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Þróunarverkefnið

Tjáskipti með aðstoð 

tölvutækninnar er heiti þessa 

þróunarverkefnis. 

Hér er sýnt fram á hvernig tölvu- og 

upplýsingatæknin getur hjálpað 

nemendum með tjáskiptaerfiðleika 

til að takast á við skóladaginn og 

lífið í heild sinni. 

Áhersla er lögð á að nýta þá

möguleika sem eru hluti af 

almennum útbúnaði í tölvum.

Skólasamfélagið í dag leggur mikla 

áherslu á einstaklingsmiðað nám 

sem tekur mið af þörfum hvers 

einstaklings. 

Hugmyndirnar sem unnið er með í

þessu þróunarverkefni ganga allar 

út á að mæta persónubundnum 

þörfum nemenda og að virkja þá til 

fullra þátttöku í verkefnagerðinni. 

Hugmyndirnar miðast við að 

kennarar geti búið til efni sem er 

sérsniðið að þörfum þeirra 

nemenda. 



Hugmyndafræðin

Byggja upp jákvæða sjálfsmynd

Verkefni sem henta aldri og áhuga

Efla félagslega virkni

Stjórnað af einstaklingnum og

fjölskyldunni

Aðgengi og þátttaka

einstaklingsmiðuð

Samvinna milli aðila

Gefa kost á að velja og upplifa

sjálfstæði

Tími einstaklingsins stjórnar

Dagur – vika – mánuður – ár -

framtíð

Skapa stöðugleika og jafnvægi

Öruggar upplýsingar sem draga úr

óöryggi

Mikilvægir áfangar í lífinu



Markmið

Að setja saman 

tjáskiptaverkefni með 

aðstoð tölvu- og 

upplýsingatækni: 

Boðskiptatöflur

Stundatöflur 

Kennsluleiki 

Hljóðsögur

Talandi myndaalbúm

Dagbók.

Að setja saman 

hugmyndahandbók um 

þá möguleika til tjáskipta 

sem tölvu- og 

upplýsingatækni veitir 

nemendum.



Kveikjan

Kveikjan að þessu þróunarverkefni er 

samofin reynslu af starfi okkar í sérkennslu 

og okkar persónulega lífi.

Dóttir okkar hjóna greindist með 

hrörnunarsjúkdóm sem heitir 
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ára gömul. 

Einkenni sjúkdómsins eru auk krampa, 

sjónskerðing sem leiðir til blindu, 

hreyfiskerðing sem leiðir til lömunar, 

málskerðing sem leiðir til málleysis, 

vitsmunaskerðing sem leiðir til minnkandi 

getu til að tileinka sér nýja þekkingu. 

Sjúkdómurinn leiðir því til algjörar 

einangrunar ef ekki er gripið inn í það 

ferli með nýjum tjáskiptaleiðum. 

Hrafnhildur hafði frá unga aldri góð tök á

tölvutækninni, gat komið sér sjálf í leiki, 

ritvinnslu- og teikniforrit. Dundaði sér 

heilmikið í tölvu heimafyrir og var því gott 

að geta notað þessa sterku hlið í

skólanum þegar erfiðleikar fóru að steðja 

að.



Kveikjan

Að vera greindur með hrörnunarsjúkdóm 

kallar á verulega endurskoðun á lífinu. 

Hvað hefur tilgang og hvað skiptir máli 

fyrir framtíðina?Ljóst var að breyta þurfti 

um forgangsröðun.

Allt kapp var lagt á að viðhalda þeirri 

færni sem Hrafnhildur hafði tileinkað sér. 

Einnig að safna minningum og setja þær 

í það form að hún geti notið þess að rifja 

upp góðar stundir þegar sjúkdómurinn 

hefur sett enn meira mark á hana. 

Fljótlega eftir að greiningin kom var því

ákveðið að leggja áherslu á möguleika

tölvutækninnar til að styðja við tjáskipti

Hrafnhildar.

Eftir langt umsóknarferli við TR þá fékk

Hrafnhildur fartölvu í desember 2004.

