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Dagskrá í dag

• Hvað kunnið þið?

• Stutt kynning verkfæri og hugmyndir?

• Prófa eitthvað?

• Læra hvert af öðru!



UT í náttúrugreinum 2013

• Nemandi þarf að fá tækifæri til að upplifa, 
skoða náttúruna og umhverfið og læra að 
veita athygli, afla, vinna úr og miðla 
upplýsingum úr heimildum og athugunum, 
jafnframt að treysta á forvitni sína, til að þetta 
takist. Bls. 168



• Áskoranir í náttúrufræðinámi eru margs konar og 
hæfni sem þarf til að takast á við þær krefst 
skipulagðrar vinnu en einnig skapandi 
ímyndunarafls. Nemendur þurfa að öðlast hæfni 
til að fylgjast með, afla gagna, mæla og meta að 
sem fengist er við en jafnframt að tjá sig um 
reynslu sína, vinnuaðferðir og niðurstöður. 

• Niðurstöður má setja fram og miðla á ýmsan 
hátt, hvort sem er munnlega, með aðferðum 
leikrænnar tjáningar, skriflega, með tölum og 
orðum, með aðstoð rafrænna miðla eða 
myndrænt. (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 176)



Frí smáforrit og auglýsingar

• Oft mjög lítil, nota búnað símans sem fyrir er

• Getur verið pirrandi

• Óæskilegt efni fyrir börn

• Getur borgað sig að kaupa betri útgáfu og 
losna við auglýsingar



Notkun á UST 2015

“Oft”  
• leit á interneti
• skjákynningar
• horfa á myndbönd
• taka myndir
• rafræn próf og
spurningaleikir

“Svo til aldrei”

• tölvupóstur
•töflureiknar
•Stafræn mælitæki
• gagnagrunnar

“Sjaldan”  

• sýndartilraunir
•kennsluforrit
•myndvinnsla
•ritvinnsla
•Taka upp myndbönd

Aukning frá 2009
Minnkun frá 2009



Í hvaða hlutverki er nemandinn ?

Newton and Rogers, 2003

Námsháttur og  viðfangsefni með upplýsingatækni

Tilgangur  viðfangsefna Hlutverk nemenda

Afla þekkingar Móttakandi

Æfa og rifja upp Æfing og upprifjun

Skoða hugmyndir Rannsakandi

Flokka, raða og skrá Safnari

Kynna og segja frá Skapandi og mótandi



Vinna með UT
• Að afla þekkingar

– Lesefni – á neti, rafbækur, í öppum, youtube, teachertube, vimeo

• Þjálfunarefni, æfa og rifja upp, drill and practice
– Sjálfspróf og spurningar, Bitsboard, Kahoot, Socrative

• Að afla gagna og upplýsinga/Skoða hugmyndir/rannsakandi
– Myndefni
– Myndbönd
– Mælingar
– Athuganir

• Flokka, raða og skrá
– Töflureiknar, Excel, Sheets
– Hugarkort, Popplet
– Merkja inná myndir   Skitch, Popplet, Annotate
– Ritvinnsla, Word, Docs,Titanpad

• Kynna og segja frá
– Kynningar   (sjá sér glæru), Padlet
– Myndbönd, imovie, myndavélin,  Puppet Pals
– Teiknimynd, Comic Life



Að afla upplýsinga og gagna

• Stafræn mælitæki

• Smáforrit í síma og spjaldtölvur

• Mynd af  http://www.pasco.com/

http://www.pasco.com/


Hvað er hægt að mæla?
• Hitastigið úti?
• Hávaðastig vs. fjöldi nemenda í matsal
• Hitastig v.s. magn leysts efnis
• Hraði rúllandi kúlu v.s. halla brautar
• Fjöldi fugla á lóðinni
• Hæð á vaxandi plöntu
• O.s.fv.



Snjallar mælingar

• Hjartsláttur

• Hljóð

• Ljós

• Rakastig  (innbyggt í sumum símum)

• Hitastig   (innbyggt í sumum símum)

Til eru smáforrit til að 
mæla þetta.



Að vinna með gögn

• Töflureikna, gagnagrunnar, grafísk tæki

• Reikna út, t.d. orkunotkun, næringarefni, 
hraða, hröðun, afl.........

