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Inngangur: 

Námssvið upplýsinga- og tæknimennt felur í sér, miðlamennt, tölvunotkun, skólasafnsfræði og upplýsinga- 

og samskiptatækni.  Einnig felst upplýsinga- og tæknimennt í því að læra að nálgast upplýsingar á ýmsum 

miðlum og nota þær í samræmi við siðferðileg viðmið um höfundarétt. Með þessu lærir nemandi að 

umskrifa og skapa þekkingu ásamt því að miðla henni á fjölbreyttan hátt í samræmi við tækni og það 

stafræna umhverfi sem við fylgjum. 

Megin áhersla er að þjálfa nemendur markvisst frá byrjun skólagöngunnar og er það gert ýmist í gegnum 

samþættingu námsgreina eða í annari tölvukennslu.  

 

Í upplýsinga- og tæknimennt er tekið mið af sex grunnþáttum (sjá hér fyrir neðan). 

 

Neðst í skjalinu er að finna nákvæmari lýsingu á þeirri vinnu nemenda í 5. bekk í upplýsinga- og 

tæknimennt. 

 

Námskrá 5. bekkjar  í Upplýsinga- og tæknimennt 
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Vinnulag og vinnubrögð 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur fara í sértaka tölvutíma hjá kennara í klukkustund á viku allan veturinn. Einnig vinna nemendur á 

með Ipada og  ásamt annari tölvuvinnu sem er samþætt hinum ýmsu námsgreinum allt skólaárið. 

Í 5. bekk er lögð áhersla á að nemendur læri:  

 að nota skólabókasafn sem upplýsingaver og fá bókasafnsfræðslu til að læra á umhverfi safnsins og 

kynnist heimildavinnu. 

 að vera meðvitaðir um almennt tölvuöryggi og fá fræðslu frá kennara ásamt Maritanámskeiði sem 

skólinn býður uppá.  

 prófi mismunandi tæki s.s. tölvur og Ipad. 

 forritun á byrjunarstigi.  

 geri sér grein fyrir ólíkum aðferðum á mismunandi tækjabúnaði og hugbúnaði og átti sig á því hvaða 

forrit sé hægt að nota hverju sinni. 

 Vinni  áfram í  ritvinnsluforriti, umbrotsforriti, myndvinnsluforriti og bæti við töflureikni. 
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Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

 

Nemendur í 5. bekk  læra að leita upplýsinga í gegnum verkefnavinnu á borð við vefleiðangur. Einnig fara 

nemendur að huga að því hvað heimildir og vinna með þær. Nemendur læra einnig að leita upplýsinga á vef 

til að nýta í verkefnavinnu. Nemendur nýta sér rafrænt og gagnvirkt námsefni bæði í Ipad og á www.nams.is 

svo fátt eitt sé nefnt. Nemendur nýta sér þann hugbúnað sem í boði er til að setja upp verkefnin sín á 

fjölbreyttan og nytsamlegan hátt. Nota til þessa bæði forrit á borð við Word, Publisher, Powtoon en einnig 

á rafrænan hátt í BookCreator.  

 

Tækni og búnaður 

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur í 5.bekk nýta sér fyrst og fremst tölvur skólans, Ipada og prentara. Nýta sér hugbúnað office 

pakkans og kynnast Office365 einnig bætist við forritun í 5. bekk. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

http://www.nams.is/
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Sköpun og miðlun 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur í 5. bekk læri að nota hugbúnað og miðli með honum ákveðinni þekkingu. Nemendur 

læra og kynnast betur forritum á borð við: 

 Word – framhald 

 Publisher – grunnkennsla í forritinu og læra að fara með kynningar 

 Imovie  þar sem nemendur læri grunnatriði í stuttmyndagerð með æfðum atriðum sem þarf 

ekki að klippa.   

 Scratch jr forritun. 

 Töflureiknir Excel. 

 BookCreator og Pic Collage þar sem nemendur ná að miðla ákveðinni þekkingu á skapandi og 

fjölbreyttan hátt. 

 Photostory og Powtoon – kynningagerð annars vegar og lifandi glærur hinsvegar 

 Tölvuöryggi – farið í gegnum helstu atriði við að eiga aðgang að síðum, lykilorð ofl. 

 
Athugið að þetta er ekki tæmandi listi 
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Nemendur læra enn meira um tölvuöryggi, lykilorð, vistun, höfundarétt ofl. 

Siðferði og öryggi 

Kennsluáætlun fyrir 5. bekk 

Forrit og annað Námsmat 

Að nemandi: 

 læri að finna sér heimildir á bókasafni og fái fræðslu á bókasafni. 

 læri á skýjalausnir, vista skjöld og deila með öðrum. 

 noti  Onenote í heimavinnu eða annari verkefnavinnu. 

 fara vel í gegnum tölvuöryggi og fá fræðslu frá kennara og 

Maritafræðslu sem skólinn býður upp á. 

 læri á töflureikni og fari í a.m.k. í gegnum þrjú einföld verkefni. 

 læri forritun í Scratch. 

 prófi StoryJumper eða önnur sambærileg forrit. 

 Símat kennara á virkni  og  
áhuga nemenda í 
kennslustundum. 

 Foreldrar fá afhent 

matsblað í gullakistu í lok 

skólaárs. Þar kemur fram 

hvaða atriði nemandi hefur 

náð að tileinka sér. 
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 læri ennfrekar á forrit officepakkans og bæti þar sérstaklega við sig í 

Puplisher og PowerPoint þó ekki með talglærum. 

 noti leikja-/ námsforrit bæði á nams.is og í Ipad, má þar nefna: 

a. BookCreator og BookRecorder – rafræn bókagerð 

b. Pic Collage - veggspjaldagerð 

 Haldi áfram að vinna með Imovie. 

 Photostory –myndasýning. 

 PowToon lifandi glærugerð. 

 Kynnist því að taka próf á neti með Socrative og Kahoot. 


