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I 
 

 

Útdráttur 

 
Eftirfarandi greinagerð er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs til grunnskólakennara á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands á haustönn 2009. Lokaverkefnið er vefsíða um kennslu- 

og föndurhugmyndir fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskóla, 1. - 4. bekk.  

Þessu til stuðnings voru skoðaðar ýmsar vefsíður og skrif kennslufræðinga. Út frá því var 

skapaður vefur þar sem safnað er saman ýmis konar efni sem hjálpar kennurum á yngsta stigi 

við störf sín. 

Lokaverkefnið er unnið með það í huga að gera kennurum auðveldara með að skapa 

fjölbreytni í kennslu til að mæta ólíkum þörfum nemanda. Vefurinn gerir kennurum kleift að 

ganga að kennslugögnum og kennsluhugmyndum á einum stað og auðvelda þeim um leið 

undirbúning kennslu. 



 

II 
 

Formáli 
 

Hugmyndin af verkefni þessu kom fljótlega eftir að ég hóf störf sem leiðbeinandi á yngsta 

stigi við grunnskóla á Suðurlandi og í kjölfarið hóf nám í Háskóla Íslands fyrir rúmum 3 

árum. Sem leiðbeinandi fannst mér ég þurfa að finna að miklu leiti sjálf út hvernig ætti að 

útbúa kennslugögn. Ég átti engin gögn sjálf og renndi alveg blint í sjóinn. Því hefði verið 

kostur að hafa aðgang að slíkum vef til að fá hugmyndir að kennslugögnum. Að sjálfsögðu 

fékk ég aðstoð frá öðrum kennurum en það getur verið erfitt að þurfa sífellt að treysta á 

kunnáttu annarra. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á ýmiss konar föndri og einnig mikinn 

áhuga á allri tölvuvinnu. Verkefni þetta sameinar því áhugamál mín og áhuga minn á að skapa 

umhverfi sem hjálpar mér og öðrum kennurum við undirbúning kennslu. 

Frá fyrsta degi við kennslu hóf ég að safna kennslugögnum og kennsluhugmyndum í 

hugmyndabanka. Hugmyndir sem komu bæði úr náminu, af netinu og frá samstarfskennurum. 

Slíkur hugmyndabanki getur tekið tíma að koma upp og einnig verið plássfrekur ef slíku er 

safnað í möppur og bækur. Því kom þessi hugmynd að safna öllu á einn stað, þar sem allt 

efnið er geymt á rafrænan hátt. Bæði ég og aðrir kennara hafa þá val á milli þess að skoða 

kennslugögn á netinu eða prenta út. Þetta gefur kennurum einnig hugmyndir sem þeir geta 

síðan útfært á sinn hátt. Þar sem ég hef ekki starfað lengi við kennslu er þetta langt í frá að 

vera tæmandi efni á vefnum og er það von mín að með tíð og tíma verði þetta fullkominn 

vefur með flestum gögnum sem kennari þarf á að halda í kennslu yngsta stigs.  

Nú þegar líður að lokum þessa náms við Háskóla Íslands langar mig að þakka þeim 

fjölmörgu sem hafa stutt mig og styrkt á námsleiðinni. Mínar bestur þakkir fær dóttir mín, 

Rannveig Harpa Jónþórsdóttir, sem var einungis 8 ára þegar ég hóf þetta nám og hefur hún 

sýnt mikla þolinmæði og skilning á meðan á námi mínu hefur staðið. Aðrir 

fjölskyldumeðlimir og vinir fá einnig bestu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð.  

Leiðsagnarkennarinn minn Salvör Kristjana Gissurardóttir fær bestu þakkir fyrir leiðsögn 

og hugmynd af svæðinu sem vefsíðan er unnin í. Samkennarar fá þakkir fyrir aðstoð og hjálp 

við gerð verkefna og hugmyndavinnu. Berglind Ágústsdóttir, Guðrún Bára Gunnarsdóttir og 

Jóhann Frímann Gunnarsson fá bestur þakkir fyrir yfirlestur og ráðleggingar. 

