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Ágrip 
Höfundur þessa verkefnis hefur stundað nám í grunnskólakennarafræðum síðastliðin 

fjögur ár, þar af fyrri helming við Kennaraháskóla Íslands, og þann síðari við Háskóla 

Íslands eftir sameiningu þessara tveggja skóla. 

Tilurð þessa verkefnis var sú að mér fannst vanta námsvef fyrir nemendur á elsta 

stigi grunnskólans sem tæki fyrir umfjöllun um rafmagn og segla. Ég lagði upp með það 

að hafa sýnikennslu með myndböndum og útskýringar á eðlisfræðilegum atriðum. 

Markmiðið var að tengja þetta tvennt saman til að gefa nemendum góða heildarmynd og 

bjóða þeim upp á að taka könnun úr efninu. Ég tel þetta hafa tekist nokkuð vel. 

Kennarar geta líka séð verklista og útfærslur á þeim tilraunum sem framkvæmdar eru á 

vefnum. 

Vefsvæði: http://notendur.hi.is/gre3 

Allt það sem kemur fyrir á vefnum er unnið af höfundi. 
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1. Inngangur 

Verkefni þetta er námsvefur sem heitir „Rafmagn og seglar“ og fjallar eins og nafnið 

ber til kynna um rafmagn og segla sem flokkast undir eðlisfræði og koma því inn á svið 

náttúrufræðinnar í grunnskólum. Höfundur er að ljúka námi af náttúrufræðikjörsviði og 

valdi því viðfangsefni sem tengist því. 

Mér finnst nauðsynlegt að nemendur fái tækifæri til að vinna verklegar athuganir í 

sambandi við viðfangsefni náttúrufræðinnar, auk þess að sjá eitthvað sem örvar hugann 

meira en það að lesa námsbækur. Því legg ég áherslu á sýnikennslu á vefnum sem er svo 

útlistuð nánar þannig að kennarar geti líka látið nemendur vinna athuganirnar. 

Námsvefir, umhverfi internetsins og í raun allt sem tengist tölvum er nokkuð sem mér 

hefur virst vera eitthvað sem höfðar mjög til nemenda, það þjónar allavega sínum 

tilgangi sem ítarefni og getur í sumum tilfellum leyst námsbækur af hólmi ef vel er að 

verki staðið. Mér fannst vanta góðan námsvef sem tæki á þeim þætti eðlisfræðinnar sem 

fjallar um rafmagn og segla. 

Í þessari greinargerð er fjallað um tilurð námsvefsins, hönnun hans og markmið, 

tengingu við aðalnámskrá o.fl. í þeim dúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. Um vefinn 

Vefurinn er ætlaður fyrir elsta stig grunnskóla, hann á að styðja við nám nemenda í 

sambandi við rafmagn og segla og hann á að geta nýst sem ítarefni fyrir bæði nemendur 

og kennara. 

Inngangssíðan gefur dæmi um það sem hægt er að gera á vefnum og þaðan er hægt 

að fara inn á síður fyrir nemendur, kennara, síðu með hlekkjum og að lokum síðu með 

upplýsingum um höfund. 

Inni á síðu fyrir nemendur eru bæði tenglar á verklegar athuganir sem höfundur hefur 

tekið upp á myndbönd og svo tenglar inn á útskýringar á nokkrum viðfangsefnum 

eðlisfræðinnar sem tengjast rafmagni og seglum. Ef nemendur fara inn á tengil sem 

vísar á myndband þá horfa þeir á það og geta síðan farið inn á tengil með útskýringum 

þar sem hægt er að taka könnun úr námsefninu að lokum. Af nemendasíðu er líka hægt 

að fara beint í útskýringar. 

Á síðu fyrir kennara er hægt að fara í útskýringar á framkvæmd athugana með 

verklistum og markmiðum og þar er líka hægt að fylgja tenglum inn á myndböndin til 

að sjá nánar hvernig á að framkvæma athuganirnar. Á kennarasíðu er líka hægt að fara 

beint í útskýringar og auk þess eru gefnir upp nokkrir gagnlegir hlekkir. 

Á síðu sem nefnist ýmislegt er hægt að sjá námsefni fyrir nemendur og kennara sem 

tengist efni vefsins. 

