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Útdráttur 
Verkefni þetta sem lagt er fram til B.Ed. – prófs af grunnskólabraut við 

Kennaraháskóla Íslans á vorönn 2008 er námsvefur í tæknilæsi sem ætlaður til 

kennslu nemendum í 1. og 2. bekk grunnskólans. Tilgangur námsvefjarins 

„Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“ er útbúa aðgengilegt námsefni á vef sem hentar til 

kennslu í tæknilæsi fyrir nemendur í 1. og 2. bekk grunnskólans. 

 

Námsvefurinn er byggður með það í huga að stuðla að því að nemendur öðlist 

eins mikið og mögulegt er af þeirri þekkingu og færni sem um er rætt í 

þrepamarkmiðum þeim er getið er um í viðauka Aðalnámskrár grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, hvað varðar tæknilæsi nemenda í 1. og 2. bekk 

grunnskólans. 
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Inngangur 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til B.Ed. prófs á grunnskólabraut við 

Kennaraháskóla Íslands. Lokaverkefnið er námsvefur sem ber heitið „Fyrstu 

skrefin: Tæknilæsi“ og er fyrst og fremst ætlaður til kennslu nemendum í 1. og 2. 

bekk grunnskólans sem eru að stíga sín fyrstu skref í tölvustofunni, en ætti einnig 

að geta nýst hverjum þeim sem er að stíga sín fyrstu skref hvað varðar almenna 

tölvunotkun. 

 

Í greinargerð þessari er fjallað um námsvefinn „Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“. Í 

kaflanum Afhverju námsvefur eru færð rök fyrir því af hverju Veraldarvefurinn var 

valinn ákjósanlegur miðill fyrir námsefnið og í kaflanum Efnisval er fjallað um 

ástæðu þess að námsvefur fyrir tæknilæsi varð fyrir valinu sem lokaverkefni 

höfundar. Í kaflanum Uppbygging og innihald vefjar er að finna greinagóða 

lýsingu á námsvefnum, hvernig hann var unninn og skrefunum 16 sem honum er 

skipt í er lýst og markmið með hverju skrefi skilgreind. 
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Stutt lýsing á verkefninu 

Verkefni þetta sem er lokaverkeni til B.Ed. prófs á grunnskólabraut við 

Kennaraháskóla íslands er námsvefur sem ber heitið „Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“ 

og er vefurinn hýstur á vefslóðinni http://lokaverkefni.khi.is/v2008/jgislado/. 

Vefurinn er sem áður segir í inngangi, fyrst og fremst ætlaður til kennslu 

nemendum 1. og 2. bekk grunnskólans sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

tölvustofunni. Við gerð vefjarins voru markmið nýjustu Aðalnámskrár grunnskóla 

(2007) höfð í huga og var leitast við að námsefni og verkefni vefjarins myndu 

stuðla að því að nemendur myndu, eftir yfirferð námsvefjarins, öðlast þá 

þekkingu og færni hvað varðar tæknilæsi sem ætlast er til að þau geri á fyrstu 

tveimur árum sínum í grunnskóla. 

 

 

Afhverju námsvefur? 

Veraldarvefurinn 

Veraldarvefurinn er að mati margra stærsta uppfinning 20. aldarinnar (Karbo, 

Michael B. 2001:3). Með tilkomu Veraldarvefjarins hefur orðið gífurleg framþróun 

í aðgengi upplýsinga fyrir þá sem hafa aðgang að tækjum og þekkingu til þess að 

notfæra sér Veraldarvefinn. Líta má á Veraldarvefinn sem útgáfuform sem býður 

upp á fjölbreytta möguleika og meiri sveigjanleika í útgáfu heldur en aðrir miðlar 

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1999). 

 

Margmiðlun 

Ástæðan fyrir því að höfundur valdi að útbúa námsvef, og nota þar með 

Veraldarvefinn sem miðil, er fyrst og fremst margmiðlunarmöguleikinn. 

