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Upplýsinga – og 

tæknimennt 

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

tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni.  
 Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla upplýsinga- og miðlalæsi 

nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi. 
 Tæknifærnin felur m.a. í sér getu til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar 

úrvinnsluleiðir. 
 Tæknilæsi felur í sér að nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar og miðla henni. 

 Upplýsingalæsi felur í sér hæfni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og 

skapandi hátt. 

 Miðlalæsi felur í sér hæfni til að greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð. 

 UT námið leggur grunninn að færni nemandans til að nýta tölvutæknina til gagns og ánægju 

í daglegu lífi, sem upplýsingagjafa, ritvinnslutæki og samskiptatæki. 
 Námið er hluti af samþættu námi í Tækniþjálfun en  fléttast inn í flestar kennslustundir 

skóladagsins sem námsleið. 

 Hæfniviðmiðin eru flokkuð í fjögur stigskipt þrep. 

 
Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Áætlun 
Kl. 8.30 – 9.30 

7,5 
kennslustundir 

Vinnulag og vinnubrögð 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

Verkefnavinna: 
Aðgengi að tölvu og ipad í 

verkefnavinnu. 

Kennsluforrit, Foxit reader til 
verkefnagerðar, talgervill til 

upplýsingaöflunar. 

Tækniþjálfun 

UT 
6 kennslustundir 

Vinnulag og vinnubrögð 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Tækni og búnaður 
Sköpun og miðlun 

Verklegar æfingar: 
Þjálfa færni sína í margskonar 
kennsluforritum og vinna þar eftir 

myndrænu stýriblaði. 
Rannsóknarverkefni í gegnum 
vefrallý sem samþætt eru við 
efnistök í þemanámi. 

Ritvinnsluforrit og kennsluforrit. 
Myndrænar stýringar, tímaseðlar 
og stýrispjöld. 

SÁTT 
4  kennslustundir 

Siðferði og öryggismál 

Leitarnám og umræður: 

Skapandi tölvuvinnsla nýtt í 

hópverkefnum og umræðum um 

álitamál í samskiptum. 

Myndrænar stýringar. 

Myndvinnsluforrit í tölvum/Ipad. 
Sögugerðar Öpp. 

Lykilhæfni 

Kl. 13.00 – 13.40 
4kennslustundir 

Tjáning og miðlun 
Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 
Nýting miðla og upplýsinga 
Ábyrgð og mat á eigin námi 

Sjálfstæð verkefnavinna og 

klúbbar: 

Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri 

til að velja fjölbreytt verkefni s.s. í 

tölvu og ipad. 

Valblað með fjölbreyttum 
verkefnum sem  

Tímaseðlar með myndrænum 
leiðbeiningum skref fyrir skref. 
 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á verkefnasafni 

Kannanir: Raunfærnimat 
 

 Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á verkefnasafni 

Kannanir: Raunfærnimat 
 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og 
verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 

Umsögn á þekkingu, leikni, hæfni 
Mat á lykilhæfni 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur 
nýtt af öryggi. 

** 
Hefur tileinkað sér færni að 

hluta en dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir áframhaldandi 
þjálfun í færni og tækifæri til 

að nýta hana. 
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UT - Forþjálfun  

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að afla sér 
þekkingar á tækjabúnaði og möguleikum 
þeirra til boðskipta. 

Að nemandi öðlist leikni í að umgangast og 
nota tækjabúnað sem styður við 
lærdómsferlið. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
nálgast upplýsingar á áhugaverðan 
hátt. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

 
Vinnulag og 
vinnubrögð 

Geti opnað forrit/app eftir myndrænni vinnustýringu  

Geti valið á milli tveggja forrita/appa eftir myndrænni stýringu 

Geti beðið á milli aðgerða (rofi/snertiskjá) 

Upplýsingaöflun 
og úrvinnsla 

Geti nýtt sér ipad/kennsluforrit til þjálfunar (form, hugtök, talning, litir, flokkun, röðun, frásögn) 
Noti ipad til tjáskipta 

Tækni og 
búnaður 

Þjálfist í notkun á tölvumús eða rofa 

Geti notað rofa/snertiskjá 
Sköpun og 

miðlun Geti nýtt sér tölvumús til sköpunar í Paint  
 
 
 
 
 
 
 

1. þrep 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að afla sér 

þekkingar á forritum og möguleikum 
þeirra til náms. 

