
Upplýsingatækni í aðalnámskrá og þemaheftum 



Aðalnámskrá og þemahefti 

 Tölvur og samskiptatæki eru víða ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks 

 Sjálfsögð verkfæri í skólastarf 

 Ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða reikningsverkfæri  

 Tól sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar, t.d. með notkun 

myndmáls.  

 
Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 19 



UT – alls staðar 

• Umfjöllun um upplýsingatækni er víða að finna í almenna hluta 

aðalnámskrár, greinasviðum og þemaheftunum 

• Á þessum 660 blaðsíðum er UT sett í margvíslegt samhengi 

• Upplýsinga- og tæknimennt er einnig sérstakt námssvið 

  



Viðmiðunarstundaskráin 



Upplýsinga- og tæknimennt 

 Undir námssviðið heyrir m.a. 

 miðlamennt 

 skólasafnsfræði 

 tölvunotkun  

 upplýsinga- og 

samskiptatækni 
 

  

(bls. 53) 



Upplýsinga- og tæknimennt 

 Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið 
með upplýsinga- og miðlalæsi, sem 
þverfaglegt námssvið 

 Unnin eru raunhæf verkefni sem 
samþættast sem flestum 
námsgreinum og námssviðum 

 Áhersla er lögð á að kynna 
nemendum tækni og aðferðir við 
öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 
upplýsinga í tengslum við annað náms 

 

  



 Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er 
að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa 
þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni og tæknilæsi 

 
Tæknifærni  
Að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir  

Tæknilæsi  
Að nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar og miðla henni  

Upplýsingalæsi  
Hæfni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og 
skapandi hátt  

Miðlalæsi  
Hæfni til að greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð 



Upplýsingaver 

 Í lögum um grunnskóla er fjallað um skólasafnið sem 
upplýsingamiðstöð, sem á að vinna að bættri menntun allra nemanda í 
nánum tengslum við skólasamfélagið 

 Á skólasafni, sem einnig gengur undir nöfnunum upplýsingamiðstöð eða 
upplýsingaver, er gert ráð fyrir samvinnu milli námsgreina og námssviða, þar 
sem nemendur geta nýtt fjölbreytt tæki og gögn í ýmsu formi í námi sínu 

 Skapast þar vettvangur til að efla læsi nemenda í víðum skilningi og þjálfa þá 
í að beita upplýsingatækni 

 Lögð er jafnframt áhersla á að nýta fjölbreytt gögn, s.s. bækur, búnað, tölvur 
og margvíslegan hugbúnað til þekkingaröflunar, sköpunar og miðlunar 



Upplýsingaver frh. 

 [Upplýsingaver] og gegnir þannig lykilhlutverki við að efla 
upplýsinga- og tæknilæsi, stuðla að fjölbreytni í kennsluháttum 
og bæta aðgengi allra að námi við hæfi 

 Þar fá nemendur þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum, læra að afla 
sér þekkingar, vega hana og meta, skapa nýja ,umbreyta og miðla 
henni á fjölbreyttan hátt  

 Með þverfaglegri samvinnu upplýsingavers við ýmsar námsgreinar 
og námssvið, notkun fjölbreyttra námsgagna og tækni má koma til 
móts við þarfir nemenda með hliðsjón af áhugasviði þeirra og 
getu 



Staðsetning 
 Misjafnt er hvernig eða hvar vinna í upplýsingaveri fer fram. Hún 
getur ýmist verið á skólasafni, í samvinnu við tölvuver eða með 
notkun tækja og búnaðar í stofu bekkjarins, í rými sem notað er til 
sjálfstæðrar eða stýrðrar vinnu. Vinnan getur einnig farið fram á 
mismunandi svæðum 

   

 Með upplýsingaverinu skapast jafnframt tækifæri til frekari 
samvinnu, s.s. við almenningssöfn, önnur upplýsingaver og í 
gegnum verkefni á sviði upplýsingatækni og miðlunar, sem unnin 
eru í skólanum 



Samþætting 
 Efla má upplýsinga- og miðlalæsi nemenda með samþættingu námssviðsins 
við ýmsar námsgreinar og námssvið og tengja raunhæfum verkefnum. 
 

 Í upplýsingaveri er gert ráð fyrir samvinnu kennara og annars fagfólks á 
sviði upplýsinga- og samskiptatækni og læsis.  

  
 
 
 
Mikilvægt er að námsmat sé fjölbreytt, það byggi á virkni nemandans og þeirri 
afurð sem unnið er með, hvort sem er í formi ritunar, hljóðvinnslu, tónvinnslu 
og myndvinnslu eða annars konar miðlunar.  

Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 228-230 

Fjölbreytt námsmat 





Námsmat 
 Í upplýsinga- og tæknimennt er lögð áhersla á 
þverfaglega samvinnu við önnur námssvið.  

  

 Þegar um samþætt nám er að ræða er mikilvægt að allir, 
sem koma að kennslunni, sinni námsmati en umsjónar- 
eða faggreinakennari tekur þó meginábyrgð á því 

  

 Hæfniviðmiðin eru sá grundvöllur sem kennsluhættir og 
námsmat byggjast á.  



Námsmat frh. 
 Mikilvægt er að námsmat sé fjölbreytt, það byggi á 
virkni nemandans og þeirri afurð sem unnið er með, hvort 
sem er í formi ritunar, hljóðvinnslu, tónvinnslu og 
myndvinnslu eða annars konar miðlunar 

  

 Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat, sem gefur 
upplýsingar um hver staða nemandans er, hvort hann 
þurfi aðstoð og hvernig megi örva hann til frekari framfara  

  





Námsmat 

 Ýmsar leiðir færar 
 

 Viðmið oft 
að finna  
á netinu 
 

 Með opnum 
hug 

  

  

  



http://www.schrockguide.net/assessment-and-

rubrics.html 

http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html


Og frá Ingvari... 

https://notendur.hi.is/~ingvars/kennsluadferdir/namsmat.htm 



Leiðsagnarmat  

 28. janúar  

Námsmat í þágu náms  
John Morris, Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir,  
Sigríður Erna Þorgeirsdóttir o.fl. 

 4. mars 

Viðmið og matskvarðar 
Erna I. Pálsdóttir og Hildur Karlsdóttir 

 8. apríl 

Endurgjöf og sjálfsmat 
Ragnheiður Hermannsdóttir, Ketill 
Magnússon og Hrefna Birna Björnsdóttir 

  

http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat  

http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat/namsmat-i-thagu-nams/
http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat/namsmat-i-thagu-nams/
http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat/namsmat-i-thagu-nams/
http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat/vidmid-og-matskvardar/
http://ssh.menntamidja.is/leidsagnarmat/endurgjof-og-sjalfsmat/