Fyrstu skrefin voru tekin á vormánuðum

2005 og ákveðið að sækja um styrk til

Verkefna- og námstyrkjasjóð KÍ fyrir

skólaárið 2005 - 2006.

Þróunarverkefnið Tjáskipti með aðstoð 

tölvu- og upplýsingatækni er því að 

skapast af raunverulegri þörf sem við 

þekkjum persónulega og sjáum hversu 

mikilvægt er að mæta. Með þessu 

þróunarverkefni viljum við sameina 

þekkingu okkar sem fagmenn á þessu 

sviði og krafta okkar sem foreldrar barns 

með tjáskiptaörðugleika.



Framkvæmd
1. hluti:

Haldin var fundur með því fólki sem 

myndar stuðningsteymi Hrafnhildar 

og hugmyndir um hvernig og 

hverskonar tölvuverkefni gætu nýst 

Hrafnhildi kynntar.

Þroskaþjálfi sérdeildar fór strax af 

stað í heilmikla verkefnagerð. 

Með því fyrsta sem sett var í tölvuna 

var talandi stundatafla sem gerð 

var í PowerPoint. Reyndist hún mikið 

öryggisatriði fyrir Hrafnhildi og léttir 

að geta hlustað á hana sjálf.

Flest verkefnin voru miðuð við að 

Hrafnhildur notaði músina á

fartölvunni til að stjórna framgöngu 

verksins og hefði

þannig sjálf áhrif og val um það 

hvenær nóg væri komið. 

Frá því að formleg vinna hófst með 

tölvuna hafa verið búin til fjölmörg 

verkefni í skólanum, Lambhaga og 

heima. Verkefnin hafa fræðslu- og 

ekki síst skemmtanagildi fyrir 

Hrafnhildi. Tölvan er því aftur orðin 

afþreying og námstæki fyrir hana. 

Á þessum 1. hluta verkefnisins kom 

því strax í ljós hversu vel þessi nýja 

vinna með tölvuna hentaði dóttur 

okkar. Hún hafði gaman að því að 

fara í tölvuna heima og sýna okkur 

verkefni sem skólakonurnar voru 

búnar að gera með henni.



Framkvæmd
2. hluti:

Frá upphafi þessa skólaárs hafa 

fjölmörg verkefni verið sett saman 

fyrir nemendur okkar og dóttur í

samræmi við einstaklingsnámskrár 

og stöðugt eru nýjar hugmyndir að 

vakna. 

Auk tjáskiptaverkefna í samræmi við 

markmið verkefnisins kom sú

hugmynd upp að búa til talandi 

námsmat. Talandi námsmat nýtist 

við að tala inn fyrirmæli til nemenda 

í námsmatsverkefnum og gaman er 

fyrir nemendur að fá munnlega 

umsögn frá kennara sínum á

geisladisk.

Einnig hafa tveir aðrir nemendur í

sérdeildinni eignast fartölvu vegna 

breyttra kennsluhátta samhliða 

þátttöku í þessu þróunarverkefni. 

Í raun var þetta bæði kraftaverk 

fyrir Hrafnhildi og okkur foreldrana 

að finna þessa nýju náms- og 

tjáskiptaleið. Það var gaman að sjá

hana glaða og stolta með sín 

verkefni og að upplifa hana 

stöðvast við í dágóða stund.



Framkvæmd
3. hluti:

Vinnan við hugmyndahandbókina 

er komin vel á veg. 

Í henni verður gerð grein fyrir 

skapandi kennslufræðilegum 

hugmyndum ásamt tæknilegum 

leiðbeiningum. 

Eftir ýmsar vangaveltur um 

uppsetningu var ákveðið að miða 

allar leiðbeiningar við að nemendur 

okkar gætu unnið eftir þeim.

Megináhersla er því á myndmál 

með skýringarmyndum og 

einföldum texta.

Samstarfsaðilar okkar hafa fengið 

leiðbeiningar til að vinna eftir og 

gefið góð ráð um uppsetningu.