Að nemandi öðlist leikni í að umgangast 

og nota tækjabúnað sem styður við 
lærdómsferlið. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 

nálgast upplýsingar á áhugaverðan hátt. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

 
 

Vinnulag og 
vinnubrögð 

Geti beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu (lyklaborð/Ipad) 

Geti skráð sig inn og út með nafni og lykilorði á sitt svæði 
Geti staldrað við ákveðið viðfangsefni í ákveðinn tíma í ipad/tölvu (setja tíma sem við á) 

Geti skrifað orð eftir fyrirmynd (t.d nafnið sitt og orðmyndir úr daglegu lífi)  í ipad/tölvu  

Geti unnið sjálfstætt eftir  myndrænni stýringu í ipad/tölvu 

 
Upplýsingaöflun 

og úrvinnsla 

Geti nýtt sér kennsluforrit til þjálfunar í ipad/tölvu (grunnþáttum í íslensku og stærðfræði) 
Geti ritað leitarorð eftir fyrirmynd  

Geti afritað myndir af neti og límt inn á eigið skjal 

Tækni og 
búnaður 

Geti notað lyklaborð til að skrá sig inn og út á sitt svæði 

Geti notað heyrnartól við vinnu 

Sköpun og 
miðlun 

Geti búið til myndasýningu  í Power Point 
Geti notað Paint til að teikna myndir út frá grunnformum og litað fleti 

Siðferði og 
öryggismál Fylgi reglum um ábyrga netnotkun 
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2. þrep 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi fái tækifæri til að afla sér 
þekkingar á forritum og möguleikum 
þeirra til náms. 

Að nemandi öðlist leikni í að umgangast 
og nota tækjabúnað sem styður við 
lærdómsferlið. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
nálgast upplýsingar á áhugaverðan hátt. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

 
 

Vinnulag og 
vinnubrögð 

Þjálfi rétta fingrasetningu, fingur á heimalyklum 

Þekki helstu takka á lyklaborðinu s.s Enter, Space, Back og Shift. 

Geti nýtt sér  broddstafi ( á, é, í, ó, ú , ý,) og helstu tákn ( @, /, (, ), !, ? ofl.) á  lyklaborði  

Geti nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag  

Geti prentað út eigin verk  

Geti útbúið möppu á sínu svæði og vistað eigin verkefni 

Upplýsingaöflun 
og úrvinnsla 

Geti notað tölvuna/ipad til ritunar, listsköpunar með fjölbreyttum forritum 

Geti leitað að stýrðum upplýsingum og nýtt við verkefnavinnu (vefleiðangur) 

Geti afritað texta og myndir af neti og límt inn á eigið skjal 

Tækni og 
búnaður 

Geti notað stafræna myndavél/ ipad og sett inn í tölvu 

Gangi vel um tölvur og tæki sem þeim fylgja 

Sköpun og 
miðlun 

Geti sett mynd (hús) inn í Paint og teiknað út frá henni (fjöll, fólk, faratæki) 

Geti búið til myndasýningu með texta í Power Point 
Siðferði og 
öryggismál 

Fylgi reglum um ábyrga netnotkun og sé meðvitaður um hættur sem þar leynast  
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3. þrep 
Þekking Leikni Hæfni 

Að nemandi fái tækifæri til að afla sér 
þekkingar á forritum og möguleikum þeirra til 
náms. 

Að nemandi öðlist leikni í að 
umgangast og nota tækjabúnað sem 
styður við lærdómsferlið. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
nálgast upplýsingar á áhugaverðan 
hátt. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 
 
 

Vinnulag og 
vinnubrögð 

Geti beitt réttri fingrasetningu, nota báðar hendur á lyklaborði og fingur á heimalyklum 

Geti opnað tölvupóst  

Geti ritað skilaboð og upplýsingar í tölvupósti 
Geti sent tölvupóst án viðhengis  

Geti sent tölvupóst með viðhengi 

Geti nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt (Talgervill, 
Foxit Reader) 

Upplýsingaöflun og 

úrvinnsla 

Geti ritað texta í  Word (ca. 7-10 málsgreinar) 

Geti nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á einföldum tölulegum gögnum 
Geti leitað sjálfstætt að upplýsingum á netinu  

Geti unnið úr upplýsingum og nýtt við verkefnavinnu 
Geti nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu 

Geti nýtt hugbúnað við einfalda vefsmíð 
Sköpun og miðlun Geti notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt  

Siðferði og 
öryggismál 

Átti sig á þeirri siðferðislegu ábyrgð sem fylgir því að setja efni út á netið 

Virði reglur um notkun mynda og upptökur 

 
 
 
 
 
 