 

Desember 2009. 
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Inngangur 
 
Kennarastarfið er mikilvægt starf og krefst mikillar undirbúningsvinnu ef vel er að kennslu 

staðið. Kennslan þarf að vera fjölbreytt, því nemendur eru ólíkir eins og þeir eru margir. Því 

þarf kennarinn að hafa fjölbreytni í huga er hann undirbýr kennslustundir. Til þess að sá 

undirbúningur gangi vel, þarf hann að hafa greiðan aðgang að kennslugögnum. Það getur 

verið ótrúlega tímafrekt að leita á mörgum stöðum. Vefsíða þar sem kennsluhugmyndir og 

námsgögn liggja á einum stað ætti því að vera kærkomin fyrir kennara.  

Út frá þessu var hafist handa við að búa til vefsíðu með kennslu- og föndurhugmyndum 

sem henta fyrir kennslu á yngsta stigi grunnskólans. Á vefsíðunni eru hugmyndir af 

kennsluefni í flestum námsgreinum. Kennsluefni sem tilheyra námsbókum sem meðal annars 

Námsgagnastofnun hefur gefið út fyrir nemendur á yngsta stigi. Auk þess er á vefsíðunni 

ýmsar hugmyndir tengdar skipulagningu í skólastarfi eins og til dæmis hvernig er hægt að 

útfæra bekkjarreglur, umsjónarmenn, verkefni til lestrarkennslu, efni tengt jólum, páskum og 

fleira. Slóðin á vefsíðuna er http://vefir.hi.is/föndur/.  

Á vefnum eru stöðluð form einsog kvittanahefti í lestri, bókstafir, stafaspil, 

stafsetningarbók og margt fleira. Allt efni sem flestir kennarar nota mikið í kennslu og gott 

getur verið að hafa á einum stað. Þá verður hægt að prenta þau eyðublöð beint út af vefnum 

hafi kennari áhuga eða noti hana til hliðsjónar við sýna uppsetningu. Markmið með þessum 

vef er að auðvelda kennurum vinnu sína, auk þess að fá tækifæri á því að sýna öðrum verkefni 

sem þeir annars gætu farið á mis við. Það er nefnilega svo að eftir að hafa stundað kennslu 

sjálf, þá hef ég veitt því athygli að tími kennara er mjög dýrmætur og því getur verið gott að ð 

þurfa ekki að eyða tíma í uppsetningu á fyrrgreindum hlutum. Einnig finnst mér mikilvægt að 

nýta þá tækni sem til er sem getur sparað okkur tíma og vinnu.  

Á vefsíðunni eru hugmyndir sem kennarar geta haft til viðmiðunar þegar þeir undirbúa 

sína kennslu til að auðvelda þeim undirbúning. Það er óþarfi að hver kennari byrji frá grunni 

þegar hann byrjar kennslu og þarfnast slíkra gagna. Hugmyndin er að vefurinn verði 

uppfærður reglulega og þar verði í framtíðinni mikið safn af kennslu- og föndurhugmyndum. 

Vefsíðan er unnin í forritinu Joomla sem er margverðlaunað vefumsjónarkerfi. Joomla er 

opin vefur (open source) sem er frír fyrir alla notendur og hentar því að mínu mati vel. Þar 

sem ég var ekki kunn Joomla þá byrjaði ég á því að fá dálitla kynningu hjá leiðsagnarkennara 

mínum Salvöru Kristjönu Gissurardóttur um umhverfi síðunnar. Ég ákvað í framhaldi að 

sækja námskeið þar sem kennd voru undirstöðuatriði í Joomla en kunnátta mín í vefsíðugerð 
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var af skornum skammti. Þar sem ég var að setja vefinn upp frá grunni þá þurfti ég að setja 

inn sniðmát auk þess að ákveða hvernig vefurinn myndi líta út og hanna hann út frá því. 

Nánari lýsingar á vefnum er í kafla hér á eftir.  

Greinargerðin skiptist í inngang, meginmál í þremur köflum og lokaorð. Í fyrsta kaflanum 

er fjallað um fjölbreytni í kennslu þar sem komið er inn á fjölbreyttar kennsluaðferðir hjá 

kennurum og hve mikilvægt er að kennslan sé einstaklingsmiðuð og höfði til allra nemenda. 

Þar er einnig fjallað um að í lögum grunnskóla að skólinn eigi að taka mið að stöðu og þarfa 

nemenda. Í öðrum kaflanum er fjallað um síðuna og hvernig hún er uppbyggð. Þriðji kaflinn 

er um notagildi vefsins.  

