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Inngangur  
 

Í verkefninu Ég á lítinn skrítinn skugga - Kennsluleiðbeiningar um stafræna borgaravitund er unnið út frá níu 

þáttum stafrænnar borgaravitundar samkvæmt þeim Ribble og Bailey (2007) sem eru aðgengi, verslun, 

samskipti, læsi, siðferði, lög og reglur, réttindi og ábyrgð, heilsa og velferð og öryggi. Leiðbeiningarnar eru 

fyrir miðstig grunnskóla og á notkun þeirra að efla og byggja upp stafræna borgaravitund nemenda. Verkefnin 

í kennsluleiðbeiningunum sýna nemendum leiðir til að vera ábyrg inni á samfélagsmiðlum, gera sér grein fyrir 

hættunum sem geta fylgt því að verja of löngum tíma inni á slíkum miðlum daglega og að setja sér mörk. 

Markmiðið með kennsluleiðbeiningunum er að gera nemendur ábyrgari fyrir eigin gjörðum á 

samfélagsmiðlum og að þeir geri sér grein fyrir því að ekki sé allt sem sýnist sem og að þeir átti sig á að sú 

glansmynd sem slíkir miðlar geta gefið af lífi fólks eigi sér stundum litla stoð í raunveruleikanum. Við gerð 

kennsluleiðbeininganna var að meginhluta stuðst við bækur Ingvars Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna 

(2013) og Listina að spyrja (2016) og einnig vef SAFT, www.saft.is.  

 

Undir hverjum flokki stafrænnar borgaravitundar (Ribble og Bailey, 2007) eru eitt eða tvö verkefni. Í 

leiðbeiningunum fyrir hvert verkefni er sett fram hæfniviðmið sem vinna skal að, kennsluaðferðir eru 

útskýrðar og tillaga sett fram um mat á skilningi nemenda á viðfangsefninu. Sumum verkefnum fylgir 

verkefnablað til fjölritunar.  

 

Það er ósk mín að kennsluleiðbeiningarnar reynist aðgengilegar og nýtist við að skipuleggja fjölbreytta 

kennslu um stafræna borgaravitund og um leið að þjálfa nemendur í að vera ábyrgir notendur í stafrænum 

heimi. 

 

 

 

 

Reykjavík maí 2018 

Edda Rut Þorvaldsdóttir 

 

 

 

 

Tilvísun höfundar-Ekki í ágóðaskyni-Deila eins  

CC BY-NC-SA 

http://www.saft.is/
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Yfirlit yfir verkefnin 
 

Undir hverjum flokki stafrænnar borgaravitundar (Ribble og Bailey, 2007) eru eitt eða tvö verkefni. Í 

leiðbeiningunum fyrir hvert verkefni er sett fram hæfniviðmið sem vinna skal að, kennsluaðferðir eru 

útskýrðar og tillaga sett fram um mat á skilningi nemenda á viðfangsefninu. Sumum verkefnum fylgir 

verkefnablað til fjölritunar. Kennarar geta unnið verkefnin af handahófi eftir því sem þarf. Hvert og eitt 

verkefni er sjálfstætt og því í höndum kennarans að velja það verkefni sem á við í kennslu hverju sinni.  

 

 

 

 Flokkar 

Ribble og 

Baily 

 

Markmið Heiti verkefnis Verkefnið í hnotskurn 

1 Aðgengi Vekja athygli nemenda á 

sinni eigin notkun á net- og 

samfélagsmiðlum.  

 

Er ég alltaf á 

netinu? 

Rannsókn á eigin notkun á net- 

og samfélagsmiðlum.  

 

2 Aðgengi Vekja athygli nemenda á 

umfangi net- og 

samfélagsmiðlanotkunar. 

Alltaf á netinu? Spurningakönnun þar sem 

nemendur gera könnun á 

stafrænni notkun skólafélaga 

sinna. 

3 Verslun Vegkja athygli á hugtökum 

tengdum verslun á netinu.  

Að sjoppa á 

netinu.  

Veggjakrotsaðferð. Spjöld með 

hugtökum tengdum verslun á 

netinu sett upp á veggi í 

skólastofunni, nemendur 

skilgreina þau og svo umræður 

eftir það. 

 

4 Samskipti Að nemendur átti sig á 

hvernig æskileg hegðun á 

netinu er. 

