgæta hvort 

boðið sé upp á vistun yfirstandandi vinnu við verkefni vefjarins, ef einhver eru, og 

hvort vefurinn sjái notendum fyrir viðeigandi endurgjöf og svörun. 

 Kostnaðarþáttur námsgagnakaupa skiptir oft miklu í skólastarfi. Því er vert að 

gefa því gaum hver kostnaður við notkun viðkomandi vefjar sé, eða hvort hún sé 

ókeypis. Í þessu sambandi er þó rétt að hafa í huga að sparnaður getur falist í formi 

tíma, en ekki aðeins fjármuna, og því þarf að vega og meta mögulegt hagræði af 

vefnotkun hverju sinni.44 Vefir geta verið mjög öflug kennslugögn, en það geta 

hefðbundnari miðlar á borð við bækur líka verið. Því ætti val vefmiðla til kennslu 

að miðast við að þeir skili betri eða hraðari árangri, og séu jafnvel ódýrari kostur en 

þeir miðlar og kennsluaðferðir sem þeir leysa af hólmi.45 

 

Hönnun 

Hönnunarþáttur matsins tekur til alls skipulags vefjarins og uppbyggingar, auk þess 

sem fagurfræðin og aðgengismál eru hér sett undir þennan hatt. 

 Hönnun vefjar ætti ávallt að hæfa tilgangi hans og markmiði. Hún þarf að vera 

vel sniðin að væntanlegum notendum vefjarins og því efni sem hún hefur að geyma. 

Útlitshönnun vefja hefur almennt mikið gildi og kannski ekki úr vegi að líta 

sérstaklega til sjónrænna þátta þegar viðfangsefnið eru sjónlistirnar sjálfar. Vefur 

getur vel verið aðlaðandi og notendavænn án þess að vera samkvæmt nýjustu tísku, 

                                                
44 Cohen, Manion og Morrison (2007), bls. 77-78; 
Schrock (2006-2009), bls. 1-3; 
Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 21-23. 
45 Sales (1999), bls. 269. 
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en í myndmenntinni skemmir það síst fyrir ef hægt er að benda á skemmtilega 

útlitshönnun á námsvef.  

 Æ fleiri vefir standast nútímakröfur um gott aðgengi bæði fyrir hinn almenna 

notanda sem og fyrir notendur með hvers kyns sérþarfir, enda verður að teljast 

sjálfsagt að brugðist sé við slíkum þörfum hvar sem það er unnt. Bætt aðgengi getur 

m.a. falið í sér möguleika á breytingum á leturstærð, lit bakgrunns og leturs, eða 

öðrum þáttum sem auðvelda hópum eins og sjóndöprum og lesblindum notkun 

Netsins.46 Mikilvægi góðs aðgengis fyrir slíka hópa skyldi síst vanmeta í skólastarfi. 

 

Kennslufræði 

Þegar til umfjöllunar eru vefsíður sem sérstaklega eru ætlaðar til notkunar í 

skólastarfi koma til sögunnar nokkrir matsþættir vefja til viðbótar. Hérna er um að 

ræða þætti sem byggjast á kennslufræðilegum sjónarmiðum. 

 Á þessu sviði kunna sumir vefir að bjóða fram nokkra aðstoð við matið með því 

að veita nákvæmar upplýsingar um þær kennslustundir, verkefni, gagnvirkt efni, 

námsmatsþætti og annað sem viðkomandi vefur hefur að geyma. En aðrir vefir gefa 

alls engar leiðbeiningar og í slíkum tilfellum þarf kennarinn að leggja á sig enn meiri 

vinnu við að meta hvaða efni á við hverju sinni. Það mat er þó algjör forsenda þess 

að vefurinn verði nokkurn tíma notaður í kennslustofunni. 

 Meðal þess sem liggja þarf fyrir er það hvaða hlutverk vefnum er ætlað með 

hönnun hans. Er hann t.d. upplýsingaveita eða ítarefni fyrir kennarann, eða fremur 

nemendaefni? Þá er að athuga hve vel vefurinn er sniðinn að viðfangsefni 

kennslunnar eða verkefninu hverju sinni. Séu hönnun vefjarins og efnistök ekki í 

samræmi við það hlutverk sem honum er ætlað í skólastarfinu er vísast best að halda 

leitinni að hentugu efni áfram.47 

 Gæta þarf að því að viðkomandi vefur lúti viðurkenndum lögmálum 

kennslufræðinnar. Mikilvægt er því að kennarinn hafi í huga hvaða 

kennslufræðilega sýn sé ríkjandi í hönnun og gerð vefjarins og hvort sú sýn 

                                                
46 Cohen, Manion og Morrison (2004a), bls. 77; 
Rósa Bjarnadóttir (2007), bls. 22. 
47 Cohen, Manion og Morrison (2007), bls. 77-78. 
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samræmist hugmyndum kennarans sjálfs. Stuðlar vefurinn til að mynda að virkri 

hugsun og þátttöku nemandans eða er aðallega um mötun á upplýsingum að ræða? 