Námsvefurinn „Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“ notast við margmiðlun, það er að 

segja; fleiri en einn miðill er notaður til þess að koma námsefninu á framfæri. Þeir 
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miðlar sem notast er við á námsvefnum eru texti, hljóð, myndir, skjákennsla og 

gagnvirk verkefni.  

 

Þegar um nemendur í 1. og 2. bekk grunnskólans er að ræða er ljóst að þeir 

nemendur eru misvel læsir á ritaðan texta, námsvefur sem „Fyrstu skrefin: 

Tæknilæsi“ hefur það fram yfir prentað efni að bjóða upp á hlustun, þar sem 

nemendur geta hlustað á upplestur lesefnisins ef þeir ráða ekki við að lesa hann 

sjálfir. Að auki er að finna skjákennslu á námsvefnum, en skjákennslan kemur í 

stað mikils texta sem væri full langur og þungur yfirlestrar fyrir nemendur á 

þessum aldri. 

 

 

Efnisval 

Ástæðan fyrir því að námsvefur um tæknilæsi varð fyrir valinu sem lokaverkefni 

höfundar var fyrst og fremst skortur á námsefni fyrir greinina „tæknilæsi“ fyrir 

nemendur í 1. og 2. bekk grunnskólans. Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var 

út árið 1999 verður í gildi allt til ársins 2010, í þeirri námskrá er þáttur 

upplýsingatækninnar ekki nærrum því jafn stór og hann er í nýjustu Aðalnámskrá 

grunnskóla sem gefin var út 8 árum seinna, árið 2007.  

 

Á undanförnum árum hafa átt sér stað gríðarlegar framfarir í tölvuheiminum, 

miklar breytingar hafa átt sér stað og hefur mikilvægi upplýsingatækninnar 

stóraukist ár frá ári og þar með mikilvægi upplýsinga- og tæknilæsinnar einnig. 

Upplýsingalæsi er kjarni upplýsingamenntar, hún er undirstaða að ævilangri 

símenntun því að einstaklingur sem býr yfir slíkri færni á að geta aflað sér af 

sjálfsdáðum þekkingar og upplýsinga til að viðhalda og aðlaga færni sína og 

kunnáttu að síbreytilegum kröfum umhverfisins (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:7). 
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Eftir 2 ár verður Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 1999 fallin alveg 

úr gildi og sú nýjasta tekin til framkvæmda að fullu, þá er mikilvægt að til staðar 

sé fjölbreytt úrval af aðgengilegu námsefni sem byggt er upp með markmið 

nýjustu Aðalnámskrár grunnskóla til hliðsjónar. Eins og staðan er í dag þá er 

úrvalið ekki býsna mikið. Samkvæmt vef Námsgagnastofnunar hafa verið gefnar 

út 5 kennslubækur, 1 kennsluforrit, 1 námsvefur og eitt samansafn af gagnvirkum 

leikjum sem henta til kennslu í upplýsinga- og tæknimennt fyrir nemendur á 

yngsta stigi grunnskólans (Námsgagnastofnun, án árs). 

 

 

Tilgangur og markmið 

Tilgangur námsvefjarins „Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“ er útbúa aðgengilegt 

námsefni á vef sem hentar til kennslu í tæknilæsi fyrir nemendur í 1. og 2. bekk 

grunnskólans. Markmið vefjarins er það að nemendur sem farið hafa yfir 

námsefni vefjarins hafi öðlast eins mikið og mögulegt er af þeirri þekkingu og 

færni sem um er rætt í þrepamarkmiðum þeim er getið er um í viðauka 

Aðalnámskrár grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, hvað varðar tæknilæsi 

nemenda í 1. og 2. bekk grunnskólans. Um markmið hvers skrefs fyrir sig má 

lesa um í kaflanum Skrefin sextán og innihald þeirra. 

