
 

Kennsluáætlun fyrir haustönn 2022 

 

Námsgrein:  Upplýsingamennt            Árgangur: 1.-2. bekkur 

Kennari:  Sólveig Ólafsdóttir       netfang: solveig@klaustur.is 

 

 
Almennt:  Upplýsinga- og tæknimennt er kennt 1x í viku í 80 mín. í senn. Bekknum er skipt í tvo hópa 

sem skiptast á að koma aðra hverja viku í upplýsingamennt á móti sund. 

 

Helstu markmið:  Að þjálfa nemendur í grunnatriðum tölvukunáttu og færni. Lögð verður áhersla á 

grunnatriði í fingrafimi ásamt grunnþekkingu og færni í einföldum forritum s.s málun og umbroti. 

Einnig munum við notast við ýmsa leiki til að auka hreyfifærni í músanotkun.  

 

Hlekkur á aðalnámskra https: https://adalnamskra.is/adalnamskra-grunnskola/kafli-26 

 

Námsgögn: Notast verður við fartölvur skólans í tímum. Námsefnið sem við munum notast við eru 

kennsluforrit á vef Námsgagnsstofnunar og efni frá kennara.  

 

 

 

Tímabil verkefni Kennsluaðferðir Tengin við lykilhæfni og 
hæfniviðmið 

Haustönn 
23.08.´22 – 16.01.´23 

 
Vika 34-35. Rauður/Blár 
22.- 26.08 
 
 
Vika 36. Blár 6.09 
Vika 37. Rauður 13.09 
 
Vika 38. Blár 20.09 
Vika 39. Rauður 27.09  
 

 
 
 
Kynning: Farið yfir 
helstu aðtriði varðandi 
tölvurnar og umgengni. 
 
Æfum innskráningu í 
tölvurnar og frágang. 
 
Námsmat: Inn- og út 
skráning. Músafærni 
 

 
Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Jafningjafræðsla 
Námsleikir 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vinnulag og vinnubrögð 
Að nemandi geti: 

 nýtt upplýsingaver 
sér til gagns og 
ánægju, s.s. til 
lesturs, hlustunar 
eða leitarnáms, 

 nýtt rafrænt 
námsefni á einföldu 
formi til stuðnings 

https://adalnamskra.is/adalnamskra-grunnskola/kafli-26


Vika 40.  04.10 
 
Vika 41. Blár 11.10 
 
Vika 42. 18.10 
Vika 43. 25.11 
 
Vika 44. Rauður 01.11 
 
Vika 45. Blár 08.11 
Vika 46. Rauður 15.11 
 
Vika 47. Blár 22.11 
Vika 48. Rauður 29.11 
 
Vika 49. Blár 6.12 
Vika 50. Rauður 13.12 
 
Vika 51. 20.12 
Jólafrí 21.12 – 3.1 
 
Vika 1. Blár 03.01 
Vika 2. Rauður 10.01 
 
Annarlok: 16. janúar 
 

Sprotaverkefni 
 
Fingrafimi/Músafærni 
 
Starfsdagur 
Þemadagar 
 
Fingrafimi/Músafærni.  
 
Málun – Forrit.  
 
 
Málun – Forrit. 
 
 
Fingrafimi/ 
Jólaleikir – Músafærni. 
 
Litlu Jól KBS 
Jólafrí 
 
Fingrafimi/Músafærni 
 

 
 
 
 
 
 

við vinnutækni og 
vinnulag, 

 gert sér grein fyrir 
ólíkum aðferðum 
við notkun á ýmsum 
tæknibúnaði, 

 beitt 
undirstöðuaðtriðum 
í fingrasetningum 
 

Upplýsinga-öflun og 
úrvinnsla 
Að nemandi geti: 

 nýtt rafrænt og 
gagnvirk námsefni, 

 nýtt 
upplýsingatækni og 
forrit við 
uppbyggingu 
einfaldra verkefna 
 

Tækni og búnaður 
Að nemandi geti: 

 notað einfaldan 
hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu,  

 umgengist og 
gengið frá tækjum 
og búnaði á réttan 
hátt. 

Að nemandi þekki:  

 Helsta búnað sem 
tengist tölvum.  

 
 

* Náms- og kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar 

 

Námsmat: 

Símat og leiðsagnarmat: Metin er virkni, viðhorf og þátttaka í tímum, umgengni og samvinna. 
Námsmat gefið í formi umsagnar í annarlok og einkunnargjöf í orðunum: Framúrskarandi/Hæfni 
náð/Á góðri leið/Þarnast þjálfunar/Hæfni ekki náð. 
 

 

 