 Enn fremur er vert að athuga hversu vel vefurinn samræmist Aðalnámskrá 

grunnskóla, og hve auðvelt sé að nota vefinn samkvæmt henni. Athuga þarf hvort 

gefið sé til kynna hvaða aldri efnið er ætlað. Þá er einnig aðgætt hvort 

upplýsingarnar á síðunni bjóði upp á einhverjar tengingar við námskrár og hvort 

hægt sé að nýta vefinn á mörgum sviðum, þ.e. innan fleiri en einnar námsgreinar. 48 

 Á sumum vefjum er að finna tillögur um hvernig sé best að notast við efni 

þeirra. Sumir vefir kunna jafnvel að bjóða upp á mjög haldgóðar 

kennsluleiðbeiningar, sem auðvelt er að fylgja eftir. Gæði allra slíkra leiðbeininga 

sem og annarra fylgigagna þarf að kanna sérstaklega.49 

 

Ofangreindir matsþættir voru notaðir til þess að búa til gátlista, sem birtist í 

viðauka ritgerðarinnar. Þá var gerð úttekt á nokkrum vefjum og gátlistinn þannig 

prófaður.  

                                                
48 Schrock (2006-2009), bls. 1-3; 
Cohen, Manion og Morrison (2007), bls. 77-78. 
49 Schrock (2006-2009), bls. 1-3. 
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Úttekt á völdum vefjum 

Val á vefjum 

Vefir voru valdir með það í huga að ná sem mestri breidd og þar með bestum 

samanburði. Eftir að þó nokkuð hafði verið vafrað á milli vefja urðu þrír íslenskir 

vefir fyrir valinu og að auki tveir erlendir vefir til samanburðar. 

 Innlendu vefirnir eru Listavefur krakka og Listavefurinn, sem unnir eru undir 

stjórn Listasafns Íslands og Námsgagnastofnunar, og Litafræði Hafdísar Ólafsdóttur. 

Þar með veitist tækifæri til þess að meta annars vegar vefi stofnunar og listasafns, og 

hins vegar vef sem haldið er úti af einstaklingi. 

 Erlendu vefirnir sem teknir eru til samanburðar eru vefur stórfyrirtækisins 

Crayola í Bandaríkjunum og vefur The J. Paul Getty Museum í Bandaríkjunum. 

Þannig fæst mynd af einum vef af viðskiptalegum toga og öðrum á vegum virts sjóðs 

eða sjálfseignarstofnunar í einkageiranum. 

 Þar með ætti að nást fram nokkuð gott yfirlit yfir helstu flokka vefjanna. 

 

Úttekt á íslenskum vefjum 

Þar sem íslensku vefirnir eru á íslensku, móðurmáli flestra grunnskólanemenda á 

Íslandi, eru hér einkum til skoðunar nemendamiðaðir vefir, sem kunna þó einnig að 

nýtast myndmenntakennaranum vel. 

 

Listavefur krakka 

Hér er á ferðinni námsvefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskóla, Listavefur 
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krakka.50 Vefurinn er unninn í samvinnu Námsgagnastofnunar, Listasafns Íslands, 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Ásthildar B. Jónsdóttur, sem jafnframt er 

aðalhöfundur efnisins. 

 Ekkert er tekið fram um aldur upplýsinga á vefnum, enda eru þær þess eðlis að 

þær ættu að standast tímans tönn ágætlega. Hins vegar er rík ástæða til þess að gera 

athugasemd við notkun heimilda á vefnum, en heimilda sést hvergi getið og er þó 

fjallað um ýmsa listamenn og málefni í nokkuð löngu máli. Enn fremur má telja það 

nokkuð mikinn galla á vefnum hvað hann byggist mikið á löngu og nokkuð þungu 

lesmáli. Má leiða að því getum að lesefnið henti markhópnum, sem samanstendur af 

sex til níu ára börnum, harla illa. Fremur mætti benda myndmenntakennurum á að 

nota efnið sjálfir sér til glöggvunar, enda ýmsan fróðleik þar að finna og 

framsetningin að mörgu leyti betur við þeirra hæfi en nemendanna. Titill vefjarins 

mætti því að sama skapi endurspegla eðli innihaldsins betur. 