Skoðum SAFT. Vefurinn SAFT skoðaður.  

Nemendur svara spurningum 

tengdum samskiptum á netinu. 

 

5 Samskipti Að nemendur átti sig á 

hvernig æskileg hegðun á 

netinu er. 

 

Netið og 

samfélagsmiðlar. 

Gestafyrirlestur frá SAFT um 

netið og samfélagsmiðla. 

 

6 Læsi Að nemendur geti kennt 

hver öðrum um ábyrga 

hegðun á netinu.  

Kennum hvert 

öðru að vera 

ábyrg. 

Nemendur kenna hver öðrum um 

samskipti barna á netinu, 

siðferði á netinu, lög og reglur á 

netinu og öryggi á netinu með 

svokallaðri púslaðferð.   
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7 Siðferði Vekja athygli á hugtökum 

tengdum siðferði á netinu.  

Tölum saman. Veggjakrotsaðferð. Spjöld með 

hugtökum tengdum siðferði á 

netinu sett upp á veggi í 

skólastofunni, nemendur 

skilgreina hugtökin og svo eru 

umræður eftir það. 

 

8 Siðferði Vekja athygli á 

fyrirmyndum og þeirri 

glansmynd sem getur fylgt 

þeim.  

Fyrirmyndir. Nemendur velja sér tvær 

fyrirmyndir. Eina úr þeirra 

daglega lífi, hin á að vera 

þjóðþekkt/heimsfræg. 

9 Lög og 

reglur 

Að nemendur átti sig á 

hvað flokkist undir 

lögbrot á netinu.  

Hver á réttinn? Réttarhöld þar sem mál tengd 

samfélagsmiðlum eru tekin fyrir í 

rétti. 

 

10 Réttindi 

og 

ábyrgð 

Að nemendur geti skoðað 

samfélagsmiðla með 

gagnrýnum augum. 

Með eða á móti 

samfélagsmiðlum? 

Hattaaðferð. Rökræður með eða 

móti samfélagsmiðlum.  

 

11 Heilsa 

og 

velferð 

Að nemendur átti sig á 

muninum á því hvernig það 

er að alast upp í 

nútímasamfélagi og í því 

samfélagi sem amma 

þeirra eða afi ólust upp í.  

 

Gamlir tímar - nýir 

tímar 

Viðtal við ömmu eða afa. Hver er 

munurinn á að vera barn og 

unglingur í nútímasamfélagi og 

þegar þau ólust upp? 

12 Heilsa 

og 

velferð 

Vekja athygli nemenda á 

líkamsstöðu sinni þegar 

nemendur nota tölvu/ 

snjalltæki.  

Hvernig beiti ég 

mér? 

Rannsókn á eigin líkamsstöðu.  

Hvernig beiti ég líkamanum mínum 

þegar ég nota tölvu/ snjalltæki? 

 

13 Öryggi Að nemendur átti sig á 

þeim hættum sem geta 

fylgt því að nota net- og 

samskiptamiðla.  

Hver veit hver ég 

er? 

Öryggi barna á netinu.  

Veggspjaldagerð  þar sem 

bekkjarfélagar búa til 

sameiginlegar öryggisreglur á 

netinu. 
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Tími: 

• Ein vika í gagnaöflun.  

• U.þ.b. sjö, 40 mín kennslustundir. 

Bekkjarskipulag: 

• Einstaklingsverkefni.  

 

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölvur (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri). 

• Verkefnablað. 

 

Til minnis: 

• Fara yfir með nemendum hvernig gott er 

að framkvæma rannsóknina. 

• Tilkynna foreldrum/forráðamönnum um 

verkefnið.  

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemendur geti… 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til 

stuðnings við nám. 

• skoðað það með gagnrýnum hætti hvort samfélagsmiðlanotkun og sá tími sem í hana 

fer hafi áhrif á líf þeirra.  

• gert rannsókn, sett fram rannsóknarspurningu, tilgátu, safnað gögnum, unnið úr 

gögnum og tekið saman niðurstöðu. 

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Leitaraðferðarlíkanið: 

1. Nemendur kynna sér rannsóknarefnið og búa sér til rannsóknarspurningu. 

Rannsóknarspurningin gæti t.d. verið: Hversu miklum tíma eyði ég inni á 

samfélagsmiðlum í hverri viku og hvaða samfélagsmiðla nota ég helst?   