 

 

Uppbygging og innihald vefjar 

Vefsmíðin 

Námsvefurinn „Fyrstu skrefin:Tæknilæsi” skiptist í kennsluefni og verkefni. 

Umgjörð kennsluefnisins var hönnuð í 8. útgáfu forritsins „Mediator“, sem gefið 

var út af MatchWare A/S, en umgjörð verkefna var hönnuð í 6. útgáfu forritsins 

„Hot Potatoes“ sem gefið var út af Half-Baked Software Inc. 

Skjákennslumyndbönd voru ýmist tekin upp með 3. útgáfu forritsins „Camtasia 
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Studio“ sem gefið var út af TechSmith Corporation eða „Microsoft Photo Story 3“ 

sem gefið var út af Microsoft Corporation. Hljóðskrár voru teknar upp með 5. 

útgáfu „Microsoft Sound Recorder“ sem einnig var gefið út af Microsoft 

Corporation. Hljóðskránum var breytt yfir á MP3 skráarsnið með 15 daga 

prufuútgáfu valgreiðsluforritsins (e. shareware) „4Music WAW to MP3 Converter“. 

 

Skrefin sextán og innihald þeirra 

Forsíða og Um vefinn 

Á forsíðunni er hægt að komast inn á öll skrefin með því að smella á 

hnappana sem þar eru. Þar er einnig að finna hnapp sem heitir „Um 

vefinn“ en þar má finna þessa greinargerð auk upplýsinga um vefinn og 

höfundarétt myndefnis á síðunni. 

 

1. Skref – Umgengni í tölvustofunni 

Á þessu skrefi er fjallað um þær umgengnisreglur sem ættu að gilda 

almennt í tölvustofum og tölvuverum. Nemendur geta hlustað á textann 

upplesinn. Markmið þessa skrefs er að nemendur „temji sér ákveðnar 

umgengnisreglur í tölvustofum og tölvuverum“ (Aðalnámskrá grunnskóla : 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:29). 

 

2. Skref – Hlutar tölvunnar 

• Undirskref: Tölvuturn, skjár, lyklaborð og mús 

Á þessu skrefi er fjallað um fjóra helstu hluta tölvunnar sem eru 

tölvuturinn, skjárinn, lyklaborðið og músin. Farið er stuttlega yfir það hvert 

hlutverk þessara hluta er. Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. 

Verkefni fylgir þessu skrefi þar sem nemendur para hlutina saman við 

hlutverk þeirra. Markmið þessa skrefs er að nemendur kynnist helstu 

hlutum tölvunnar og hlutverki þeirra. 
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3. Skref – Hvað er hægt að gera í tölvum 

Á þessu skrefi eru nemendur fengnir til þess að hugsa út í fjölbreytileika 

tölvunnar og hvað tölvan hefur upp á að bjóða. Nemendur geta hlustað á 

textann upplesinn. Verkefni fylgir þessu skrefi þar sem nemendur velja 

annað hvort „já“ eða „nei“ við spurningum sem spyrja hvort ákveðnar 

aðgerðir séu framkvæmanlegar í tölvum eða ekki. Markmið þessa skrefs 

er að nemendur átti sig á þeim möguleikum sem tölvan hefur uppá að 

bjóða. 

 

4. Skref – Kveikt á tölvunni 

Á þessu skrefi er fjallað um það hvernig kveikt er á tölvunni og skjánum. 

Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. Verkefni sem tengist þessu 

skrefi fylgir 5. skrefi. Markmið þessa skrefs er að nemendur geti kveikt á 

tölvu. 

 

5. Skref – Slökkt á tölvunni 

Á þessu skrefi er fjallað um það hvernig slökkt er á tölvunni á réttan hátt. 

Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. Verkefni fylgir þessu skrefi 

sem einnig tengist 4. skrefi, verkefnið er að nemandi slökkvi á tölvunni og 

kveiki á henni aftur. Markmið þessa skrefs er að nemendur geti slökkt á 

tölvu á réttan hátt. 