 Nokkuð vantar upp á að aðgengi allra nemenda sé tryggt. Þannig býður vefurinn 

hvorki upp á breytingar á letri né bakgrunni og á honum er heldur engan upplestur að 

finna. Á hinn bóginn má telja það honum til tekna að hann býður upp á nokkuð af 

litlum gagnvirkum verkefnum, sem kryddað geta kennsluna. Og auk þess er notkun 

vefjarins öllum að kostnaðarlausu. Framtakið er út af fyrir sig mjög gott, en þó er 

eins og verkefnið sé ekki hugsað til enda eða að því sé ekki að fullu lokið. 

 Vefurinn er sérstaklega ætlaður til myndmenntakennslu og fellur auk þess vel að 

Aðalnámskrá grunnskóla. Því hefði hann í raun og veru allmikið kennslufræðilegt 

gildi ef hann væri betur sniðinn að markhópi sínum. Framhjá þessum vanda má 

sjálfsagt komast með því að nýta vefinn fremur til kennslu á miðstigi en á yngsta 

stigi. Þar kæmi efni hans eflaust að betri notum. Jafnvel mætti ganga svo langt að 

telja hluta efnisins helst við hæfi unglingastigs grunnskóla. 

 

Listavefurinn 

Sá seinni af tveimur vefjum Námsgagnastofnunar, Listasafns Íslands, 

Menntavísindasviðs HÍ og Ásthildar B. Jónsdóttur er Listavefurinn.51 Vefur þessi er 

ætlaður mið- og unglingastigi grunnskólans. Það er óhætt að segja að hér er á 
                                                
50 Sjá: http://www.nams.is/isllistvefur/. 
51 Sjá: http://www.nams.is/listavefurinn/. 
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ferðinni vefur í allt öðrum gæðaflokki en sá fyrri úr sömu smiðju. Líklega er þessi 

vefur mun nýrri, þótt þær upplýsingar skorti reyndar. 

 Í raun og veru er hér allt til stakrar prýði. Vefurinn byggist á sérstaklega vel upp 

settum sýningum sem miðast beint við Aðalnámskrá grunnskóla í listgreinum og 

býður upp á beinar tengingar við markmið hennar fyrir myndmennt. Hér er heimilda 

getið í hvívetna og þær jafnframt nýttar mjög vel. Efni vefjarins er gert aðlaðandi og 

þægilegt í notkun fyrir markhópinn, nemendur á aldrinum tíu til sextán ára. Þar má 

nefna til sögunnar sjónræna hönnun og tæknilega útfærslu, jafnt sem lesmál og 

verkefni. Notkun myndefnis eykur síðan svo um munar á notagildi vefjarins í 

kennslu, enda efnið afar vel valið og nýting þess þaulhugsuð. 

 Hér er nemendum boðið á gagnvirka yfirlitssýningu íslenskra sjónlista allt frá 

fyrstu tíð og til okkar daga. Mjög vönduð umfjöllun fylgir sýningunum, sem eru 

raunar flokkaðar eftir stöðu nemandans samkvæmt Aðalnámskrá, svo allir ættu að 

fara einhvers vísari úr netheimum. Öllu þessu ágæta efni fylgir síðan kennsluefni í 

ýmsum tæknilegum þáttum myndlistar, svo sem fjarvídd og litafræði, ásamt mörgum 

mjög gagnlegum, gagnvirkum verkefnum, sem eru vel til þess fallin að varpa enn 

frekara ljósi á viðfangsefnið. 

 Og ekki er enn upp talið allt það sem rekur á fjörur myndmenntakennarans á 

Listavefnum. Með honum fylgja nefnilega ákaflega vandaðar, gagnlegar og vel upp 

settar kennsluleiðbeiningar, sem telja hvorki fleiri né færri en 86 blaðsíður. Að auki 

er hér að finna sýningarskrá, sem gerir notandanum kleift að komast strax að 

ákveðnu verki að eigin vali. Og allt er þetta efni frítt. Því má tvímælalaust spara 

mikla fjármuni og þó nokkurn tíma með notkun þess, og er það vel á tímum 

fjárskorts og niðurskurðar. 

 Einu annmarkarnir sem finnast á þessum annars framúrskarandi vef eru þeir að 

ekki hefur verið hugað sérstaklega að aðgengismálum, svo sem möguleika á 

leturbreytingum og upplestri lesmáls. Auk þess virðist hlekkur sem vísar í 

leiðbeiningar ekki virkur. Auðvitað er það miður, en þetta eru þó hvort tveggja atriði 

sem hæglega mætti bæta úr og fullkomna þar með ágætt verk. 

 Vefurinn stendur svo sannarlega undir nafni sem listavefur. Hann hentar 

markhópi sínum ágætlega, og styður auk þess við myndmenntakennarann með 

framúrskarandi hætti. Í raun mætti hvetja alla landsmenn, tíu ára og eldri, til þess að 
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gefa sér tíma til að skreppa inn á Listavefinn og njóta. Njóta listarinnar eins og hún 

gerist best á vefslóðum. 