2. Næst koma tilgátur, hugmyndir eða skýringar nemenda og þær settar fram. (liðir 1-2: 

1-2 kennslustundir) 

3. Upplýsingaöflun þar sem nemendur afla heimilda. (1-2 kennslustundir í undirbúning, 

gagnaöflun 3-7 dagar) 

a. Nemendur útbúa spurningar t.d. Hversu miklum tíma eyði ég inni á 

samfélagsmiðlum á hverjum degi/viku?  Hvaða samfélagsmiðla nota ég? Hvaða 

samfélagsmiðil nota ég mest? Er einhver samfélagsmiðill sem ég má ekki nota? 

Eru reglur á mínu heimili varðandi notkun á samfélagsmiðlum?  

b. Nemandi skráir niður hjá sér notkun sína á samfélagsmiðlum daglega.   

      4.  Unnið úr gögnum.  

Aðgengi 
„Er ég alltaf á netinu?“ 

 

Rannsókn á eigin notkun á samfélagsmiðlum.  
 

Hversu miklum tíma eyði ég inni á samfélagsmiðlum í hverri viku og hvaða samfélagsmiðla 

nota ég helst? 
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Hvað gerir kennarinn: 

• Hjálpar nemendum að undirbúa 

rannsóknina. 

• Hjálpar nemendum að vinna úr gögnum. 
 

Hvað gera nemendur: 

• Útbúa rannsóknarspurningu. 

• Útbúa spurningar. 

• Skrá notkun á samfélagsmiðlum 

daglega. 

• Vinna úr könnun. 

• Skrifa skýrslu á verkefnablað  
 

Mat á hæfni: 

Kennari metur þátttöku nemanda í allri vinnunni, hvort nemandi hafi tileinkað sér 

rannsóknaraðferðirnar og hvernig hann skilar niðurstöðum. Allt þarf að koma fram sem beðið er um á 

verkefnablaði.  Einnig þarf að vera ljóst hvort nemandi hafi skoðað með gagnrýnum hætti hvort 

samfélagsmiðlanotkun og sá tími sem í hana fer hafi áhrif á líf hans.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.  Niðurstaða tekin saman. (liðir 4-5:  2-3 kennslustundir) 

      6.  Nemandi skilar verkefninu skriflega til kennara (sjá verkefnablað).  

           (Hér kemur til greina ýmis önnur framsetning t.d. kynning eða myndband). 
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Rannsókn á eigin notkun á net- og samfélagsmiðlum 
Nafn: 

 

 

Rannsóknarspurning: 

 

 

Tilgáta: 

 

 

Upplýsingaöflun 

Niðurstaða: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Skiladagur: 

 

Dagur 1: 

 

 

 

Dagur 2: 

 

 

 

Dagur 3: 

 

 

 

Dagur 4: 

 

 

 

Dagur 5: 

 

 

 

Dagur 6: 

 

 

 

Dagur 7: 
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Tími: 

• Fimm til sex 40 mínútna 

kennslustundir. 

Bekkjarskipulag: 

• Hópverkefni, 3 nemendur saman í hópi.  

• Handahófskennt valið í hópa.  

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölvur (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri). 

• Verkefnablað. 

 

Til minnis:  

• Fara yfir með nemendum hvernig gott er 

að framkvæma könnun.  

• Fá leyfi hjá öðrum kennurum til  að 

nemendur fái að koma og taka þátt í 

könnun. 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemendur geti… 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til 

stuðnings við nám. 

• skoðað það með gagnrýnum hætti hvort samfélagsmiðlanotkun og sá tími sem í hana 

fer hafi áhrif á líf þeirra.  

• lagt könnun fyrir samnemendur, sett fram rannsóknarspurningu, tilgátu, aflað 

heimilda, unnið úr gögnum, ekið saman niðurstöður og sett fram upplýsingar.  

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim:  

Spurningakannanir:  

1. Spurningakönnun um ákveðið viðfangsefni (notkun á samfélagsmiðlum).  

2. Úrtakið er afmarkað, það hannað (skólafélagar).  

3. Spurningalistar samdir.  

4. Könnun lögð fyrir. 

5. Unnið úr niðurstöðum.  

6. Ályktanir dregnar.  