 

2.1. Myndefni, hönnun og forritun 

Frá byrjun var lagt upp með að vefurinn yrði líflegur og gagnvirkur með það í huga 

að hann höfðaði til nemenda og yrði notaður að einhverju ráði. Vefurinn mun svo verða 

settur á internetið þannig að hver sem er geti nýtt sér hann. 

Lögð var áhersla á að vefurinn væri aðgengilegur af sem flestum tegundum vafra og í 

öllum skjástærðum til að sem flestir geti nýtt sér hann. 

Fjöldi vefsíðna sem tengjast á vefnum eru 45 og þar af voru 7 síður með könnunum 

unnar á Wikipedia í gegnum www.wiki.khi.is en annað var unnið á forritið 

Dreamweaver. 

Notast var við forritunarmálið XHTML með hjálp CSS og inn í það skotið bæði 

javascript og flash til að gæða vefinn lífi. 

http://www.wiki.khi.is/�
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Vefurinn og allt sem inni á honum er hefur verið unnið af höfundi en sumar af 

skýringarmyndunum voru ýmist teknar af erlendum síðum eða gerðar eftir fyrirmyndum 

af öðrum vefsíðum eins og sjá má hér að neðan: 

 

Síða: Ýmislegt 

Mynd: Orka - kápumynd 

Tekin af síðu: http://www.namsgagnastofnun.is/allt-namsefni/vorunr/898 

 

Síða: Ýmislegt 

Mynd: Stop faking it! – Electricity & Magnetism - kápumynd 

Tekin af síðu: 

http://www.nsta.org/store/product_detail.aspx?id=10.2505/9780873552363 

 

Síða: Nemendur - Rafhleðsla 

Mynd: Frumeind (atóm) – atriði á mynd þýdd á íslensku 

Tekin af síðu: 

http://www.csmate.colostate.edu/cltw/cohortpages/viney_off/atomhistory.html 

 

Síða: Nemendur - Rafhleðsla 

Mynd: Aðdráttar- og fráhrindikraftur – atriði á mynd þýdd á íslensku 

Tekin af síðu: http://www.valence.in/static-control.html 

 

Síða: Nemendur - Streymi rafmagns 

Mynd:Virkni rafhlöðu – atriði á mynd þýdd á íslensku 

Tekin af síðu: http://www.pbs.org/wgbh/amex/edison/sfeature/acdc_insidebattery.html 

 

Síða: Nemendur - Rafhleðsla 

Mynd: Virkni rafals – atriði á mynd þýdd á íslensku 

Tekin af síðu: 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/edison/sfeature/acdc_insideacgenerator.html 

 

Síða: Nemendur - Rafhleðsla 

Mynd: Jafnstraumur og riðstraumur – Búin til flash hreyfiskrá eftir erlendri fyrirmynd 

Tekin af síðu: http://tlt.its.psu.edu/mto/energy/voltlevels.html 

http://www.namsgagnastofnun.is/allt-namsefni/vorunr/898�
http://www.nsta.org/store/product_detail.aspx?id=10.2505/9780873552363�
http://www.csmate.colostate.edu/cltw/cohortpages/viney_off/atomhistory.html�
http://www.valence.in/static-control.html�
http://www.pbs.org/wgbh/amex/edison/sfeature/acdc_insidebattery.html�
http://www.pbs.org/wgbh/amex/edison/sfeature/acdc_insideacgenerator.html�
http://tlt.its.psu.edu/mto/energy/voltlevels.html�
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Síða: Nemendur - Rafhleðsla 

Mynd: Straumur á peru – Búin til flash hreyfiskrá eftir erlendri fyrirmynd 

Tekin af síðu: http://tlt.its.psu.edu/mto/energy/bulbs.html 

 

Síða: Nemendur - Straumrásir 

Mynd: Rafhlaða og perur (hliðtengd rás) 

Tekin af síðu: 

http://target.raf.mod.uk/students/Science/Engineering/Physics/TraineeCorporalFactFile.

aspx 

 

Síða: Nemendur - Straumrásir 

Mynd: Rafhlöður (raðtengdar og hliðtengdar) – atriði á mynd þýdd á íslensku 

Tekin af síðu: 

http://www.ctaps.yu.edu.jo/physics/Courses/Phys102/Phys102_Web_Resources/Batteri

es.htm 

 

Síða: Nemendur - Segulmagn 

Mynd: Seglar – sýnt hvernig aðdráttar- og fráhrindikraftar virka 

Tekin af síðu: http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/science/107/PP-electricity.html 

 