 

Litafræði 

Þriðji innlendi vefurinn sem hér verður skoðaður ber yfirskriftina Litafræði.52 Hann 

sker sig strax nokkuð úr hópnum, þar sem hér er um að ræða einstaklingsframtak 

höfundar. Hafdís Ólafsdóttir myndlistarmaður hefur unnið vefinn með hliðsjón af 

litafræðikenningum Jóhannesar Itten. Á vefnum er ekki tilgreint hverjum efnið er 

einkum ætlað, eða hver tilgangur og markmið með birtingu vefjarins er. Þó ber 

ferilskrá höfundar löngum kennsluferli vitni og starfar Hafdís nú við 

Borgarholtsskóla í Reykjavík. Þar sem þar er um framhaldsskóla að ræða og efni 

vefsíðunnar er greinilega hugsað sem kennsluefni, má ætla að markhópurinn sé 

einkum nemendur á framhaldsskólastigi. Engu að síður ætti efnið að nýtast elstu 

tveimur til þremur árgöngum grunnskólans ágætlega, auk þess sem það gagnast 

myndmenntakennaranum vel. Vefurinn gæti einnig hentað sem ítarefni í greinum á 

borð við textílmennt. Og ekki skemmir fyrir að notkunin er gjaldfrjáls. 

 Vefur Hafdísar stendur sjálfstæður og inniheldur prýðilegt efni. Heimildum er 

vel haldið til haga og þær vel nýttar. Ekki er getið um aldur upplýsinganna, enda 

leyfir eðli þeirra það svigrúm. Lesmál vefjarins er nokkuð fræðilegt, en þó er 

framsetning þess skýr og góð. Mikið af vönduðu myndefni er enn fremur að finna á 

vefnum og eykur það mjög gildi hans sem kennslugagns. Ekki er um bein verkefni 

að ræða á vefnum, en auðvelt væri að útfæra verkefni með hliðsjón af honum, sem þá 

hentuðu sérstaklega fyrirhuguðum notendahópi. Í raun er þetta þegar allt kemur til 

alls mjög góð heimild um litafræði, sem getur sparað myndmenntakennaranum 

heilmikið umstang.  

 

Úttekt á erlendum vefjum 

Erlendu vefirnir eru báðir bandarískir að uppruna. Af þessu leiðir að þeir eru báðir á 

ensku. Það ætti þó ekki að koma að sök þar sem þeir nýtast myndmenntakennaranum 

                                                
52 Sjá: http://vefir.multimedia.is/hafdis/lit/index.html. 
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fyrst og fremst sjálfum, en eiga síður erindi við nemendur. Íslenskir 

grunnskólakennarar hljóta að vera vel í stakk búnir til þess að nýta sér slíkt efni, jafnt 

á ensku sem íslensku. 

 

Kennsluvefur The J. Paul Getty Museum 

Vefur þessi er rekinn af listasafni Getty Foundation í Bandaríkjunum, The J. Paul 

Getty Museum.53 Hann er undirvefur stærri vefjar og á honum er að finna mjög mikið 

af ýmsum fróðleik um myndlist, auk gríðarlegs fjölda af ljósmyndum af listaverkum, 

sem eru birtar í miklum gæðum. Jafnframt er þar að finna þó nokkurt magn af 

kennsluáætlunum fyrir ákveðin viðfangsefni myndlistarkennslu. Vefurinn myndi 

einkum gagnast myndmenntakennurum sem mikilvæg veita ítarefnis, myndefnis og 

kennsluáætlana. 

 Vefur Getty-safnsins er víðfrægur í heimi listmenntunar og er hans víða getið í 

ritum og á vefsíðum um myndmenntakennslu. Enda hefur hann ýmislegt til brunns 

að bera. Við mat á þessum annars ágæta vef koma þó fram tvö atriði sem er 

ábótavant. 

 Samkvæmt matslistanum er í raun allt sem bendir til mikils áreiðanleika 

vefjarins utan að það vantar alveg upplýsingar um það hvenær vefurinn var gerður og 

fyrst birtur, og jafnframt hvenær hann var síðast uppfærður. En það mun þó óhætt að 

meta efni hans svo að aldur upplýsinga sé lítilvægur miðað við fyrirhugaða notkun. 

Heldur verra er að heimilda virðist almennt ekki getið nema þá helst þegar um 

myndefni er að ræða. 