7. Niðurstöður settar fram með töflum, gröfum eða línuritum eftir því sem við á og 

nemendur kjósa hverju sinni.  

 

Ef nemendur hafa aðgang að spjaldtölvum er gott að nota rafræn kerfi til að gera 

könnunina.  

t.d.  Google forms, Forms á OneDrive, https://www.surveymonkey.com/ 

 

Aðgengi 
„Alltaf á netinu?“ 

 

Könnun á skólafélögum. 

Hversu miklum tíma eyða börn á samfélagsmiðlum og hvaða samfélagsmiðla nota þeir 

helst? 

https://www.surveymonkey.com/
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Hvað gerir kennarinn: 

• Stýrir umræðum um hvernig gott sé 

að bera sig að þegar kemur að því að 

leggja könnun fyrir samnemendur. 

• Hjálpar nemendum að undirbúa 

könnunina. 

• Hjálpar nemendum að vinna úr gögnum.  

 

Hvað gera nemendur: 

• Útbúa rannsóknarspurningu. 

• Útbúa spurningar. 

• Fara í aðra bekki og biðja nemendur að 

taka þátt í könnun. 

• Vinna úr könnun 

 

Mat á hæfni: 

Kennari metur þátttöku nemanda í allri vinnunni, hvort nemandi hafi tileinkað sér 

rannsóknaraðferðirnar og hvert framlag hans var í hópavinnunni. Vinnubrögð þurfa að vera 

vönduð og allt þarf að koma fram sem beðið er um á verkefnablaði. Einnig þarf kennari að 

sjá til þess að nemandi hafi skoðað með gagnrýnum hætti hvort samfélagsmiðlanotkun og sá 

tími sem í hana fer hafi áhrif á líf hans.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur skila verkefninu skriflega til kennara, á myndbandi eða með kynningu (sjá 

verkefnablað). 
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Spurningakönnun 

Nemendur spyrja skólafélaga sína um net- og samfélagsmiðlanotkun þeirra 

 

1. Spurningakönnun um ákveðið viðfangsefni (notkun á samfélagsmiðlum).  

2. Úrtakið er afmarkað (skólafélagar).  

3. Spurningalistar samdir.  

4. Könnun lögð fyrir. 

5. Unnið úr niðurstöðum.  

6. Ályktanir dregnar.  

7. Niðurstöður settar fram með töflum, gröfum eða línuritum eftir því sem nemendur 

kjósa hverju sinni.  

 

Hverjir eru spurðir (úrtak)? 

 

 

Spurningar: 

Spurning 1  

Spurning 2  

Spurning 3  

Spurning 4  

 

Niðurstöður: 
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Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir. 

Bekkjarskipulag: 

• Hópaverkefni, 3-4 nemendur saman í hópi. 

• Handahófskennt valið í hópa. 

 

Námsefni og gögn: 

• Minnismiðar. 

• Skriffæri. 

 

Til minnis: 

• Útbúa A4 blöð með einu hugtaki á hverju 

blaði (sjá lista með hugmyndum neðar) 

• Vera með minnismiða með lími aftan á. 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

• metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

• tileinkað sér þau hugtök sem við á, geti skilgreint þau og rætt sín á milli. 

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Veggjakrotsaðferð: Í henni er markmiðið að kynna fyrir nemendum hugtök tengd ákveðnu 

málefni. Kennari útbýr veggspjöld (A4 blöð) sem hann setur víðsvegar um kennslustofuna, 

hvert með einu hugtaki á. Í byrjun er mikilvægt að kennari geri nemendum sínum grein fyrir 

því að enginn skilgreining er slæm heldur séu þær allar góðar og gildar hvort sem þær eru 

réttar eða rangar.  

 

Nemendum er síðan skipt upp í 3-4 manna hópa en hlutverk þeirra er að ganga á milli spjalda 

og ræða sín á milli um hugtökin og koma sér saman um skilgreiningu á hugtakinu hvort sem 

þau vita hana eða ekki. Hver hópur skrifar sína skilgreiningu á spjaldið. 

 

Eftir að allir hóparnir eru búnir að fara hringinn og eru búnir að skrifa sínar skilgreiningar á 

spjöldin tekur kennarinn spjöldin niður og byrjar að fara í gegnum hvert hugtak fyrir sig. 

Hann byrjar á að lesa hugtakið sjálft og skilgreiningarnar sem nemendur skrifuðu á spjaldið. 