Vinna við uppsetningu á

hugmyndahandbókinni hefur tekið 

lengri tíma en til stóð. Handbókin er 

sett upp þannig að ef hún er 

prentuð út þá sé hún bundin saman 

á langhliðinni og gæti þá staðið á

borði líkt og dagatal.

Handbókin verður vistuð á vef 

Vallaskóla á Selfossi og aðgengileg 

öllum sem áhuga hafa.



Forrit og tæknibúnaður

Microsoft Powerpoint.

Hljóðupptökutæki í Windows 

(SoundRecords).

Photostory 3.

Micrafónn (best að hafa 

innbyggðan í tölvunni).

Stafræn myndavél.

Skanni.

Ljósmyndir, tölvumyndir, 

teiknaðar myndir.

Tónlist af neti og 

geisladiskum.

Umhverfishljóð af neti og 

geisladiskum. 



Fyrir hvern?

Þróunarverkefnið tekur mið af því

að nemendur þurfi markvissa 

þjálfun og sérhæfðar leiðir í

tjáskiptum til að öðlast sjálfstæði og 

aukin lífsgæði í lífinu.

Gert er ráð fyrir að nemandinn eigi 

sína fartölvu og fari með hana á

milli staða.

Með þessum verkefnum er hægt 

að búa til miðstöð upplýsinga um 

nemandann, daglegt líf og nám 

hans með aðstoð fartölvunnar.

Verkefnin er einnig hægt að nýta til 

að styðja við formlegt nám 

nemenda sem ekki eru með 

fartölvu.

Nemandi vinnur á tölvu í skólanum 

og heima.

Verkefni send á milli með 

geisladiskum, minnislyklum eða 

tölvupósti.



Hvers vegna fartölva?

Fartölvan fylgir barninu allt sem það fer.

Nemandinn vinnur þá ávallt við eins 

tölvuumhverfi sem er sérsniðið að hans 

þörfum.

Fartölvan er samskiptamiðill á milli 

heimilis, skóla og skammtímavistunnar.

Fartölva nýtist nemendum sem 

minningabanki.

Hægt er að safna reynslusögum, 

myndum og myndböndum.

Fartölvan nýtist sem upplýsingabanki.

Nemendur fara víða og kynnast mörgum 

á ýmsum stöðum. 

Í tölvunni má geyma nafnalista ásamt 

myndum á öllum tengslapersónum til að 

auðvelda tjáskipti og öll samskipti.

Upplýsingar um áhugamál, matarvenjur 

og heilsufar geta verið aðgengilegar í

tölvunni.

Dagatal með því sem er framundan og 

hefur verið gert.

Fartölvan nýtist sem fjölbreytt 

dægrastytting.

Hægt er að hlusta á tónlist, sögur, fara í

leiki og horfa á kvikmyndir.

Fartölvan nýtist sem öflugt kennslutæki.



Handbókin

Boðskiptatöflur

Stundatöflur 

Kennsluleikir 

Hljóðsögur

Talandi myndaalbúm

Dagbók

Talandi námsmat



Framkvæmd:

1. Meta hvernig boðskiptatöflu barnið hefur mest þörf 

fyrir.

2. Velja myndir og setja inn á glæru.

3. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir.

4. Hægt er að nota: 
1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir og Blisstákn. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.

6. Orðmyndir (stök orð).

5. Skrifa texta inn á hverja glæru þar sem við á.

6. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

7. Talsetja hverja athöfn.

8. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

9. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

10. Hægt er að:
1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.

11. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.
1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

12. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

13. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

14. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og 

greinileg.

15. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

Boðskiptatöflur hafa þann tilgang að gefa 

nemendum, sem eiga erfitt með tjáskipti,

tækifæri til að hafa áhrif á líf sitt.

Þegar nemandinn notar boðskiptatöflu þá

getur hann komið óskum sínum og þörfum á

framfæri.

Mynd af athöfn og upptaka af orðinu er 

spiluð á glærunni. 

Nemandinn flettir í glærusýningunni og hefur 

möguleika á að velja með því að:

tala

gera tákn með tali

tákna með hlutum

ýta á valmynd (mynd, Bliss)

Dæmi:

Velja verkefni í skólanum.