 Innihald vefjarins er mjög gott og í raun fátt hægt að finna að því. Fremur ætti 

að lofa vefinn fyrir að veita góðan aðgang að afar mikilvægu myndefni og góðri 

umfjöllun. Vefurinn er að öllu leyti gjaldfrjáls, svo miðað við umfang hans og 

samsetningu má heita augljóst að spara megi mikla fjármuni og jafnvel heilmikinn 

tíma með notkun hans. Virkni hans telst því afar góð. 

 Hönnunarþátturinn líður fyrir stöðu aðgengismála á vefnum, en ráðstafanir 

vegna sjóndapurra, lesblindra og annarra hópa sem þurfa sérúrræði á slíkum síðum, 

                                                
53 Sjá: http://www.getty.edu/education/. 
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eru í raun engar. Í ljósi gríðarmikils og vandaðs myndefnis mætti þó færa rök fyrir 

því að síðan nýttist t.d. lesblindum sem námsefni að einhverju leyti. 

 Að öðru leyti má það um vef Getty Museum segja að góðar kennsluáætlanir og 

–leiðbeiningar auka mjög gildi hans, og innan þess sviðs sem hann nær yfir má 

tengja hann Aðalnámskrá grunnskóla í listgreinum á fjölmargan hátt. Á heildina litið 

ætti því að vera óhætt að mæla með vefnum við alla myndmenntakennara, þar sem 

hann gæti komið að heilmiklum notum í skólastofunni. 

 

Skólavefur Crayola 

Hér er um að ræða vef ætlaðan kennurum, Crayola-skólavefinn, sem er hluti af stærri 

aðalvef stórfyrirtækis.54 Honum er haldið úti af myndlistar- og föndurvörurisanum 

Crayola, sem framleiðir einkum slíkar vörur ætlaðar börnum og á mikilla hagsmuna 

að gæta á sviði barnakennslu. Því er rétt að gæta frá upphafi varúðar og fara helst 

aðeins inn á vefinn með það eitt fyrir augum að skoða gagnlegt efni og forðast öll 

gylliboð um ómissandi efniskaup. 

 Já, prangið er nokkuð fyrirferðarmikið. Ending lénsins er eins og áður greinir 

hér frá .com, en það er í takt við eðli síðunnar. Takist manni hins vegar að líta fram 

hjá því stundarkorn, gefur að líta mjög yfirgripsmikið og greinargott safn 

kennsluáætlana fyrir einstakar kennslustundir og ýmis sérverkefni. Efnið virðist 

vandað og taka á fjölbreyttustu þáttum myndlistarkennslu og skapandi skólastarfs. 

 Þannig má segja að vefurinn hafi ýmislegt til brunns að bera þrátt fyrir þann 

augljósa vankant sem viðskiptatengingin getur talist. Áreiðanleiki vefjarins verður 

því ætíð háður þessum annmörkum. Víða má þó finna hlekki yfir á vefinn og ýmsar 

tilvísanir frá misábyggilegum aðilum. Enda blandast sjálfsagt fáum, sem vefinn 

kanna, hugur um að hann er settur upp af fagfólki á sviði kennslufræði og skapandi 

skólastarfs. 

 Eðli vefjarins kallar ekki á mikla heimildanotkun, enda verður hennar ekki vart 

og heimilda því ekki getið. Eins er því farið með aldur upplýsinganna, enda eru þær 

ekki líklegar til þess að vera sérstaklega háðar tímans rás. 

                                                
54 Sjá: http://www.crayola.com/educators/. 
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 Um innihald vefjarins má það segja að væri hann ekki á ensku gagnaðist hann 

sjálfsagt ýmsum íslenskum nemendum ágætlega við sjálfstæða og skapandi vinnu, 

því allar leiðbeiningar eru það vel settar fram að eldri nemendur ættu að ráða við það 

að fara eftir þeim sjálfir. Þó sakaði ekki að auka örlítið á vægi myndefnis í þessum 

leiðbeiningum. Yfirleitt er aðeins birt ljósmynd af lokaafurð vinnunar, en oft væri 

nytsamlegt að fá að sjá verkið á fleiri stigum vinnuferlisins. 

 Auk kennsluáætlana og –leiðbeininga má á vefnum finna annað stuðningsefni 

fyrir kennara, svo sem almenna umfjöllun um efnisnotkun og –eiginleika, og 

ábendingar um leiðir til þess að ná góðum árangri á ýmsum sviðum kennarastarfsins.  

 Aðgengismál vefjarins hafa orðið algjörlega útundan. Hvorki er boðið upp á 

leturbreytingar né annan stuðning við notendur með sérþarfir. Hér kreppir skórinn 

einmitt á sama stað og hjá Getty. Svo virðist því sem áherslan á þennan þátt sé ekki 

orðin eins almenn fyrir vestan haf og hefði mátt ætla. 