Næst byrjar kennarinn að spyrja spurninga eins og hvernig skiljið þið hugtakið? Hvað þýðir 

hugtakið? Getið þið tekið dæmi um það sem fellur undir hugtakið? og svo mætti lengi telja. 

Gott er að nýta öll þau tækifæri sem gefast til að skapa umræðu. Um leið og einhver spyr 

spurningar er hægt að ræða hana, útskýra, leiðrétta misskilning og svara. 

 

Verslun 

„Að sjoppa á netinu“ 
 

Skilgreina hugtök tengd verslun á netinu með veggjakrotsaðferð. 
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Hvað gerir kennarinn: 

• Byrjar á að brýna fyrir nemendum að 

engin skilgreining sé slæm. 

• Segir nemendum ekki svörin á meðan 

spjöldin eru upp á veggnum. 

• Stýrir umræðu eftir að nemendur eru 

búnir að setja sinn skilning í hugtökin. 
 

Hvað gera nemendur: 

• Ganga á milli spjalda og skrifa niður 

sinn skilning á hugtakinu og líma á 

spjaldið. 

• Taka þátt í umræðum. 
 

Mat á hæfni: 

Kennari fylgist með umræðum á meðan nemendur vinna að skilgreiningum og í umræðum á 

eftir kannar hann hvort skilningur þeirra sé til staðar. 
 

 

  

Hugtök sem hægt er að skilgreina: 

Persónuupplýsingar, svindl á netinu, hakkari, lykilorð, svikin vara, „ástarglæpir”, öryggi, 

vefverslun, samanburður, mútur, tollur, póstburðargjöld, hótun og afsláttur.  
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Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Efnis - og heimildakönnun. Nemendur fá það verkefni að afla upplýsinga um samskipti á 

netinu.  

• Byrjun á kennslustund (kveikja): 

Kennari sýnir nemendum tvö myndbrot, sem fjalla um að hugsa áður en þú setur 

eitthvað á netið: 

https://youtu.be/CE2Ru-jqyrY ,  

https://www.youtube.com/watch?v=CE2Ru-jqyrY&feature=youtu.be 

https://youtu.be/ThxmgXMBpoM   

 

• Nemendur fá tölvur/spjaldtölvur og leita svara við eftirfarandi spurningum með því 

að leita svara á vef SAFT www.saft.is  

Spurningum svarað, allir hópar svara öllum spurningum: 

o Hvað er neteinelti? 

o Hvernig dreifist mynd á netinu? 

o Hver eru netorðin fimm? 

Tími: 

• Þrjár til fjórar 40 mínútna 

kennslustundir, verkefnavinna.  

• Ein 40 mínútna kennslustund, 

kynningar.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Hópavinna. Fjórir nemendur saman i hópi. 

• Kennari velur handahófskennt í hópa.  

 

Námsefni og gögn: 

• Verkefnablað. 

• Spjaldtölvur.  

• www.saft.is 

• Nemendur ráða hvernig þeir skila 

verkefninu. 

Til minnis: 

• Vera tilbúin/n með kveikju. 

• Vera tilbúin/n með verkefnablað.  

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings 

við nám. 

• áttað sig á hugtökum sem unnið er með.  

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

 

Samskipti 
„Skoðum SAFT“ 

 
Vefurinn SAFT skoðaður.  

Nemendur svara spurningum tengdum samskiptum á netinu. 

https://youtu.be/CE2Ru-jqyrY
https://www.youtube.com/watch?v=CE2Ru-jqyrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CE2Ru-jqyrY&feature=youtu.be
http://www.saft.is/
http://www.saft.is/
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o Hvað felst í nafnleynd á netinu? 

o Hvað er stafræn borgaravitund? 

 

• Nemendur ráða hvernig þeir skila verkefninu (sjá verkefnablað). 

o Gera veggspjald. 

o Gera stuttmynd. 

o Gera fréttaþátt. 

o Gera teiknimyndasögu. 

o Annað með samþykki kennara.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað gerir kennarinn: 

• Skiptir nemendum upp í hópa. 

• Er með kveikju. 

• Aðstoðar nemendur í verkefnavinnu. 

• Stýrir kynningum. 

 

Hvað gera nemendur 

• Byrja á að finna út úr því hvernig þeir 

vilja skila verkefninu.  

