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Kennsluáætlun 2021-2022 

 

Fag: upplýsingamennt 1. bekkur og 2. bekkur 

Bekkur/samkennsluhópur: 1. – 2. Bekkur í hóp samtals 13 nemendur. 

Kennari/kennarar: Sigurður Snæbjörn Stefánsson. 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1*40 mín allt skólaárið. 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 1*40 mín allt skólaárið.  

Tímabil: 26. ágúst 2022 til 26. maí 2023. 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir: Umgengni og frágangur við tækin sem við vinnum með. Rétt 

líkamsbeiting þegar unnið er við tölvu og Ipad, æfa fingrafimi og rétta fingrasetningu á lyklaborð. 

Hlusta og fara eftir fyrirmælum. Ýmis efni verða tekin fyrir í vetur m.a. að læra á þau tæki sem þau 

vinna með, taka myndir, fara á internetið og hvernig maður hegðar sér þar, forritun, ritvinnsla, 

hlustun, lausnarleit, hjálpsemi og samvinna.  

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu hæfni (lykilorð/færni) 

Umgengni og frágangur 

Hlusta og gera svo 

Læri hvaða orð og hugtök eiga við snjalltæki og tölvur 

Átti sig á grunnvirkni tækjanna 

Þolinmæði, samvinna og hjálpsemi við samnemendur 

Æfi forritun 

Æfi hlustun 

 

 

Hreinlæti 

Að þvo hendur áður en unnið er við tölvu- og lyklaborð 

Að passa að bora ekki í nefið meðan unnið er við lyklaborð 

Að þurrka yfir lyklaborð með sótthreinsi eftir notkun 

 

 

Tölvur 

Viti hvar þær eru geymdar, kunni að sækja og opna tölvu, kunni að loka og ganga frá 

fartölvu í þar til gerðan skáp á annarri hæð.  
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I-pad 

Geti gengið að sínu tæki og passað að það sé  

-hlaðið fyrir næsta tíma,  

-að þau geti gengið að íhlutum svo sem heyrnartólum sem tengd eru við I-pad  

- passað uppá að tækin séu hlaðin eins og spjaldtölvur 

 

Upplýsingamennt 

Læri á og geti notað þau smáforrit sem við notum við kennslu 

Sækja sér upplýsingar á internetið, eins og í gegnum mms.is 

Læri á að nota forrit eins og lærum og leikum með hljóðin og orðagull fyrir læsi til 

iðkunnar 

Grunnforritun með hjálp smáforrita eins og Box Island og Code spark 

Læri á og geti notað forrit til stærðfræði vinnu svo sem: math splat, number games, 

dragonbox forrit er tengjast tölum og algebru, 

 

 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

- Að hlusta á munnleg fyrirmæli 

- Að þeir gefi öðrum nemendum vinnufrið 

- Með því að vera kurteisir 

- Bera ábyrgð á sínum líkama 

- Að þeir geti haldið að sér höndum og fótum 

- Að skipta sér bara af sjálfum sér. 

- Geti gengið frá I-pad og tölvu á geymslusvæði 

- Að ganga vel um hluti sem notaðir eru í upplýsingamennt 

- Að skilja umhverfi sitt eftir hreint og snyrtilegt 

- Að geta metið hvort tæki eins og I-pad þurfi að fara í hleðslu 

- Að geta metið hvort tæki eins og heyrnartól nemanda þarfnist hleðslu 

- Að fingur séu hreinir þegar unnið er með I-pad og fartölvur 
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Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  

(hvernig) 

Virkt 

beint  

Óbeint  

Læsi Að lesa verklýsingar og fyrirmæli um einstaka verkefni. 

Svo og að safna orðaforða yfir áhöld, efnivið og tæki í 

upplýsingamennt.  

x x 

Sköpun Að gera sína eigin skjáhvílu, í I-pad og að geta leikið með 

forrit sem gera þeim kleift að skapa. 

x  

Lýðræði 

Mannréttindi  

Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á 

þessu aldurstigi 

 x 

Jafnrétti  Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á 

þessu aldurstigi  

 x 

Heilbrigði og 

velferð  

Kynna nemendum markvisst góða setstöðu við vinnu við 

tölvu, einnig tímaramma hvers vegna er gott að vera með 

ákveðin tíma fyrir skjávinnu. Að velja sjálfur það sem er 

best fyrir mig. 

 x 

Sjálfbærni Frásagnir  x 

 

 

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni 

nemenda  

Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur fá þjálfun í tjáningu þegar einn tjáir sig í einu. 