Síða: Nemendur - Segulmag 

Mynd: Stangarsegull með járnsvarf í kringum sig 

Tekin af síðu: http://www.obscurecraft.net/obscureblog/images/bar-magnet.jpg 

 

Síða: Nemendur - Segulmag 

Mynd: Skeifusegull 

Tekin af síðu: http://nylander.wordpress.com/2006/07/15/horseshoe-magnets/ 

 

Síða: Nemendur – Rafmagn úr segulmagni 

Mynd: Risastór rafall í virkjun í Kína 

Tekin af síðu: http://www.answers.com/topic/three-gorges-dam 

 

http://tlt.its.psu.edu/mto/energy/bulbs.html�
http://target.raf.mod.uk/students/Science/Engineering/Physics/TraineeCorporalFactFile.aspx�
http://target.raf.mod.uk/students/Science/Engineering/Physics/TraineeCorporalFactFile.aspx�
http://www.ctaps.yu.edu.jo/physics/Courses/Phys102/Phys102_Web_Resources/Batteries.htm�
http://www.ctaps.yu.edu.jo/physics/Courses/Phys102/Phys102_Web_Resources/Batteries.htm�
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/ngfl/science/107/PP-electricity.html�
http://www.obscurecraft.net/obscureblog/images/bar-magnet.jpg�
http://nylander.wordpress.com/2006/07/15/horseshoe-magnets/�
http://www.answers.com/topic/three-gorges-dam�
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2.2. Texti og verklegar athuganir á vef 

Fræðitexti var að unninn með aðstoð bókarinnar „Orka“ sem nú er í kennslu í 

grunnskólum (Hurd, Dean o.fl., 2005): 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 52, 53 og 54 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean o.fl., 

2005). 

 Nemendur – Rafhleðsla 

- Listi yfir tilhneigingu hluta til að draga til sín eða missa rafeindir unninn út 

frá vefsíðunni http://www.siliconfareast.com/tribo_series.htm og borinn 

saman við bls. 34 og 35 í bókinni „Stop faking it! – Electricity & 

Magnetism“. 

 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 55, 56, 57 og 58 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean 

o.fl., 2005). 

 Nemendur – Stöðurafmagn 

 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 60, 61, 62, 64 og 65 í bókinni „Orka“ (Hurd, 

Dean o.fl., 2005). 

 Nemendur – Streymi rafmagns 

 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 66, 67 og 68 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean o.fl., 

2005). 

 Nemendur – Straumrásir 

 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 72, 73 og 74 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean o.fl., 

2005). 

 Nemendur – Segulmagn 

 

 

http://www.siliconfareast.com/tribo_series.htm�
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Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 76 og 77 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean o.fl., 

2005). 

 Nemendur – Segulmagn úr rafmagni 

 

Síða:

- Fræðitexti unninn út frá bls. 78 og 79 í bókinni „Orka“ (Hurd, Dean o.fl., 

2005). 

 Nemendur – Rafmagn úr segulmagni 

 

Hugmyndir að verklegum athugunum fengust af þeim stöðum sem taldir eru upp hér 

að neðan: 

 Hugmynd fengin úr bókinni „Stop faking it! Electricity & Magnetism“ 

(Robertson, William C., 2005, bls. 7). 

Tilraun 1 – Vatnsbuna: 

 

 Hugmynd fengin úr fræðakistli Tækniminjasafns Austurlands. 

Tilraun 2 – Sítrónurafhlaða: 

 

 Hugmynd fengin af vefsíðunni 

Tilraun 3 – Flóasirkus: 

http://www.all-science-fair-

projects.com/science_fair_projects/39/827/aba5ccfca223a2d1f02f781057b17c14

.html 

 

 Hugmynd fengin úr bókinni „Stop faking it! Electricity & Magnetism“ 

(Robertson, William C., 2005, bls. 55). 

Tilraun 4 – Rafsegull: 

 

 Hugmynd fengin af vefsíðunni 

Tilraun 5 – Vatnsrafhlaða: 

http://www.miniscience.com/kits/airbattery/index.html. 

 

 

http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_projects/39/827/aba5ccfca223a2d1f02f781057b17c14.html�
http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_projects/39/827/aba5ccfca223a2d1f02f781057b17c14.html�
http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_projects/39/827/aba5ccfca223a2d1f02f781057b17c14.html�
http://www.miniscience.com/kits/airbattery/index.html�
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 Hugmynd fengin af vefsíðunni 

Tilraun 6 – Blaðra og plast (fráhrindikraftur): 

http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_191.html og aðlöguð að höfði 

höfundar. 