• Leita svara við spurningum. 

• Kynna verkefnið sitt.  

 

Mat á hæfni: 

Að nemendur skili af sér verkefni þar sem spurningum er svarað. Nemendur eiga að geta 

áttað sig á þeim hugtökum sem unnið er með, svo sem neteinelti, nafnleynd og stafræn 

borgaravitund.    
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Samskipti á netinu 

 

Hópur: 

 

 

Veljið eina af eftirtöldum leiðum til að skila verkefninu: 

• Veggspjald. 

• Gera stuttmynd. 

• Gera fréttaþátt. 

• Gera teiknimyndasögu.  

• Ef ykkur dettur einhver góð hugmynd í hug spyrjið kennarann ☺  

 

Farið á www.saft.is og svarið þessum spurningum. Spurningarnar og svarið við þeim eiga að koma 

fram í verkefninu.  

 

Hvað er neteinelti? 

 

 

 

Hvernig dreifist mynd á netinu? 

 

 

 

Hver eru netorðin fimm? 

 

 

 

Hvað felst í nafnleynd á netinu? 

 

 

 

Hvað er stafræn borgaravitund? 

 

 

 

 

 

 

 

Skiladagur: 

 

  

http://www.saft.is/
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Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir, 

fyrirlestur. 

• Ein 40 mínútna kennslustund að 

skrifa niður fimm atriði.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Allir nemendur hlýða á fyrirlesturinn. 

• Einstaklingsvinna (að svara spurningum).  

 

Námsefni og gögn: 

• Blað og skriffæri.  

 

Til minnis: 

• Hafa samband við SAFT.  

• Panta sal fyrir fyrirlestur. 

• Fá leyfi hjá skólastjórnendum  

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu (svo sem samfélagsmiðla) á 

líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til þeirra. 

• áttað sig á hugtökum sem unnið er með. 

 
Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Þegar gestafyrirlesari er fenginn til að tala um ákveðin málefni er verið að tengja námið við 

raunveruleg viðfangsefni og í leiðinni er verið  að efla skóla og samfélag. Á vef SAFT 

stendur:  

Í fræðsluerindinu er farið yfir einkenni tælingarmála og hvað beri að varast í samskiptum 

við ókunnuga, hvað sé hægt að gera ef grunur vaknar um tilraun til tælingar og hvert sé 

hægt að leita. Eins fá börn og foreldrar fræðslu um meðferð persónuupplýsinga, alvarleika 

rafræns eineltis og óvarlegra samskipta og myndbirtinga á netinu,  farið verður yfir slæm 

áhrif ofnotkunar á tölvum og neti auk þess sem hvatt er til jákvæðrar og ábyrgrar 

netnotkunar. Fræðslan er lifandi og hvatt er til þátttöku nemenda og foreldra. Stuðst er 

við stutt myndbönd sem að lýsa ýmsum klemmum sem komið geta upp með óvarlegri 

netnotkun. Farið verður yfir helstu rannsóknir og hvernig netnotkun hefur verði að þróast 

síðustu ár. Farið verður yfir helstu heilræði í rafrænu uppeldi  og yfirlit gefið yfir 

aðgengilegt kennsluefni um netnotkun og einfaldar öryggisstillingar (SAFT, 2018). 

Hægt er að skoða fleiri fræðslutilboð hér sem SAFT býður upp á:  

http://saft.is/fagfolk/fraedsla/ 

 

Eftir fyrirlesturinn: Hver og einn nemandi skrifar niður hjá sér fimm atriði sem honum 

fannst áhugaverðust í fyrirlestrinum. Nemendur lesa upp atriðin sín og ræða þau við 

Samskipti 
„Netið og samfélagsmiðlar“ 

 

Gestafyrirlestur frá SAFT 
Netið og samfélagsmiðlar 

http://saft.is/fagfolk/fraedsla/
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Hvað gerir kennarinn: 

• Pantar fyrirlestur hjá SAFT.  

• Sér til þess að allt sé tilbúið fyrir 

fyrirlesturinn (tæknileg mál). 

• Fer yfir miðana með nemendum og 

ræðir þá.  

 

Hvað gera nemendur: 

• Hlusta á fyrirlestur. 

• Skrifa niður hjá sér 5 atriði sem þeim 

fannst áhugaverðust í fyrirlestrinum. 