 Þar sem notkun vefjarins er gjaldfrjáls – að því gefnu að notandinn standist 

freistingarnar og kaupi ekkert – og aðgangur að svo yfirgripsmiklu safni 

kennsluleiðbeininga getur sparað mörgum dýrmætan tíma, má hiklaust mæla með því 

að kennarar kynni sér vefinn. Hann má sannarlega nýta sem innblástur til góðra 

verka. Ástæða er til að benda á að á vefnum er víða hvatt til og beinlínis gert ráð fyrir 

mikilli samþættingu myndmenntar og bóklegra greina og því nýtist efni hans alls 

ekki eingöngu myndmenntakennurum, heldur ættu langflestir grunnskólakennarar að 

finna þar eitthvað við sitt hæfi. Á þessum ágæta vef er ýmislegt til sölu, en jafnframt 

eru þar falar fjölmargar frábærar hugmyndir sem kostar ekkert að skoða. 

 

Samanburður 

Þegar innlendu vefirnir þrír eru bornir saman kemur strax í ljós að þrátt fyrir að sömu 

aðilar standi að bæði Listavef krakka og Listavefnum, eru vefirnir í reynd gjörólíkir, 

og þá ekki hvað síst gæði þeirra sem kennsluvefja. Listavefurinn er afar 

metnaðarfullt og vel unnið verk og því vekur furðu hve Listavefur krakka stendur 

honum langt að baki. Höfundar hafa nú sýnt hvers þeir eru megnugir á þessu sviði og 

því væri óskandi að þeir gerðu annan og álíka vel útfærðan kennsluvef fyrir yngstu 

nemendur grunnskólanna. 
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 Hvað vefinn Litafræði varðar er óhætt að mæla með honum sem eins konar 

ítarefni með litafræðiumfjöllun Listavefjarins, en þar er að finna stuttan en góðan 

kafla um liti, sem gjarnan mætti dýpka með vef Hafdísar. Slík dýpkun 

viðfangsefnisins ætti einkum erindi við nemendur sem tækju myndmennt sem valfag 

í 9. og 10. bekk. 

 Myndmenntakennarar ættu sjálfir að geta haft nokkurt gagn af vefnum Litafræði 

sem og framúrskarandi kennaraefni Listavefjarins. Listavefur krakka bætir þar litlu 

við. 

 

Erlendu vefirnir tveir standast ágætlega skoðun. Þeir eru báðir mjög frambærilegir, 

þó hvor á sínu sviði. Vefur Crayola kemur sterkur inn með mikið úrval 

kennsluhugmynda og -áætlana í háum gæðaflokki. Á honum er þó eingöngu fengist 

við hinn skapandi þátt kennslunnar, auk tæknilegra lausna. Því má segja að vefur 

Getty–safnsins vegi vel upp á móti honum, þar sem umfjöllunarefni hans eru hin 

listasögulegu og fræðilegu viðfangsefni myndmenntakennslunnar. 

 Hér ber þess þó að geta að erlendu vefirnir eru eðli málsins samkvæmt ekki í 

beinu samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Því er það fagleg ábyrgð 

myndmenntakennarans að velja það sem best fellur að henni og nýta á þann hátt sem 

heppilegast þykir hverju sinni. Að auki er vert að benda enn og aftur á að 

viðskiptatengdir vefir geta verið óæskilegir miðlar til notkunar í skólastarfi. Á móti 

kemur að kennarinn ætti að geta sýnt þá fagmennsku að vinsa þar úr það besta án 

þess að láta áróðurinn og sölumennskuna hafa nokkur áhrif á sig. Frá faglegu 

sjónarmiði hlýtur það þó að teljast á gráu svæði að bjóða nemendum sínum upp á 

notkun slíkra vefja, ef ekki beinlínis óæskilegt. 

 

Séu erlendu vefirnir bornir saman við þá innlendu kemur í ljós að í báðum flokkum 

finnast mjög vandaðir og notadrjúgir vefir. Meginmunurinn á þeim vefjum sem hér 

voru til skoðunar er sá að þeir íslensku nýtast sem nemendaefni, en hinir bandarísku 

eru bundnir við notkun kennarans. 
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Niðurstaða 

Matslisti sá er hér var í smíðum þjónaði tilgangi sínum vel við mat á gæðum vefja. 

Sumar spurninganna áttu ekki alltaf við, en þó áttu allar við einhverja vefi og komu 

því að góðu gagni. Þannig reyndist listinn gott matstæki og yfirferðin gaf góða 

tilfinningu fyrir hverjum vef, eðli hans, kostum og ókostum. Hér er kennurum því 

fengið í hendur tæki til þess að meta gæði vefja til notkunar í skólastarfi, hvort heldur 

sem nemendaefni eða stuðningsefni fyrir kennara. Enn fremur má benda á að 

matslistinn gæti í raun og veru nýst innan flestra ef ekki allra kennslugreina 

grunnskólans. Og því ekki ástæða til annars en að nota hann þvert á fög. 