Þegar nemendur segja frá verkefnum sínum og þegar þeir 

kynna verkefni sín.  Svo þegar nemendur hlusta á frásagnir 

hvers annars. Æfa sig í að segja frá hugmyndum sínum. Hver 

og einn segir frá eigin reynslu. Að segja frá með hjálp 

snjalltækja. 
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Hlustun Að nemendur geti hlustað á fyrirmæli kennara, að nemendur geti 

hlustað á lágværa tónlist meðan unnið er, að nemendur geti 

hlustað á hvern annan og beitt virkri hlustun. 

Miðlun upplýsinga 

og þekkingar 

Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á þessu 

aldurstigi. Að búa til rafræna kynningu á sjálfum sér, eins og 

hver og einn er fær um í snjalltæki.  

Skapandi úrvinnsla  Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á þessu 

aldurstigi.  

Gagnrýnin hugsun Nemendur hvattir til að segja frá sinni eigin upplifun og 

hvort hægt sé að gera eitthvað sem unnið er með á annan 

hátt. Þá vinnum við með forritið Box Island sem er forritunar 

kennsla og þrautalausn fyrir nemendur á yngsta stigi. 

Sjálfstæði   Í upplýsingamennt er mikil áhersla á sjálfstæði nemenda, þau 

þurfa að æfa sig í að sækja sjálf og vinna með sín tæki að því 

leyti að þau geti tengt sig sjálf inn, kveikt og slökkt, fundið 

þau forrit sem unnið er með og hafið vinnustund.  

Samvinna  Samvinna er þó nokkur í upplýsingamennt, þar sem eldri og 

reyndari nemendur geta mögulega kennt þeim yngri og öfugt.  

Nýting miðla og 

upplýsinga  

Aðallega miðuð við þau öpp sem til eru í I-pödum og einnig 

vinna með forrit og upplýsingar sem finna má inná mms.is 

krakkasíður.  

Ábyrgð á eigin námi  Hér bera nemendur ábyrgð á að halda sig að verki, halda 

vinnusvæðinu sínu tölvu, I-pad snyrtilegu.  

Seigla/úthald  Að geta haldið sig að verki.   

Mat á eigin námi Nemendur gefa sér sjálfir mat með broskallakerfi um hvert 

og eitt verkefni.  

 

 

Helstu kennsluaðferðir 

( X ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  X) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  
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( X ) Umræða/spurnaraðferðir    ( X ) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      (  ) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir       (  ) Þemanám 

( X ) Samvinnunám       ( X) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað       ( ) Samþætt markvisst við aðrar námsgreinar 

Hvað?________________________             Hvaða? íslensku og stærðfræði svo og samfélags 

og náttúruvísindi.  

 

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   X⌂ Ekkert heimanám  

 

 

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats: nemendur gera kennara grein fyrir því sem þeir hafa lært og meta munnlega með 

kennara.   

Hlutfall verkefnaskila: að sýna framá að nemendur kunna: taka mynd og deila með kennara, að taka 

mynd og leika með hana, skrifa og lita. Að taka mynd og gera að skjáhvílu, að taka mynd og setja sem 

bakgrunn, ásamt ýmslu fleiru sem við kemur verkefnum í I-pad. 

Hlutfall símats kennara: kennari gerir nemendum grein fyrir framförum með brosköllum og hrósi 

varðandi verkefni viðkomandi í hverjum tíma.  

Hlutfall lokamats: umsögn er tekur yfir hverja önn fyrir sig.  

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: notað og metið með nemendum, hér það sem nemendur hafa sjálfir 

gert og geta geymt í smáforriti sem unnið er með svo og í geymslusvæði I-pada 

Leiðsagnarmat nýtt: já (  X)  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: I-padar fyrir hvern og einn nemanda, fartölvur sem hægt er 

að pannta fyrir tímana, forrit og öpp sem til eru fyrir þessi tæki. Herynartól. Þau helstu forrit sem 

unnið er með: Lærum og leikum með hljóðin, Orðagull, Book creator, Box Island,  Code spark, Mussilla, 

superheroHD, Dragonbox = Big numbers, Algebra5+, elements, og fleiri stærðfræði smáforrit svo 

sem, math splash, Math flash, number games, Leikir og snjallforrit inná mms.is: stærðfræði pöddur, 
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teningaspil samalangning, teningaspil frádráttur, þrír í röð, og nokkuð mörg fleiri, svo sem vefir eins og 

plöntuvefurinn, fuglavefurinn svo eitthvað sé nefnt.  

 

Undirskrift kennara  

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2022  

Sigurður Snæbjörn Stefánsson 

 