Markmiðið með vefsíðunni er að skapa rafrænt umhverfi sem hjálpar kennurum við 

undirbúning kennslu sinnar. Vefsíðan er hönnuð sem hugmyndabanki fyrir kennara og að með 

vefsíðunni geti kennarar og aðrir sem koma að kennslu á yngsta stigi nálgast efnið sem kann 

að nýtast við kennslu barna í 1. - 4. bekk á aðgengilegan hátt. Búa til umhverfi sem sparar 

þeim tíma og vinnu við undirbúning á fjölbreyttri kennslu fyrir yngstu nemendur 

grunnskólans. 
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Fjölbreytni í kennslu 
 
Kennsla, kennsluaðferðir eða kennsluhugmyndir eru mikilvægur hluti í öllu skólastarfi. 

Kennslan þarf að vera einstaklingsmiðuð og fjölbreytt til að hún höfði til allra nemenda til að  

ná sem bestum árangri. Grunnskólum landsins ber að taka tillit til ólíkra þarfa nemenda. Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008 segja meðal annars í 2. grein að taka þurfi tillit til stöðu og þarfa 

nemanda. Skólinn á að stuðla að þroska, velferð og menntun hvers einstaklings. Nemendur 

með sérþarfir er umfjöllun 17. Greinar, þar segir meðal annars: „Nemendur eiga rétt á að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis.“  

Aðalnámskrá grunnskóla er með svipuð markmið. Þar er meðal annars vitnað í fyrrnefnd 

lög. Þar segir að allir nemendur eigi jafnan rétt á námi, bæði fatlaðir og ófatlaðir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 8).  

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna segir að kennsluaðferðir geta verið 

margar og útfærðar á margvíslegan hátt og engin ein kennsluaðferð er betri en önnur. 

Kennsluaðferð má eiginlega segja að sé allt sem kennarinn framkvæmir sem leiðir til náms. 

Þær hafa mismunandi merkingu og það er mjög misjafnt hvað hentar hverjum og einum. Þær 

er flokkaðar í níu mismunandi flokka samkvæmt bók Ingvars (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 41). Kennsluhugmyndirnar þurfa því að hrífa nemandann til að áhugi vakni á námsefninu 

og því mikilvægt að kennarinn hafi ólíkar þarfir nemenda í huga við undirbúning. 

Mikilvægt er að kennslustundirnar séu fjölbreyttar og komi inn á sem flestar greindir 

barnanna en fjölgreindarkenning Howard Gardners byggir á því að greind mannsins 

samanstandi af átta grunngreindum og hann talar um að sú níunda sé jafnvel á leiðinni. Það er 

að maðurinn geti búið yfir mörgum greindum og geti þróað þær allar á visst getustig. Hann 

talar um að hver og einn þurfi að geta þróað þá tegund greindar sem hann er sterkastur í og 

lært í gegnum hana. Þar af leiðandi þarf að nálgast hvert viðfangsefni frá mörgum hliðum. 

Howard Gardner telur að þegar skólaganga barna hefst þá séu þau búin að móta námsleiðir 

sem einkennast meira af sumum greindum en öðrum (Armstrong, 2001. bls. 33). Með því að 

hafa kennsluaðferðirnar eða kennsluhugmyndirnar fjölbreyttar ættum við að ná til sem flestra 

nemenda og á þeim sviðum sem þeir eru sterkastir.  

Á framangreindu má sjá að mikilvægt er að hafa fjölbreytni í kennslu. Það er ekki einungis 

mikilvægt, heldur ber kennurum samkvæmt lögum að horfa til ólíkra þarfa nemenda. Því er 

mikilvægt fyrir kennara að hafa góðan aðgang að efni sem hjálpar þeim við undirbúning 
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kennslu. Efni sem gerir ráð fyrir fjölbreytni í kennslu, sem dæmi með föndri og söng. 