 Aðalnámskrá gerir ráð fyrir markvissri tölvunotkun í öllum námsgreinum 

grunnskólans. Ekki þarf að dvelja lengi í netheimum til þess að átta sig á því að nóg 

er til af ýmsu efni á sviði flestra námsgreina. En það er eins með vefefni og annað 

hefðbundnara efni, að við notum að sjálfsögðu ekki hvað sem er sem náms- og 

kennslugögn. Eins er ekki gert ráð fyrir því að vefefni sé notað eingöngu 

notkunarinnar vegna. Heldur er að sjálfsögðu ætlast til þess að vefmiðlar séu valdir 

af kostgæfni og fagmennsku með það fyrir augum að þeir hafi ávallt einhverju við 

hefðbundnari námsgögn og kennsluhætti að bæta. 

 Eftir úttekt á þeim fimm vefjum sem hér urðu fyrir valinu hefur í raun orðið til 

lítið en ágætt safn vefja, sem nýst geta myndmenntakennaranum vel. Þótt aðeins 

vanti upp á vefefni í myndmennt fyrir yngstu nemendurna, standast tveir íslenskir 

vefir gæðamat með ágætum og ættu því að geta gegnt hlutverki námsgagna í 

íslenskum myndmenntastofum með prýði. Hinir erlendu vefir þjóna jafnframt 

tilgangi sínum, sem stuðningsefni við kennara, ákaflega vel. Því ættu 

myndmenntakennarar að komast býsna langt með þessa fjóra ágætu vefi í 

handraðanum. Og svo er þess að geta að mun fleiri spennandi valkostir en þeir sem 

hér gafst tóm til að meta, bíða okkar á vefslóðum myndmenntar. 
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Viðauki 

Sem viðauki fylgir gátlistinn sem hér hefur verið í smíðum og notaður var við úttekt 

á völdum vefjum hér að ofan. 
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Mat á gæðum vefja á sviði myndmenntar 
     

  
• Er höfundar getið? 

 
• Er netfangs höfundar getið? 

 
• Standa mikils metin samtök eða stofnun að vefnum, 

eða tengist höfundur slíkum samtökum eða 
stofnun? 

 
• Eru áreiðanleiki höfundar og sérþekking á 

viðkomandi sviði studd einhverjum gögnum? 
 
• Finnur þú einhverjar jákvæðar umsagnir 

ábyggilegra fagaðila um vefinn, tilvísanir eða 
hlekki yfir á hann ef þú afritar vefslóðina og notar 
hana sem leitartexta í leitarvél á Netinu? 

 
• Hefur ending lénsins jákvæð áhrif á mat þitt á 

vefnum? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
 
 

       
 
 

       
 
 
 
 

       
 
 

       
 

    
  

• Er greint frá tilgangi og markmiðum með birtingu 
vefjarins? 

 
• Eru upplýsingar settar fram af hlutleysi og án 

fordóma? 
 
• Eru upplýsingar settar fram af námkvæmni? 

 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
 

       
 

       
 

    
  

• Er vefurinn sjálfstæður (þ.e. ekki undirvefur annars 
og stærri vefjar)? 

 
• Inniheldur vefurinn efni sem ekki er við hæfi 

barna? 
 
• Leiða hlekkir yfir á viðunandi og örugga vefi? 

 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
 

       
 

       
 

    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Á
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I 

  
• Er þess getið hvenær vefurinn var gerður? 

 
• Er þess getið hvenær vefurinn var síðast uppfærður? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 



Háskóli Íslands Grunnskólakennarafræði 
Menntavísindasvið September 2009 

Lokaverkefni til B.Ed.-gráðu Védís Árnadóttir 
 44   

  
• Skiptir aldur upplýsinga máli með tilliti til 

fyrirhugaðrar notkunar? 
 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
    

 

  
• Er heimilda getið? 

 
• Eru heimildir notaðar á viðunandi hátt? 

 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
   

 
  

  
• Er vefurinn hugsaður sem nemendaefni? 

 
• Er vefurinn hugsaður sem stuðningsefni fyrir 

kennara? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
 

       
 

    
  

• Er efni vefjarins (orð, hljóð og myndir) í samræmi 
við tilgang og markmið með birtingu hans? 

 
• Er efni vefjarins (orð, hljóð og myndir) auðskilið 

fyrir markhóp hans? 
 
• Er efni vefjarins (orð, hljóð og myndir) við hæfi 

fyrirhugaðra notenda? 
 