Velja hvaða spólu/dvd/bók/geisladisk.

Segja til um hvað viðkomandi vill gera.

Segja til um í hvaða föt viðkomandi vill fara í.

Segja til um líðan.

Boðskiptatöflur:



Framkvæmd:

1. Ákveða hvernig stundatöflu á að gera.

2. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

3. Velja myndir og setja inn á glærurnar.

4. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir.

5. Hægt er að nota: 

1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir og blisstákn. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.

6. Orðmyndir (stök orð).

6. Skrifa texta inn á hverja glæru þar sem við á.

7. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

8. Talsetja hvert verkefni í stundatöflunni.

9. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

10. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

11. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.

12. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

13. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

14. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

15. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og greinileg. 

16. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

Stundatöflur hafa þann tilgang að skapa 

öryggi hjá nemendum og gefa þeim skýr 

skilaboð um það hvernig dagurinn er 

skipulagður.

Nemandinn getur hlustað á stundatöfluna 

sína í tölvunni með því að fletta/ýta á mús.

Mikilvægt er að gefa nemendum tækifæri 

til þess að taka þátt í að gera stundatöfluna. 

Nemendur geta talað inn á, skrifað orð, 

teiknað myndir eða valið myndir til að nota.

Til að styðja við lestrarnám er nauðsynlegt

að skrifa orðin við hvert verkefni.

Dæmi: 

Stundatafla fyrir skóladaginn.

Stunatafla fyrir verkefni í kennslustund.

Stundatafla fyrir verkefni þegar heim er komið.

Stundatafla fyrir helgina.

Stundatafla fyrir sumarið.

Stundatöflur:



1. Meta hvaða færni á að þjálfa.

2. Hanna verkefni sem nemandinn á að vinna.

3. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

4. Velja myndir, texta,bakgrunn og setja inn á glærurnar.

5. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir. 

6. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

7. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

8. Skref fyrir skref 9: Að nota photostory.

9. Hægt er að nota: 

1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.

6. Orðmyndir (stök orð).

10. Talsetja hvert verkefni í leiknum.

11. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

12. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

13. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.

14. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

15. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

16. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

17. Setja hlutbundin gögn í aðgengilegt form þannig að 

auðvelt sé fyrir nemandann að vinna með þau jafnhliða 

því að stjórna tölvunni.

Kennsluleikir hafa þann tilgang að auka færni

nemenda í taka á móti skilaboðum og

bregðast við með tjáningu og verkefnavinnu.

Leikirnir eru hannaðir í samræmi við áherslur

og námsmarkmið í íslensku og stærðfræði. 

Viðfangsefnin eru samþætt við áherslur í

lífsleikni, samfélagsfræði og náttúrufræði.

Við gerð einstaklingsmiðaðra kennsluleikja

verður að huga vel að áhugamálum  og

styrkleikum hvers nemenda.

Dæmi: 

Málörvunarleikur

Lestrarleikur

Stærðfræðileikur

Enskuleikur

Leikur um áhugamál

Leikur um náttúruna

Kennsluleikir:
Framkvæmd:



Framkvæmd:

1. Ákveða hvernig hljóðsögu á að gera.

2. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

3. Velja myndir og setja inn á glærurnar.

4. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir. 

5. Skref fyrir skref 9: Að nota photostory.

6. Hægt er að nota: 

1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.
7. Skrifa söguna inn á hverja glæru og velja bakgrunn.

8. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

9. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

10. Talsetja söguna.

11. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

12. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

13. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.
14. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

3. Sjálfvirk sýning
15. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

16. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

17. Skref fyrir skref 8: Að búa til sjálfvirka glærusýningu.

18. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og greinileg.

Hljóðsögur hafa þann tilgang að þjálfa færni 

í skipulagðri frásögn, sögugerð og hlustun.

Um er að ræða margvíslegar sögur sem 

nemandinn tekur þátt í að skapa eða að velja.

Geta verið sögur úr daglega lífinu, ævintýri

og félagshæfnisögur sem eiga að kenna 

ákveðna hegðun.