Uppbygging vefsins þarf því að vera góð og þægileg í umgengi fyrir notendur. Uppbygging 

hans má skoða í næsta kafla. 
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Um vefinn 
 
Forsíða vefsins hefur að geyma kynningu á vefnum og hvað hann hefur að geyma í stuttu 

máli. Frá upphafssíðu vefsins er hægt að velja um þrjár valmyndir sem eru: Námsgreinar, 

Annað efni og Tenglar. Undir hverri valmynd eru flokkar sem hafa lýsandi heiti á því sem 

flokkurinn hefur að geyma. Undir valmyndinni Námsgreinar eru heiti kaflanna: Stærðfræði, 

Íslenska, Samfélagsfræði, Enska, Trúarbragðafræði og Textílmennt.  

Í stærðfræðiflokknum eru verkefni og efni til stærðfræðikennslu. Sem dæmi eru þar 

tölurnar frá 1-10, Goggi gráðugi, margföldunartöflurnar, margföldunarkönnun, 

stærðfræðiform og klukkan.  

Í íslenskuflokknum er efni tengt íslensku eins og stafavinnu nemenda, kvittanahefti í lestri, 

stafsetningarorðabókin mín, bókstafir-spil, lesskilningsæfingar, stafsetningaræfingar og 

algengustu orðmyndirnar.  

Samfélagsfræðiflokkurinn hefur að geyma efni tengt húsdýrunum, Ísland áður fyrr og 

Komdu og skoðaðu bókunum. Í Komdu og skoðaðu bókunum eru verkefni og sýnishorn tengd 

tiltekinni bók.  

Undir enskuflokknum eru verkefni í ensku, dæmi um verkefni eru tölurnar 1-9, 

tugatölurnar, tvö verkefni með litunum, verkefni þar sem í hverju og einu er unnið með 

fataheiti, dýr, ritföng og ávexti.  

Í flokknum um Trúarbragðafræði eru verkefni og sýnishorn tengt páskunum auk þessu eru 

verkefni tengd bókinni um Trúarbrögðin okkar. Í þessum flokki er einnig mynd af 

sköpunarsögunni sem nemendur í 1. bekk unnu.  

Textílmenntarflokkurinn hefur að geyma hugmyndir sem hægt er að nýta í textílkennslu.  

Undir valmyndinni annað efni eru heiti kaflanna Bekkjarreglur, Umsjónarmenn, 

Afmælisdagar, Jól, Páskar, Ýmislegt og Áhugaverðar síður með kennsluhugmyndum. Þessir 

kaflar hafa mjög lýsandi heiti á því efni sem þar hefur að geyma.  

Í flokkunum bekkjarreglur, umsjónarmenn og afmælisdagar eru hugmyndir hvernig útfæra 

má þessi atriði á myndrænan hátt.  

Í flokkunum jól og páskar vera hugmyndir um jólaföndur, jólagjafir og það sem tengist 

jólum og páskum.  

Í flokknum ýmislegt eru meðal annars sýnishorn af bókamerkjum sem nemendur hafa 

unnið, hvernig útfæra má hundrað daga hátíðina og einnig er þar sýnishorn af blómi sem hefur 

að geyma mynd af nemenda og einnig nafn hans.  
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Í síðasta flokknum eru áhugaverðar vefsíður með kennsluhugmyndum. 

Í valmyndin hægra megin, sem ber heitið Tenglar, eru síður sem tengjast kennslu og gott 

getur verið að hafa á einum stað. Síður eins og Gegnir, Námsgagnastofnun og Mentor.  
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Notagildi vefsíðunnar 

Vefurinn mun nýtast öllum kennurum sem og öðrum sem koma að kennslu barna í 1. - 4. 

bekk. Kennarar geta farið á vefinn og prentað út skjöl beint af vefnum. Þeir geta einnig nýtt 

efnið og útfært það á sinn hátt allt eftir áhuga hvers og eins. Hugmyndin er að spara tíma og 

vinnu fyrir kennara. Ætlunin er að setja inn efni á vefinn reglulega og uppfæra eldra efni ef 

ástæða þykir til. Einnig geta kennarar og aðrir sent efni sem þeir vilja fá birt á vefnum. 

Það er ætlunin að vefurinn verði í framtíðinni staður sem kennarar yngsta stigs geti leitað  

eftir kennsluhugmyndum, kennsluefni og ýmsu sem kemur að kennslu yngstu nemenda. 