• Safna gögnum og útbúa myndrit

• Rannsaka, leita að mynstrum, regluleika



• Skýrslur – tilraun/athugun/vettvangsferð
• Sögur
• Bækur/umfjöllun um fyrirbæri
• Hugtakasöfn
• Leiðbeiningar
• Fréttabréf
• Frásögn úr vettvangsferð



Eftir verkefnið

• Hvað var auðvelt?
• Hvaða erfiðleikum mættuð þið?

• Hvaða fleirri verkefnahugmyndir fenguð þið?
– Setjið þær í Veggspjöldin!



Kynningar - Verkfæri

#samspil2015 

#menntaspjall

Keynote PowerPointGoogle 
Slides

Ísl. leiðbeiningar

http://salvor.is/?p=346


Útsvars leikur - Connect fours

http://www.classtools.net/connect/201608_5F4A8k

Á www.classtools.net
má finna ýmislegt 
skemmtilegt t.d. 
Starwars byrjun og 
hjól til að velja 
nemanda af 
handahófi.

http://www.classtools.net/connect/201608_5F4A8k
http://www.classtools.net/


Instagram í  náttúrufræði

Sýna verkefni nemenda
Nemendur taka myndir
Taka myndir í vettvangsferðum
Skila verkefni sem myndum
Vísindatilraun 

Merkja myndir með #   t.d. #natt2017  þá er auðvelt að finna 
þær og deila

https://www.instagram.com/explore/tags/utnatt/



Ýmis smáforrit
Oft rík af efni           Sjónræn             Sum gagnvirk



Að hafa fá tæki
• Skipulag í kringum þau tæki sem til 

eru 
• Hvað á að kenna?
• Hvernig eru nemendurnir?
• Hvaða gögn hef ég?
• Hver af þeim henta í þetta skiptið?
• Í hvaða hlutverki er nemandinn?
• Hverju bætir tæknin við?
• Nota það sem til er, tæki og 

náttúru

http://quotesgram.com/glass-half-full-quotes-funny/#MoYxGFi4g2 



Dæmi: stöðvavinna - Náttúra Íslands í nágrenni skólans

• Teikning – teikna skordýr .- notað á næstu stöð

• iPad – Puppet pals, gera sögu/heimildaþátt um valið skordýr

• Verkefni svara spurningum úr námsbókinni/ skoða plöntuhandbók

• iPad – Bitsboard, æfa plöntunöfn, þekkja myndir og stafsetja 

• Athugun – Víðsjá- laufblöð.

• iPad – Popplet, merkja inná mynd, líkamshlutar flugu

• Plönturnar okkar- valdar bls. lesnar og búa til spurningar/svara spurningum

• iPad – Comic Life, skýrsla úr vettvangsferð

• Athugun – moldarsíur/ skordýr fjöldi í jarðvegi/ .

• iPad –myndavél, taka myndir af laufblöðum, flokka og raða, gera súlurit

• Skrift – Skrifa texta/ljóð.- notað á næstu stöð

• iPad – Book creator, gera sögu/heimildaþátt um valið skordýr

• Byggt á : http://nemar.fludaskoli.is/00hekla/2013/11/27/vika-5-hlekkur-2/

http://nemar.fludaskoli.is/00hekla/2013/11/27/vika-5-hlekkur-2/


Svo kemur vetur…

• Tilraunir með leikfangabíla og bolta
• Sekkur - flýtur
• Hamskipti, klaki, snjór, vatn
• Líkaminn minn
• Rafmagnstæki og seglar
• Geymsluaðferðir á matvælum



Nýjasta nýtt!!



Takk í dag !

svavap@hi.is

@svavap

https://svavap.wordpress.com/

https://svavap.wordpress.com/


Prófið í dag:
1. Prófið að taka mynd og setja á instagram #natt2017
2. Farið og prófið Phet sýndartilraunir veljið html5 
3. Smásjár – app og prófið að taka myndir
4. Prófið að taka mynd í gegnum smásjá 
5. Sækið app og prófið að mæla 

1. hjartslátt 
2. hljóðstyrk 

6. Búið til leik á Connect fours á Classtools.net og límið slóðina inná viðburð 
málþingsins fyrir hina

7. Prófið puppet pals
8. Prófið bitsboard
9. Book creator.


