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Kynningin 

• Námskeiðið 

– Áætlunin, viðfangsefnin og umhverfið 

• Hvernig var/er þetta? 

– Forkönnun, umræður, verkefnavinna, lotubók, skilaverkefni, 

lokakönnun, framhaldið 

• Hvað stendur upp úr? 

– Starfssamfélagið, rannsóknarefni, ályktun 
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• Upplýsinga-, efnis- og 

samfélagsvefir  

• Námsvefir 

• Ráðgjafavefir 
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Spuna - námskeiðið 
 

• Endurmenntunarsjóður grunnskóla 

• 8 vikna netnámskeið 

• Í hverri lotu voru valin verkfæri kynnt til sögunnar 
 

A. Samskipti 

B. Efnismiðlun 

C. Skapandi vinna 

D. Annað  

• Skoðum Spuna 
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Forkönnun (N=30) 
 

• Ertu með aðgang að vefmyndavél?    67% 

• Ertu með aðgang að síma með myndavél?    70% 

• Hefur þú notað GoogleDocs skjalasvæðið?    33% 

• Ertu með aðgang á Facebook?  100% 

http://tungumalatorg.is/spunilokad/lota-1/forkonnun 
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Hver eru markmið þín með þátttöku á námskeiðinu? 

Mín markmið eru að verða færari 

kennari með margar hugmyndir að 

fjölbreyttari kennsluháttum.  

Verða betri en ég er fyrir nemendur 

mína. 

Kynnast fólki sem er að gera 

svipaða hluti og ég. 

Hafa gaman af þessu. :) 

 

Að efla færni mína í starfi. Ég vil 

gjarnan að nemendur mínir geti 

unnið fjölbreytt og lifandi verkefni 

og til þess að það geti gerst þá þarf 

ég að kunna það líka. 

 

 

Að kynnast nýjum "viðurkenndum" 

forritum sem ég hef ekki komist í 

kynni við áður og vonandi fá tækifæri 

til að sýna öðrum kennurum í 

skólanum þessi verkfæri. Get á móti 

vonandi komið á framfæri öðrum 

forritum sem ekki eru á 

verkfæralistanum ykkar og koma sér 

vonandi vel fyrir aðra kennara. 

 

Auka þekkingu mína og geta miðlað 

til samkennara. Bæta kennsluna með 

því að hafa fleiri möguleika með hjálp 

tækninnar 
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Aðstæðubundið nám 
 

Á Spuna fylgdust þátttakendur með kynningum, tóku þátt í umræðu um 

gagnsemi verkfæra, svöruðu könnunum, ígrunduðu starf sitt og 

prófuðu valin verkfæri með eigin nemendum 
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Leiðsögn – Fyrirmyndir/Reynslusögur  

Upplifun/Skoðanir – Framtíðarsýn  



Leiðsögn – Fyrirmyndir/Reynslusögur  

Upplifun/Skoðanir – Framtíðarsýn  



Lokakönnun 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dFZVT1h0N2tfTVd5ZG9tb2hjaWc3Y2c6MQ Menntakvika 2010 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dFZVT1h0N2tfTVd5ZG9tb2hjaWc3Y2c6MQ


Þetta má bæta 

• Það voru kynnt mjög áhugaverð viðfangsefni, en betra 

hefði mér þótt að fara í aðeins færri efni og kynna þau 

betur, mér fannst oft vanta tengingu, hvernig nemendur 

(mínir) gætu skilað verkefnum, á hvaða formi og þess 

háttar. Vantaði einhvern veginn heildarsýn til að maður 

gæti byggt upp verkefnabanka. - Sumt of yfirborðskennt. 

Ég þarf líklega bara lengri tíma til að finna svörin.  

• Skráning, mæting, brottfall og ˮbras“ 

• Alltaf hægt að bæta kennsluna, námsefnið og rammann 
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Hugleiðing þátttakanda 

Sæl, næsta ár fer ég að kenna aftur þýsku fyrir byrjendur. Ég er að 

hugsa um að nota nokkur af verkfærum frá Spuna til að gera þessa 

kennslu aðlaðandi og heimavinnu skemmtilega. Eitt sem mig langar að 

gera er að stofna wikisíðu um þýskuna sem bekkurinn mun saman 

þróa. Korktafla gæti þjónað vel til að koma skilaboðum til nemenda. 

Heimavinna gæti verið að skrifa eða tala inná glærukynningar (Voice 

Thread) frá þýskutímum. Við gætum æft framburð á Voxopop. Við 

gætum búið til plaköt á Glogster og við gætum hringt inn kynningu 

(Lota 1). Með öðrum orðum finnist mér skemmtilegt að búa til 

námsáætlun sem inniheldur reglulega vinnu í ýmsum forritum og þar 

sem bókin og hefðbundin verkefni á pappír væru aðeins lítill hluti af 

náminu.   
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Frábært námskeið- “just what the doctor ordered”. 