Talsetning getur verið í höndum nemenda eða

kennara. Umhverfishljóð glæða sögurnar lífi. 

Nemendur fá tækifæri til að vinna með

fjölbreytta myndsköpun með því að teikna eða

velja myndir í söguna.

Sagan getur verið sjálfvirk frá upphafi til enda.

Nemandinn getur stjórnað frásögninni með

músinni. 

Dæmi:

Víkingasaga

Lestrarbók

Frímínútur

Hljóðsögur:



Framkvæmd:

1. Ákveða hvernig myndasyrpu á að gera.

2. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

3. Velja ljósmyndir og setja inn á glærurnar.

4. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir. 

5. Skref fyrir skref 9: Að nota photostory.

6. Skrifa texta inn á hverja glæru og velja bakgrunn.

7. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

8. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

9. Talsetja myndirnar.

10. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

11. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

12. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.

13. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

3. Sjálfvirk sýning

14. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

15. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

16. Skref fyrir skref 8: Að búa til sjálfvirka glærusýningu.

17. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og greinileg.

Talandi myndaalbúm hefur þann tilgang að

þjálfa skipulagða tjáningu og framsögn.

Auk þess getur myndaalbúmið verið

upplýsingabanki um líf nemandans.

Ljósmyndir úr daglega lífinu vekja oft áhuga 

og því um leið hægt að efla orðaforða, 

athygli og minni.

Talandi myndaalbúm getur auk þess verið 

mikill gleðigjafi og dægrastytting.

Dæmi:

Myndasyrpa að heiman

Ég og fjölskyldan mín

Húsið mitt og herbergi

Vinir mínir

Myndasyrpa úr skólanum

Skólinn og bekkurinn minn

Kennararnir mínir

Ég að læra. 

Skólaferðalag.

Talandi myndaalbúm:



Framkvæmd:

1. Ákveða hvernig dabók á að gera.

2. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

3. Velja myndir og setja inn á glærurnar.

4. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir. 

5. Skref fyrir skref 9: Að nota photostory.

6. Hægt er að nota: 

1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.
7. Skrifa texta inn á hverja glæru og velja bakgrunn.

8. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

9. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

10. Talsetja dagbókina.

11. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

12. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

13. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.
14. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

3. Sjálfvirk sýning
15. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

16. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

17. Skref fyrir skref 8: Að búa til sjálfvirka glærusýningu.

18. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og greinileg.

Dagbókin hefur þann tilgang að skrá atburði

dagsins með fjölbreyttum hætti. Nemandinn

fær þá tækifæri til að rifja upp verkefni

dagsins og tjá sig um þau. Talsetning getur

verið í höndum nemenda eða kennara.

Til að styðja við frásögnina er hægt að nota 

ljósmyndir eða myndsköpun nemenda.

Dæmi: 

Skrifa á hverjum degi.

Skrifa einu sinni í viku.

Skrifa einu sinni í mánuði.

Skrifa um merkisdaga.

Dagbók:



Framkvæmd:

1. Ákveða hvernig námsmat eða vitnisburð á að gera.

2. Meta hvernig nemandinn getur verið virkur í vinnuferlinu. 

3. Velja myndir og setja inn á glærurnar.

4. Skref fyrir skref 1: Að setja inn myndir. 

5. Skref fyrir skref 9: Að nota photostory.

6. Hægt er að nota: 

1. ljósmyndir úr umhverfi barnsins.

2. Tölvumyndir (clipart).

3. Hreyfimyndir (clipart/movies).

4. Tákn með tali myndir. 

5. Teiknaðar myndir eftir nemendur.
7. Skrifa texta inn á hverja glæru og velja bakgrunn.

8. Skref fyrir skref 2: Að skrifa í textabox

9. Skref fyrir skref 7: Að velja bakgrunn og liti.

10. Talsetja dagbókina.

11. Skref fyrir skref 3: Að taka upp hljóð.

12. Skref fyrir skref 4: Að setja inn hljóðtákn.

13. Hægt er að:

1. Segja stök orð.

2. Segja heila setningu.

3. Nota hljóðtákn (umhverfishljóð).

4. Nota hljóðtákn og orð.
14. Ákveða hvernig hljóðið á að koma.

1. Ýta á músina.