 

 Hugmynd fengin af vefsíðunni 

Tilraun 7 – Seglar og járnsvarf: 

http://www.phys.unt.edu/~klittler/demo_room/e&m_demos/5h10_30.html. 

 

 Hugmynd fengin úr bókinni „Orka“ (Robertson, William C., 2005, bls. 58). 

Tilraun 8 – Rafsjá: 

 

 Hugmynd fengin af vefsíðunni 

Tilraun 9 – Rafall: 

http://www.amasci.com/amateur/coilgen.html. 

 

 Hugmynd fengin úr bókinni „Stop faking it! Electricity & Magnetism“ 

(Robertson, William C., 2005, bls. 69). 

Tilraun 10 – Rafhlaða og áttaviti: 

 

 Hugmynd fengin úr bókinni „Stop faking it! Electricity & Magnetism“ 

(Robertson, William C., 2005, bls. 70). 

Tilraun 11 – Segull og áttaviti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_191.html�
http://www.phys.unt.edu/~klittler/demo_room/e&m_demos/5h10_30.html�
http://www.amasci.com/amateur/coilgen.html�
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3. Markmið verkefnis 
Lagt var upp í gerð verkefnisins með þessi markmið í huga: 

 Námsvefurinn á að tengjast námsefni um rafmagn og segla fyrir elsta stig 

grunnskóla. 

 Vefurinn á að geta staðið sjálfstæður sem fræðsluvefur en er jafnframt 

hugsaður sem ítarefni fyrir nemendur á elsta stigi grunnskóla. 

 Vefurinn á að geta veitt kennurum hugmyndir að verklegum athugunum og 

sýnt útfærslu á þeim. 

 Vefurinn á að vera líflegur og gagnvirkur svo nemendur og aðrir hafi áhuga á 

að skoða hann og hann því notaður að einhverju ráði. 

 Vefurinn á að vera aðgengilegur með öllum tegundum netvafra og læsilegur í 

sem flestum skjáupplausnum svo að sem flestir geti nýtt sér hann. 
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4. Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 í kafla um starfshætti í grunnskólum er 

talað um nauðsyn þess að nýta upplýsingatæknina í öllum námsgreinum og lögð er 

áhersla á að notkun upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki til að ná markmiðum 

hverrar greinar. Með þessu verkefni tel ég mig vera að vinna í anda þessarar stefnu 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2006, bls. 10). 

Í kafla um kennslu og kennsluhætti í Aðalnámskrá er talað um að í skólastarfi 

eigi að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Þar tel ég námsvefinn 

koma sterkan inn sem viðbót við námsbækur og ef kennarar nýttu sér nú hugmyndir 

að verklegum athugunum sem koma fyrir, til að láta nemendur framkvæma, þá væri 

það góð leið til að auka fjölbreytni (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 

2006, bls. 15). 

Í kafla um námsgögn í Aðalnámskrá er talað um að efni á netinu, 

margmiðlunarefni, efni til verklegrar kennslu og myndefni séu t.d. dæmi um 

námsgögn sem gegna þýðingarmiklu hlutverki (Aðalnámskrá grunnskóla - 

almennur hluti, 2006, bls. 16). 

 

4.1 Tengsl við náttúrufræði 

Samkvæmt áfangamarkmiðum 10. bekkjar í náttúrufræði- og umhverfismenntarhluta 

Aðalnámskrár frá árinu 2007 eiga nemendur að geta skýrt helstu hugtök tengd rafmagni 

og seglum svo sem rafspennu, rafstraum, viðnám, rafhleðslu, raf- og segulsvið, raf- og 

segulkraft, raforku og rafal og ég tel mig hafa náð að halda nokkuð vel utan um þessi 

markmið í verkefninu mínu (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði- og 

umhverfismennt, 2007, bls. 26). 

