
Námsvísar 

Fag: Upplýsinga- og tæknimennt 

Kennari: Áslaug Inga, Hrefna Ósk og Berglind 

Tímafjöldi á viku: 1 - 2 kennslustund 

Bekkur: 1. og 2. bekkur í teymiskennslu 

Kennsluaðferðir og skipulag  

Námssviðið upplýsinga- og tæknimennt felur í sér; miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og 

samskiptatækni. Þetta má skilgreina sem getuna til að greina hvaða upplýsinga er þörf, leita að þeim, leggja á þær 

gagnrýnið mat, nýta til þess ýmsa miðla og þannig auka þekkingu sína og ná tilteknu markmiði. Í 1. og 2. bekk fléttast 

upplýsingatæknin inn í aðrar námsgreinar og er áhersla á að þjálfa lestrar-, íslensku- og stærðfræðikunnáttu nemenda í 

gegnum tölvuna. Farið er í námsvefi Menntamálastofnunnar auk þess sem nemendur kynnast nokkrum forritum. Kennt er 

á Ipada og stefnt á að nemendur læri að nýta sér tækni við nám á fjölbreyttan hátt.  

Námsmat: Leiðsagnarmat. 

Grunnþættir menntunar  

Grunnþáttur Áhersluþættir 

nemandi: 

Heilbrigði og velferð ● læri rétta líkamsbeitingu. 

 

Jafnrétti ● virði jafnan rétt einstaklinga. 

Lýðræði og mannréttindi  ● geti valið sér viðfangsefni út frá áhugasviði og styrkleika. 

● beri virðingu fyrri manngildi hvers og eins. 

Læsi ● sé læs á upplýsinga- og miðlalæsi. 

 



Sjálfbærni ● þjálfist í að beita gagnrýninni hugsun og setja sig í spor 

annarra. 

 

Sköpun  ● nýti tæknina á jákvæðan og skapandi hátt. 

● virki hugmyndaflugið til að vinna að og finna lausnir. 

● geti komið frá sér efni á sem fjölbreytilegastan hátt. 

 

Áætlun  

Viðfangsefni  Námsefni Hæfniviðmið/markmið 

nemandi getur: 

Kennslu- / námsaðferðir Mat 

Vinnulag og 

vinnubrögð 

Kennsluvefir 
Menntamálastofnunar. 
Skólavefurinn. 
Osmo. 
Leitarvélar. 
Efni frá kennara. 
 
 
 
 

● nýtt bókasafn skólans sér 

til gangs og ánægju, s.s. 

til lesturs, hlustunar og 

leitarnáms. 

● sýnt frumkvæði og tekið 

þátt í 

samvinnuverkefnum 

undir leiðsögn. 

● Verkleg kennsla. 

● Nemendur læri að 

umgangast tölvur 

sem sjálfsögð 

hjálpartæki við 

almennt nám. 

● Nemendur læri að 

ganga vel um 

bókasafn og 

tölvubúnað. 

● Nemendur temji sér 

góð samskipti, hlusti 

og sýni kurteisi. 

Leiðsagnarmat. 
Símat. 
 

Upplýsingaöflun og 

úrvinnsla 

● leitað upplýsinga og nýtt 

við verkefnavinnu.  

● nýtt rafrænt og gagnvirkt 

námsefni. 

● Nemendur læri að 

nýta sér leitarvélar 

til að afla sér 

upplýsinga. 

 



● nýtt upplýsingatækni og 

forrit við uppbyggingu 

einfaldra verkefna. 

Tækni og búnaður  ● Nemendur skrifa 

einfaldan texta. 

 

 

Sköpun og miðlun ● notað hugbúnað/ forrit 

við miðlun þekkingar á 

einfaldan máta. 

  

Siðferði og 

öryggismál 

● farið eftir einföldum 

reglum um ábyrga 

netnotkun og er 

meðvitaður um 

siðferðislegt gildi þeirra. 

● vinna með ábyrga 

hegðun í gegnum 

leikræna tjáningu, 

klípusögur og 

umræður. 

 

 