 

6. Skref – Jaðartæki 

Á þessu skrefi er hugtakið „jaðartæki“ kynnt fyrir nemendum. Á þessu 

skrefi eru sýndar nokkrar myndir af hlutum sem flokkast undir jaðartæki 

fyrir tölvur. Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. Markmið þessa 

skrefs er að nemendur kynnist hugtakinu „jaðartæki“. 
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7. Skref – Windows umhverfið 

• Undirskref: Ræsihnappurinn, verkefnastikan, skjáborðið 

og táknmyndirnar 

Á þessu skrefi er fjallað um Windows stýrikerfið og hugtökin ræsihnappur, 

verkefnastika, skjáborð og táknmynd kynnt í máli og myndum og hlutverk 

þeirra útskýrt. Nemendur geta hlustað á textann upplesinn.Verkefni sem 

tengist þessu skrefi fylgir 8. skrefi. Markmið þessa skrefs er nemendur 

kynnist Windows stýrikerfinu og geti notað það. 

 

8. Skref – Forrit fundin opnuð og lokað 

Á þessu skrefi er fjallað um það í máli og myndum hvernig forrit eru fundin 

í gegnum ræsihnappinn, hvernig þau eru opnuð og hvernig þeim er lokað. 

Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. Verkefni sem fylgir þessu 

skrefi tengist einnig 7. skrefi, verkefnið er að finna tvö forrit sem fylgja 

Windows stýrikerfinu, opna þau og loka þeim svo aftur. Markmið þessa 

skrefs er að nemendur geti fundið forrit í Windows stýrikerfinu, opnað þau 

og lokað aftur á réttan hátt. 

 

9. Skref – Teikniforritið Paint 

Á þessu skrefi er teikniforritið Paint kynnt fyrir nemendum í gegnum 

skjákennslu. Í skjákennslunni eru helstu verkfæri forritsins kynnt og sýnt 

hvernig þau eru notuð. Í lok skjákennslunnar er sýnt hvernig verkið er 

vistað og hugtakið „vistun“ útskýrt. Tvö verkefni fylgja þessu skrefi, fyrra 

verkefnið er að nemendur nota verkfærin í Paint á einfaldan hátt og vista 

myndina, seinna verkefnið er að nemendur nota verkfærin í Paint til þess 

að teikna ákveðna mynd og vista hana svo. Markmið þessa skrefs er 

tvíþætt; annars vegar að nemendur „geti beitt tölvumús við tölvuvinnslu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:29) og hins 



 11  

vegar að nemendur „geti notað teikniforrit“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:29). 

 

10. Skref – Heimalyklar 

Á þessu skrefi eru heimalyklarnir kynntir fyrir nemendum í máli og á mynd. 

Myndin sýnir heimalyklana og sé músinni rennt yfir myndina birtist texti 

sem segir hvaða fingur á heima á hvaða lykli. Nemendur geta hlustað á 

textann upplesinn (þó ekki textann sem birtist á myndinni), Tvö verkefni 

fylgja þessu skrefi, fyrra verkefnið er þannig að nemendur velja rétt svar 

við því hvaða lykli ákveðinn fingur á heima á, í seinna verkefninu rita 

nemendur stafina sem fingurnir eiga heima á.  Markmið þessa skrefs er að 

nemendur kynnist heimalyklunum. 

 

11. Skref – Vinstri og hægri hlutar lyklaborðs 

Á þessu skrefi er skipan lyklaborðsins kynnt fyrir nemendum í máli og á 

mynd, það er að segja skipting þess í hægri og vinstri hluta. Myndin sýnir 

lyklaborð og sé músinni rennt yfir myndina skiptist lyklaborðið í hægri og 

vinstri hluta. Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. Verkefni fylgir 

þessu skrefi þar sem nemendur velja hvort hægri eða vinstri hönd notar 

ákveðna lykla. Markmið þessa skrefs er að nemendur „átti sig á hvernig 

lyklaborð skiptist í hægri og vinstri hluta“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:29) og að nemendur kynnist 

staðsetningu stafa og talna á lyklaborði. 