Kennsluhugmyndir Aðalnámskrár fyrir 8.-10. bekk í sambandi við eðlisvísindi sem 

taldar eru upp hér að neðan koma fyrir í verkefninu: 

„Nemendur: 

 vinna með uppsetningu ýmissa raðtengdra straumrása og nota viðeigandi 

mælieiningar við skráningu á spennu og straumi. 
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 útskýra rafspennu og rafstraum m.t.t. orku. 

 mæla rafspennu og nota við það viðeigandi mælieiningar. 

 gera athuganir og ræða hvernig hægt er að fá rafmagn úr segulmagni og 

tengslum þess við raforkuframleiðslu.“ 

 (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði- og umhverfismennt, 2007, bls. 41) 

 

4.2 Tengsl við upplýsingatækni 

Í kafla Aðalnámskrár um tölvunotkun í grunnskóla þar sem fjallað er um nám og 

kennslu kemur þetta fram: 

„Beiting tölva: 

 Megináhersla í þessum efnisþætti er á að nemandinn öðlist reynslu af að beita 

tölvutækni við leik og störf. Nemandi, sem hefur öðlast reynslu af að beita 

tölvu, getur betur fengist við ný viðfangsefni með tölvunni að eigin 

frumkvæði og þannig viðhaldið þjálfun sinni.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 15) 

 

Lokamarkmið tölvunotkunar í grunnskóla skv. Aðalnámskrá: 

„Beiting tölva: 

 Að nemanid hafi notað upplýsingatækni til að auka við þekkingu sína og 

viðhalda henni.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 16) 
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5. Námskenningar og kennsluaðferðir 
Í bókinni „Fagleg kennsla í fyrirrúmi“ er fjallað um hugsmíðikenninguna sem leggur 

áherslu á það að nám geti ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd og til þess að geta 

lært verði nemandinn að vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og geta. Þetta 

tengist þeirri áherslu minni á þær verklegu æfingar sem á námsvefnum eru og ætlast er 

til að nemendur framkvæmi með hjálp kennara (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005, bls. 15). 

Áfram er fjallað um hugsmíðikenninguna og sagt að „...þegar nemandinn veltir fyrir 

sér innihaldi verkefnisins öðlast hann reynslu, bregst við, ígrundar og notar síðan þessar 

aðstæður sem byrjunarreit fyrir uppbyggingu eigin skilnings og þekkingar“ (Árdís 

Ívarsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). Þetta vil ég meina að eigi vel við þegar nemendur byrja á 

því að horfa á myndbönd með sýnikennslu af verklegum athugunum á námsvefnum, 

velta fyrir sér innihaldinu, ígrunda og nota þetta sem byrjunarreit fyrir uppbyggingu 

skilnings á því námsefni sem þeir lesa sem inniheldur útskýringar á viðfangsefnum 

eðlisfræðinnar sem tengjast myndböndunum. 

Í bók sinni „Litróf kennsluaðferðanna“ fjallar Ingvar Sigurgeirsson um verklegar 

æfingar og þar segir hann að „...góð verkleg kennsla byggist eins og önnur góð kennsla 

á því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim með markvissum og 

áhugavekjandi þætti“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86). Hann nefnir að sýnikennsla 

geti flokkast undir þetta en það er einmitt tilgangurinn með námsvefnum, að gefa 

nemendum smá forsmekk með sýnikennslu áður en þeir gera svo sjálfir eitthvað af 

athugununum. Ingvar segir á öðrum stað að verklegir þættir verði að tengjast við aðra 

námsþætti og „...nemendum þurfa að vera ljós markmiðin með náminu og gera sér grein 

fyrir því hvernig hinar verklegu æfingar tengjast annars vegar fræðilegri undirstöðu og 

hins vegar hagnýtri niðurstöðu“ auk þess sem hann nefnir að viðfangsefni þurfa að vera 

áhugaverð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 87-88) en það er eitthvað sem ég vona að 

hafi tekist á námsvefnum. 
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6. Lokaorð 
Í greinargerðinni hef ég fjallað um lokaverkefni mitt sem er námsvefur um rafmagn 

og segla, tilurð hans og rökstuðning. 

Ég vona að einhverjir komi til með að geta nýtt sér vefinn og hann verði því að 

einhverju gagni en ég tel hann nokkuð vel unninn enda hefur mikill tími farið í 

verkefnið því ég reyndi að vanda vel til allra verka. 
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8. Fylgiskjöl 

Geisladiskur 
Með greinargerðinni fylgir geisladiskur með afriti af námsvefnum eins og hann 

birtist á internetinu þann 29. apríl 2010. Vefinn er hægt að skoða að fullu á þessum 

geisladiski en annars er vefsvæðið þetta: http://notendur.hi.is/gre3 
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