 

Mat á hæfni: 

Að nemendur átti sig á þeim áreitum sem samfélagsmiðlar geta haft í för með sér, eins og 

einkenni tælingarmála, meðferð persónuupplýsinga, rafrænt einelt, myndbirtingar á netinu 

og slæm áhrif ofnotkunar á tölvum. Einnig er mikilvægt að nemendur átti sig á hvernig 

jákvæð og ábyrg netnotkun er.   

 
 

  

samnemendur og kennara, þannig taka nemendur gagnrýna afstöðu til þess sem var rætt um 

í fyrirlestrinum.  
 

ATH: Hægt er að bjóða foreldrum á þennan fyrirlestur.  
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Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Púslaðferðin lýsir sér þannig að nemendum er skipað í vinnuhópa og námsefninu skipt upp. 

Hver og einn nemandi fær sitt hlutverk þar sem hann á að kynna sér ákveðið efni og kenna 

það öðrum hópum. Allir nemendur taka þátt í tveimur hópum annarsvegar sérfræðingahópi 

og hinsvegar heimahópi.  

 

1. Viðfangsefnið kynnt af kennara. 

2. Skipað í hópa. 

3. Heimahópar hittast. 

4. Sérfræðingahópar starfa. 

5. Sérfræðingar kenna í heimahópum. 

6. Námsmat þar sem nemendur eru prófaðir úr efninu (ef við á). 

 

Sérfræðingahópur: Nemandi lærir ákveðið námsefni sem hann síðan kennir öðrum, 

sérfræðingarnir læra efnið sem þeim var úthlutað saman og ræða það sín á milli hvernig 

best sé að kenna það. Nemendur geta skrifað sameiginlegar glósur í Google docs.  

 

Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Hópaverkefni. 

• Kennari skipar í fjóra hópa.  

 

Námsefni og gögn: 

• Vefir inn á www.saft.is 

• Blað og skriffæri (ef nemendur 

vilja punkta niður hjá sér). 

Til minnis: 

• Skipta nemendum upp í hópa.  

• Vera með vefsíður tilbúnar fyrir 

sérfræðihópana. 

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti... 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna 

afstöðu til þeirra. 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

• tileinkað sér þann lærdóm sem nemendur kenna hverjum öðrum.  

 

Læsi 
„Kennum hvert öðru að vera ábyrg“ 

 

Nemendur kenna hvorir öðrum um samskipti barna á netinu, siðferði á netinu, 

lög og reglur á netinu og öryggi á netinu með svokallaðri púslaðferð.   

http://www.saft.is/
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Sérfræðihóparnir eru:  

1. Samskipti barna á netinu. http://saft.is/stafraen-borgaravitund/samskipti/ 

2. Siðferði á netinu. http://saft.is/stafraen-borgaravitund/sidferdi/ 

3. Lög og reglur á netinu. http://saft.is/stafraen-borgaravitund/log-og-reglur/ 

4. Öryggi á netinu. http://saft.is/stafraen-borgaravitund/oryggi/ 

 

 

Heimahópur: Nemandi kennir öðrum námsefnið.  
 

 

Hvað gerir kennarinn: 

• Skipar í hópa. 

• Úthlutar efni sem nemendur eiga að 

kenna. 

• Aðstoðar nemendur. 

• Stjórnar tímanum. 

 

Hvað gera nemendur: 

• Læra námsefnið sem þeir eiga að 

kenna.  

• Kenna námsefnið. 

• Læra námsefnið sem aðrir nemendur 

kenna þeim.  

 

Mat á hæfni: 

Að nemendur geri sér grein fyrir samskiptum barna á netinu, siðferði á netinu, lögum og 

reglum á netinu og öryggi á netinu með því að geta kennt öðrum samnemendum efnið sem og 

lært efnið hjá öðrum nemendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saft.is/stafraen-borgaravitund/samskipti/
http://saft.is/stafraen-borgaravitund/sidferdi/
http://saft.is/stafraen-borgaravitund/log-og-reglur/
http://saft.is/stafraen-borgaravitund/oryggi/
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Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir. 

Bekkjarskipulag: 

• Hópaverkefni, 3-4 nemendur saman í hópi. 

• Handahófskennt valið í hópa. 

 

Námsefni og gögn: 

• Minnismiðar. 

• Skriffæri. 