 

12. Skref – Sérlyklar á lyklaborði 

• Undirskref: Færsluhnappur – enter, bilstöng, stroka út, 

skiptilyklar og hástafir 

Á þessu skrefi er fjallað um nokkra sérlykla lyklaborðsins og hlutverk 

þeirra kynnt fyrir nemendum, sérlyklarnir sem fjallað er um eru 
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færsluhnappur (e. Enter), bilstöng (e. Space bar), stroka út (e. 

Backspace), skiptilyklarnir (e. Shift)  og hástafir (e. Caps lock). Nemendur 

geta hlustað á textann upplesinn. Markmið þessa skrefs er að nemendur 

„kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði, s.s. að eyða texta, leiðrétta 

texta og rita stóra stafi“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og 

tæknimennt, 2007:30). 

 

13. Skref – Líkamsbeiting 

Á þessu skrefi er fjallað um æskilega líkamsbeitingu sem ætti að hafa í 

huga þegar unnið er við tölvur. Nemendur geta hlustað á textann 

upplesinn. Markmið þessa skrefs er að nemendur “tileinki sér rétta 

líkamsbeitingu við innslátt texta“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- 

og tæknimennt, 2007:29). 

 

14. Skref – Ritvinnsla í Word 

• Undirskref: Að opna Microsoft Word, að vinna með 

texta, að opna vistuð skjöl, að prenta 

Á þessu skrefi er fjallað um ritvinnslu í ritvinnsluforritinu Microsoft Office 

Word í máli, myndum og skjákennslu. Sýnt er hvernig forritið er opnað, 

hvernig unnið er með texta og skjal vistað, hvernig vistuð skjöl eru opnuð 

og hvernig skjal er prentað út. Nemendur geta hlustað á textann 

upplesinn. Verkefni fylgir þessu skrefi þar sem nemendur vinna með texta, 

vista hann og prenta út. Markmið þessa skrefs eru að nemendur „geti ritað 

texta í ritvinnslu“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 

2007:30), að nemendur „geti vistað skjöl og náð í vistuð skjöl á hörðum 

diski“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:30) og 

að nemendur „hafi lært að prenta skjal“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:29). 
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15. Skref – Reglur um notkun Internetsins 

Á þessu skrefi er fjallað um reglur sem gott er að hafa í huga við notkun 

Internetsins almennt. Nemendur geta hlustað á textann upplesinn. 

Markmið þessa skrefs er að nemendur temji sér ákveðnar reglur varðandi 

notkun Internetsins. 

 

16. Skref – Internetið 

Á þessu skrefi er hugtakið „vafri“ (e. Browser) kynnt fyrir nemendum og 

það sýnt í máli og á mynd hvernig vefslóð er sett inn í vafra. Nemendur 

geta hlustað á textann upplesinn. Verkefni fylgir þessu skrefi þar sem 

nemendur opna vafra og slá inn slóðina á krakkasíður 

Námsgagnastofnunar og þeir hvattir til þess að prufa einhverja af þeim 

leikjum sem þar eru í boði. Markmið þessa skrefs er að nemendur „geti 

nýtt sér efni af Neti sem hæfir þessum aldurshópi“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:30). 

 

 

Lokaorð 

Með nýjum áherslum í námi er þörf á nýju námsefni sem uppyllir þær kröfur sem 

gerðar eru. Það er von höfundar að námsvefurinn „Fyrstu skrefin: Tæknilæsi“ sé 

verðug viðbót í þá litlu, en vonandi ört stækkandi flóru námsefnis sem til er fyrir 

kennslu í tæknilæsi í 1. og 2. bekk grunnskólans.  
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