2. Ýta á mynd.

3. Sjálfvirk sýning
15. Skref fyrir skref 5: Að tengja hljóð við glæru. (Mús).

16. Skref fyrir skref 6: Að tengja hljóð við mynd.

17. Skref fyrir skref 8: Að búa til sjálfvirka glærusýningu.

18. Hanna hverja glæru þannig að hún sé skýr og greinileg.

Talandi námsmat gefur möguleika á því að

hafa munnleg fyrirmæli í námsmatsverkefnum.

Slíkt getur hentað mjög vel þegar nemendur

eiga erfitt með lestur.

Munnleg umsögn sem kennarinn les til nemanda

síns er mjög góð leið til að hrósa og hvetja til 

góðra verka. Slík umsögn gefur möguleika á að 

láta myndir úr skólastarfinu og frásögn spila 

saman.

Dæmi:

Námsmatsverkefni í lestri

Námsmatsverkefni í stærðfræði

Talandi vitnisburður

Talandi námsmat:



Skref fyrir skref 1-10

1. Að setja inn myndir

2. Að skrifa í textabox 

3. Að taka upp hljóð

4. Að setja inn hljóðtákn

5. Að tengja hljóð við glæru

6. Að tengja hljóð við mynd

7. Að velja bakgrunn og liti

8. Að búa til sjálfvirka glærusýningu

9. Að nota Photostory

10. Að hlekkja



Að setja inn myndir í PowerPoint

Skref fyrir skref 1:

1. Clip Art: velja manneskju.

2. Skrifa leitarorð á ensku.

3. Velja mynd og tvísmella.

4. Ljósmynd: velja fjallið.

5. My picture kemur upp.

6. Velja möppu.

7. Velja mynd og ýta á insert.

8. Staðsetja myndina.

Skref fyrir skref 1:

1.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

3.



Að skrifa í textabox

Skref fyrir skref 2:

1. Velja textabox.

2. Velja leturgerð og stærð.

3. Velja stað og byrja að skrifa.

Skref fyrir skref 2:

1.

2.

3.



1.

2.

4.

5.

6.

7.

Að taka upp hljóð

Skref fyrir skref 3:

Hljóðupptaka í PowerPoint

1. Velja insert.

2. Velja movies and sounds.

3. Velja record sound.

4. Velja nafn á hljóðið.

5. Ýta á upptöku.

6. Taka upp hljóð.

7. Ýta á stopp.

8. Ýta á OK.

9. Hljóðtákn birtist.

Hljóðupptaka í Sound Recorder

1. Fara í Start - All programs -

Accessories - Entertainment.

2. Velja Sound Recorder.

3. Taka upp hljóð og fara í File

og vista hljóðið í möppu.

8.

9.

Skref fyrir skref 3:

Hljóðupptaka í PowerPoint

Hljóðupptaka í Sound Recorder

3.

1.

2.

3.



Að setja inn hljóðtákn (umhverfishljóð)

Skref fyrir skref 4:

1. Opna clip Art.

2. Skrifa leitarorð, 

velja sounds og Go.

3. Velja hljóðskrá.

4. Velja Automatically

5. Hljóðtákn birtist.

6. Umhverfishljóð og 

tónlist er líka hægt 

að sækja í möppur og 

af CD.

Skref fyrir skref 4:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Skref fyrir skref 5:

1. Hægri smella á hljóðmerkið.

2. Velja custom Animation..

3. Tvísmella á valmyndina.

4. Velja Timing

5. Velja After previous og OK

6. Velja sound settings.

7. Haka við Hide sound icon

og OK.

Að tengja hljóð við glæru í PowerPoint

Glærusýning sem er stjórnað með músinni.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Skref fyrir skref 5:



Að tengja hljóð við texta, ljósmynd eða clipart mynd

Skref fyrir skref 6:

1. Setja texta eða mynd í skjal 

sjá skref 1.

