
Að gera glærusafn
verklýsing
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1. Skilvirk hópvinna

2. Góð námstækni
= Öguð vinnubrögð
=> stuttar setningar

stuttar málsgreinar
skýr tölfræði

3. Hvað er „fréttnæmt“ = hvað 
ætlið þið „selja“ okkur?
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Munið að frumlegheit við gerð glærusafnsins eða 
við flutninginn getur hækkað einkunn ykkar!



� Sjónarhornið
= félagsfræðilegt innsæi og Verstehen

� Þið eigið að nýta ykkur námsefni áfangans!
¡ (a) MR-aðferðin, tilraun og samvirknikenningin
¡ (b) Tilraunafangelsið (á vefnum) og tilraun í Hawthorne-deild

Western fyrirtækisins 

� Vandið „glærusafnið“ fyrir flutninginn!
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i) Flutningurinn sjálfur á að taka 10 mín. 
=  skýr og  agaður (ekki steypa)

ii) glærusafnið = 6-8 glærur
1. Kynning á hópnum 
2. Kynning á viðfangsefninu
3. Umræður
4.-6. = gröfin + túlkun
7. Helstu niðurstöður
8. Kveðja og þakka fyrir sig

iii) texti ef lesið er af blaði = ½ bls. (A4) á mann
iv) tölfræði – eitt graf á glæru og í lit!!!!!
v) fjölbreyttur flutningur 



� Þið eruð að„selja“ okkur að verkefni ykkar 
sé mjög gott!

� Góður undirbúningur er lykillinn að 
velheppnuðum flutningi. 

� Hér þarf að hafa í huga fjögur meginatriði:
1. Uppbygging og innihald
2. Persónulegur stíll í flutningi
3. Hjálpartæki og stuðningsefni
4. Viðbrögð við spurningum
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� Áður en undirbúningur að gerð 
glærusafnsins hefst er nauðsynlegt að 
spyrja sig:

1. Hver eru markmið okkar með þessum flutningi? 
2. Hvaða atriðum viljum við koma til skila? 
3. Hvað vita áheyrendur um efnið?
4. Hvað viljum við að áheyrendur viti um efnið eftir 

flutning okkar?



�Breytur – er uppbyggingin á þeim skýr?
¡ Ef þú ert í vafa berðu þetta þá undir 

kennarann.

�Tölfræðin – eru þið með túlkun hennar á 
hreinu?
¡ Ef þú ert í vafa berðu þetta þá undir 

kennarann.
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�Á næstsíðustu  glærunni eru helstu 
niðurstöður ykkar dregnar saman í 
stuttu máli.

Mikilvægt er að ljúka flutningi 
á skýran og afmarkaðan hátt .
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�Mikilvægt er að vera búin að æfa 
flutninginn fyrirfram.

� Það er hægt að hækka í einkunn með 
góðum flutningi.

�Þeir hópar sem ekki flytja fá lægri 
einkunn en aðrir.
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1. Þið getið ekki lesið af blaði,
þess vegna eruð þið með 
glærusafnið.
Hafið samt skrifaðan texta til 
öryggis.

2. Þið þurfið að undirbúa 
flutninginn vel til að hann 
verði áheyrilegur.

3. Þið þurfið að flytja mál 
ykkar af sannfæringu.
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Ekki gleyma að skila „rapportinu“ 
eftir flutninginn.

Munið að kennarinn metur bæði
flutninginn sjálfan
og hvernig ykkur tekst upp
við að stjórna umræðunum.

Flutningurinn og gærusafnið 
vega í lokaeinkunn fyrir 
verkefnið!