Vefurinn á að auðvelda undirbúning kennara og spara tíma sem annars færi í að leita að efni 

eða búa til. Það er draumur minn að vefurinn komi sem flestum að gagni og verði með tíð og 

tíma stór hugmyndabanki fyrir þá sem koma að kennslu yngsta stigs grunnskóla.  
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Lokaorð 
 
Tölvur eru mikið notaðar í dag og eru í raun framtíðin. Upplýsingatækni er í stöðugri þróun 

og öll tækni fer vaxandi og verður auðveldari í notkun. Að geyma allt efni á vefsíðu í stað 

þess að fylla margar möppur af efni er kostur. Með kennsluvef sem þessum er auðvelt fyrir 

kennara og aðra sem koma að kennslu í grunnskóla að nálgast hugmyndir af viðfangsefnum. 

Það er von mín að vefurinn eigi eftir að nýtast sem flestum kennurum og öðrum sem koma að 

kennslu í grunnskólum landsins, að vefsíða sem þessi spari kennurum tíma í undirbúningi og 

auðveldi þeim sína vinnu.  

Eftir að hafa unnið að gerð þessarar vefsíðu hef ég lært gífurlega mikið, miklu meira en ég 

gerði mér grein fyrir. Vefsvæðið setti ég sjálf upp eftir að hafa farið á námskeið í vefsíðugerð 

og hefur öll þessi vinna verið mjög áhugaverð og spennandi. Ég hef fengið aukinn áhuga af 

vefsíðugerð og allri vinnu í tölvu almennt. Þessi vinna við gerð þessa vefs mun án efa nýtast 

mér í framtíðinni hvort sem ég mun útbúa vefsíður fyrir mig eða aðra eða nota vefinn í minni 

kennslu.  
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Heimildir – myndir á vefnum 
 
Stærðfræði - Tölurnar frá 1-10. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word. 

Stærðfræði - Goggi gráðugi. Mynd úr einkaeign.  

Stærðfræði - Stærðfræðiform. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Íslenska - Stafavinna. Myndir úr einkaeign.  

Íslenska - Stafsetningarorðabókin mín. Mynd úr Clip Art – Microsoft Word.  

Íslenska - Bókstafir – spil. Mynd úr Clip Art – Microsoft Word. 

Íslenska - Lesskilningur með myndum 1. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Íslenska - Lesskilningur með myndum 2. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word. 

Samfélagsfræði - Húsdýrin okkar. Sótt af netinu 8. október 2006 

http://www1.nams.is/husdyr/.  

Samfélagsfræði - Ísland áður fyrr.  

Kristín Á. Þorsteinsdóttir og Halldóra Kristinsdóttir. 1995. Ísland áður fyrr – Heimilið. 

Reykjavík, Námsgagnastofnun.  

Enska - Fataheiti. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Enska - Dýr. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Enska - Ritföng. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Enska - Ávextir. Myndir úr Clip Art – Microsoft Word.  

Textílmennt - Hugmyndir í textílkennslu. Myndir úr einkaeign. 

Bekkjarreglur - Ormur. Mynd úr einkaeign. 

Bekkjarreglur – Tré. Mynd úr einkaeign. 

Bekkjarreglur – með myndum af nemendum. Mynd úr einkaeign. 

Umsjónarmenn - Loftbelgur. Mynd úr einkaeign. 

Afmælisdagar - Lest. Mynd úr einkaeign. 

Afmælisdagar - Blöðrur 1. Mynd úr einkaeign. 

Afmælisdagar - Blöðrur 2. Mynd úr einkaeign. 

Afmælisdagar - Tertur. Mynd úr einkaeign. 

Afmælisdagar - Afmælisdagar með myndum af nemendum. Mynd úr einkaeign. 

Jól - Jólahugmyndir. Myndir úr einkaeign.  

Jól - Jólahugmyndir 2. Myndir úr einkaeign.  

Jól - Jólakortahugmyndir. Myndir úr einkaeign.  

Páskar - Páskaföndur. Mynd úr einkaeign.  
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Ýmislegt - Bekkjarmynd. Mynd úr einkaeign. 

Ýmislegt - Bekkjarblóm. Mynd úr einkaeign.  

Ýmislegt - Bókamerki. Mynd úr einkaeign.  

Ýmislegt - 100 daga hátíð. Mynd úr einkaeign.  