• Er vefurinn á tungumáli sem fyrirhugaðir notendur 

skilja? 
 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

    
  

• Er notkun hljóðs og mynda í samræmi við efnistök 
vefjarins? 

 
• Er notkun hljóðs og mynda hæfilega mikil? 

 
• Auka hljóð og myndir notagildi vefjarins í kennslu? 

 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
       

 
       

 
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

IN
N
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A

LD
 

  
• Má nálgast upplýsingarnar með einfaldari hætti 

annars staðar? 
 
• Eru upplýsingarnar í mótsögn við eitthvað sem þú 

hefur fundið annars staðar? 
 

  
JÁ      NEI 
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• Bæta hlekkir yfir á aðra vefi einhverju við efnið, 

eða eru á annan hátt gagnlegir? 
 
• Býður vefurinn upp á niðurhal á verkefnum, eða 

öðru gagnlegu efni? 
 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
 

       
 

    

 

  
• Er titill vefjarins lýsandi fyrir innihald hans? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
   

 
  

  
• Les vafrinn þinn vefinn vandræðalaust? 
 
• Er vefurinn lengi að hlaðast inn? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
    
  

• Er vefurinn þægilegur í notkun fyrir markhóp hans? 
 
• Flyst notandinn auðveldlega frá einni síðu til 

annarrar? 
 
• Eru hlekkir greinilegir, og skýrt hvert þeir liggja? 
 
• Virka allir hlekkir sem skyldi? 
 
• Hafa undirsíður að geyma hlekk yfir á forsíðu 

vefjarins? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
 

       
 

       
 

       
 
 

       
 

    
  

• Er vefurinn að einhverju leyti gagnvirkur? 
 
• Býður vefurinn upp á gagnvirka verkefnavinnu? 
 
• Býður vefurinn upp á vistun verkefnavinnu? 
 
• Er séð fyrir viðeigandi endurgjöf til notenda? 
 

  
JÁ      NEI 
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• Er notkun vefjarins gjaldfrjáls? 
 
• Má spara fjármuni með notkun vefjarins? 
 
• Má spara tíma með notkun vefjarins? 
 

  
JÁ      NEI 
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• Felur vefurinn í sér leitarmöguleika eða tengingu 

við utanaðkomandi leitarvél? 
 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
   

 
  

  
• Hæfir skipulag vefjarins tilgangi hans? 
 
• Hæfir skipulag vefjarins innihaldi hans? 
 
• Hæfir skipulag vefjarins væntanlegum notendum 

hans? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
 

       
 

    
  

• Hæfir útlit vefjarins tilgangi hans? 
 
• Hæfir útlit vefjarins innihaldi hans? 
 
• Hæfir útlit vefjarins væntanlegum notendum hans? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
       

 
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 H
Ö

N
N

U
N

 

  
• Býður vefurinn upp á val á leturgerð? 
 
• Býður vefurinn upp á val á leturstærð? 
 
• Býður vefurinn upp á val á lit bakgrunns og leturs? 
 
• Býður vefurinn upp á upplestur texta? 
 
• Gagnast vefurinn öllum nemendum þínum, svo sem 

lesblindum? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
       

 
       

 
       

 
 

       
 

   

 
  

 K
EN

N
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Ð

I   
• Er efnið sérstaklega ætlað til myndmenntakennslu? 
 
• Hefur vefurinn að þínu mati mikið kennslufræðilegt 

gildi? 
 
• Samræmast efnistök og gerð vefjarins 

kennslufræðilegri sýn þinni? 
 
• Er vefurinn líklegur til þess að stuðla að virkri 

hugsun nemandans? 
 

  
JÁ      NEI 
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• Fellur vefurinn vel að Aðalnámskrá grunnskóla? 
 
• Býður vefurinn upp á beinar tengingar við 

Aðalnámskrá grunnskóla? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
 

       
 

   
 
• Nýtist vefurinn innan fleiri námsgreina en 

myndmenntar? 
 

 
 

JÁ      NEI 

 
       

 

    

 

  
• Er tekið fram hvaða aldri eða skólastigi efnið er 

ætlað? 
 
• Hentar vefurinn þeim notendahópi sem þú hefur í 

huga? 
 
• Er vefurinn vel sniðinn að viðfangsefni 

kennslunnar? 
 
• Býður vefurinn upp á góðar kennsluleiðbeiningar? 
 

  
JÁ      NEI 

 
       

 
 

       
 
 

       
 

       
 

   

 
  

  
• Örstutt greinargerð um heildarmat þitt á vefnum: 
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• Uppfyllir vefurinn þarfir þínar og kröfur? 
 
• Treystir þú þér til þess að mæla með vefnum við 

aðra kennara? 
 

  
JÁ      NEI 
       

 
 

       
 

 