2. Taka upp hljóð sjá skref 3.

3. Hægri smella á texta/mynd.

4. Velja Action settings.

5. Fara í play sound og finna

viðeigandi hljóð og OK.

6. Ef upptaka var gerð í Sound

Record þá er Other Sound

valið og mappan fundin.

7. Farið í Set Up Show og veljið

individual til að sýningin haldi

ekki áfram þó ýtt sé út fyrir mynd.

8. Í sýningarham heyrist hljóðið

þegar ýtt er á texta/mynd.

Skref fyrir skref 6:

Finnur flýgur um loftin blá.

1.

3.

2.

4.

8.

6.

7.

5.



Að velja bakgrunn og liti

Skref fyrir skref 7:

1. Lita textabox

2. Setja  línu í lit utan um texta.

3. Litur á texta.

4. Breidd á línu.

5. Mynstur á línu

6. Ýmsar gerðir af örvum.

7. Skuggar

8. Velja Design til velja útlit á

glæru.

9. Velja Color Schemes til að

velja lit á glæruna.

10. Velja New Slide til að fá

nýja glæru og reiti á hana.

Skref fyrir skref 7:

8.
9.

10.

1.     2.     3.    4.   5.  6.  7.



Að búa til sjálfvirka glærusýningu

Skref fyrir skref 8:

Farið eftir skrefi 5.

• Skráið hjá ykkur tímann

í Play Sound.

2. Veljið Slide Show

og farið í Slide Transition.

3. Farið í Advance Slide

og skráið tímann á

hljóðinu og bætið

2 sek. við. Endurtakið

ferlið fyrir hverja glæru.

Vistið skjalið.

4. Farið í sýningarham og

þá hefst sjálfvirk sýning.

Skref fyrir skref 8:

1.

2.

3.

4.



Að nota photostory 3

Skref fyrir skref 9:

1. Photostory 3 forritið er  hægt

að nálgast á heimasíðu 

Windows.

2. Velja Begin að new story.

3. Velja import picture og

finna myndir í myndasafni.

Hægt er að breyta lögun

og lit á myndinni.

4. Næsta skref er að skrifa

texta við myndirnar.

5. Hægt er að taka upp tal.

6. Hægt er að setja inn 

tónlist sem er í forritinu og

eigin tónlist.

7. Að lokum er sýningin vistuð.

8. Skoða sýningu.

Skref fyrir skref 9:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Að hlekkja

Skref fyrir skref 10:

Farið eftir skrefi 5.

• Svertið texta sem vísar í

það sem á að tengjast

við glæruna.

2. Veljið hlekkinn.

3. Velja skjalið sem á tengja

við textann og velja OK.

4. Textinn fær nýtt útlit.

5. Í sýningarham er hægt að

sækja skjalið með því að

velja textann.

Skref fyrir skref 10:

1.

2.

3.

4.

5.



Samantekt

Hér hefur verið gefin innsýn í

fjölbreytt tjáskiptaverkefni. 

Þróunarverkefnið sýndi og sannaði 

að þessi tjáskiptaverkefni geta skipt 

sköpum fyrir möguleika nemenda til 

þekkingarleitar og tjáskipta.

Verkefnin styðja nemendur í að 

takast á við krefjandi verkefni sem 

byggja á einstaklingsmiðuðum 

þörfum hvers og eins.

Verkefnin skiluðu nemendum 

aukinni færni, gleði og möguleikum 

á afþreyingu.

Verkefnin bættu sjálfsmynd 

nemenda og trú á eigin getu.

Ánægjulegt hefur verið að upplifa 

hversu miklum árangri er hægt að 

ná með einfaldri tækni sem er hluti 

af staðalbúnaði í öllum tölvum. 

Forsenda árangurs er gríðarlegur 

áhugi og trú á tilgang verkefnisins.



Tjáskipti með aðstoð tölvutækninnar

Handbókin hefur að geyma:

hugmyndir að tjáskiptaverkefnum

myndrænar leiðbeiningar.

Handbók
Guðmundur B. Gylfason
Kristín Björk Jóhannsdóttir