Hef verið mikið að pæla í skólastarfið í vetur- fannst námsefni, 

námsaðferðir og námsumhverfi í skólanum óviðunandi, gamaldags 

og bara leiðinlegt! var mjög niðri fyrir. Fannst kennarar vera 

úreldir. Vissi ekki hvernig átti að breyta til- hef núna fullt af 

frábærum verkfærum til að nota, sjálfstraustið aðeins upp á við! 

Sér samt að við verðum að bæta vinnuaðstæður í skólanum (t.d 

með því að stofna tungumálaver í skólanum með nettengdum 

tölvum +webcam+míkrófón ) til að geta fléttað tæknina inn í 

námið- vil gera kennsluna bæði meira einstaklingsmiðuð (með 

gagnvirkt efni og myndbandarkennslu fyrir grunnatiði og 

orðaforða) og einnig meira skapandi (sbr. Ken Robinson)- 
http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U, http://www.youtube.com/watch?v=ga2CYYCrtNE 

vinna meira með margmiðlun, tónlist, leiklist, myndbönd í litlum 

hópum o.s.f.v. þá verður eflaust gaman að kenna á ný! 
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Meira… 

• Langar að koma mér upp safn af kennslu 

myndböndum á youtube, vimeo eða í WizIQ í anda 

Khans academy- khanacademy.org þar sem 

nemendur geta farið í grunnatriði úr málfræði á eigin 

hraða- síðan værir draumur að búa til gagnvirkt efni 

á Quia til að æfa þessi atriði.  
 

• Ég hugsa mér gott til glóðarinnar næsta haust og 

langar mikið að prófa ýmislegt sem þið kynntuð á 

námskeiðinu 
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Enn meira… 

• Hef nú kynnt mér skjáupptökurnar og sé mikla möguleika 

á að nýta mér þetta í kennslu. Gæti berið mjög 

skemmtilegt að prófa að útbúa verkefni handa 

nemendum mínum þar sem ég væri bara búin að 

undirbúa kennsluna alfarið fyrir tímann og láta þau svo 

finna út úr hlutunum sjálf. Ég gæti bara verið til staðar í 

tölvustofunni og verið að leiðrétta verkefni :) 

 

• Þakka annars frábært námskeið og sé ekki eftir einni 

mínútu sem fór í þetta! 
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Jöfnuður - landsbyggðin 

Við sem búum svona úti á landi missum oft af 

námsskeiðum sem eru í boði á höfuðborgarsvæðinu 

og vissulega er það þannig í krafti fjöldans að það eru 

meiri möguleikar og fjölbreyttari tækifæri fyrir kennara 

af suðurlandinu að nýta námsskeið sem eru í boði þar.  

Þess vegna eru svona námsskeið í fjarnámi 

einstaklega heppileg fyrir okkur og því þarf að kynna 

þetta vel svo við missum ekki af þessu.  
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Spuni er ekki búinn 
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Starfssamfélög (e. Communities of Practice) 

• Byggja á kenningu Jean Lave og Etienne Wenger um 

aðstæðubundið nám (e. Situated Learning).   

• Eru hópur fólks sem deilir áhuga eða ástríðu fyrir 

einhverju sem hann starfar við.   

• Til að ná árangri hella þátttakendur sér út í sameiginleg 

verkefni og umræður, hjálpast að og skiptast á 

upplýsingum.   

• Kjörin farvegur til að flytja upplýsingar, miðla góðum 

fyrirmyndum, gefa ráð og kalla eftir viðbrögðum. 

  
http://ewenger.com/theory 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning:  

legitimate peripheral participation. 



http://ewenger.com/theory/start-up_guide_PDF.pdf 



Rannsókn 

• Skráning 

• Forkönnun 

• Umræður á vefsíðum 

• Hljóðskilaboð 

• Ígrundun í lotubók 

• Lokaverkefni 

• Lokakönnun 

• Tölvupóstar 

• Símatímar   

• Dagbók kennara  

• Dagbók ÞÞ 

• Samskipti í september 

 

Bopelo Boitshwarelo. A proposed framwork. 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/881/1816 

Digital Habitats. Stewarding technology for communities.Wenger, White, Smith 
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Hvað stendur upp úr? 

• Fjölbreytt úrval af verkfærum á neti 

• Möguleikar í námi og kennslu 

• Einfaldleiki námsumhverfisins 

• Bakland MVS-HÍ, Kristín María kennaranemi 

• Umræðan, samlegðin og gefandi samstarf 

• Ígrundun og endurgjöf 
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Ályktun 

• Gerum meira af þessu! 

• Hver vill kenna Spuna? 

• Hver vill vera með í Spuna2? 

• Gerum líka opið og aðgengilegt 

• Styðjum starfssamfélög innan skóla 

• Söfnum/miðlum fyrirmyndum 
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TAKK FYRIR! 