 

Til minnis: 

• Útbúa A4 blöð með einu hugtaki á hverju 

(sjá lista með hugmyndum neðar) 

• Vera með minnismiða með lími aftan á. 

Markmið - hæfniviðmið: 
Að nemandi geti… 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

• metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

• tileinkað sér þau hugtök sem við á, geti skilgreint þau og rætt sín á milli.  

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Veggjakrotsaðferð: Í henni er markmiðið að kynna fyrir nemendum hugtök tengd ákveðnu 

málefni. Kennari útbýr veggspjöld (A4 blöð) sem hann setur víðsvegar um kennslustofuna 

með einu hugtaki á. Í byrjun er mikilvægt að kennari geri nemendum sínum grein fyrir því að 

enginn skilgreining er slæm heldur allar góðar og gildar hvort sem hún sé rétt eða röng.  

 

Nemendum er síðan skipt upp í 3-4 manna hópa en hlutverk þeirra er að ganga á milli spjalda 

og ræða sín á milli um hugtökin og koma sér saman um skilgreiningu á hugtakinu hvort sem 

þau vita hana eða ekki. Hver hópur skrifar sína skilgreiningu á spjaldið. 

 

Eftir að allir hóparnir eru búnir að fara hringinn og eru búnir að skrifa sínar skilgreiningar á 

spjöldin tekur kennarinn spjöldin niður og byrjar að fara í gegnum hvert hugtak fyrir sig. 

Hann byrjar á að lesa hugtakið sjálft og skilgreiningarnar sem nemendur skrifuðu á spjaldið. 

Næst byrjar kennarinn að spyrja spurninga eins og hvernig skiljið þið hugtakið? Hvað þýðir 

hugtakið? Getið þið tekið dæmi um það sem fellur undir hugtakið? og svo mætti lengi telja. 

Gott er að nýta öll þau tækifæri sem gefast til að skapa umræðu. Um leið og einhver spyr 

spurningar er hægt að ræða hana, útskýra, leiðrétta misskilning og svara. 

 

Siðferði 
„Tölum saman“ 

 
Skilgreina hugtök tengd samskiptum á samfélagsmiðlum með veggjakrotsaðferð. 
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Hvað gerir kennarinn: 

• Byrjar á að brýna fyrir nemendum að 

engin skilgreining sé slæm. 

• Segir nemendum ekki svörin á meðan 

spjöldin eru upp á veggnum. 

• Stjórnar umræðu eftir að nemendur 

eru búnir að setja sinn skilning í 

hugtökin. 
 

Hvað gera nemendur: 

• Ganga á milli spjalda og skrifa niður 

sinn skilning á hugtakinu og líma á 

spjaldið. 

• Taka þátt í umræðum. 
 

Mat á hæfni: 

Kennari fylgist með umræðum á meðan nemendur vinna að skilgreiningum og í umræðum á 

eftir hvort skilningur þeirra sé til staðar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugtök sem hægt er að skilgreina: 

Fordómar, sjálfsmynd, fyrirmynd, samskiptamiðlar, baktal, rafrænt einelti, myndbirtingar, 

netfíkn, persónuupplýsingar, samþykki og samskipti. 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir: 

Kveikja, umræða og skrifa um 

fyrirmyndirnar sínar. 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir: 

Nemendur kynna verkefnin sín.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Einstaklingsverkefni. 

• Kynning fyrir bekkjarfélaga.  

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölvur (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri). 

• Verkefnablað.  

 

Til minnis:  

• Vera tilbúin/n með myndband/kveikju.  

• Vera tilbúin/n með verkefnalýsingu.  

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr nærsamfélagi, 

umhverfi og menningu. 

• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á 

sjálfstæðan og uppbyggjandi hátt. 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra. 

 

Kennsluaðferð og lýsing á þeim:  

 
1. Kennari byrjar á að sýna myndbrot um fyrirmyndir: 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/stattumedther/StattuMedTher03.mp4 

2. Kennarar og nemendur ræða um fyrirmyndir og glansmyndina sem þeim getur fylgt.  

Hver er góð fyrirmynd? Hver er slæm fyrirmynd?  

3. Nemendur fá verkefnalýsingu.  

4. Nemendur velja sér tvær fyrirmyndir; 

a. Eina úr þeirra daglega lífi.    

b. Eina þjóðþekkta/heimsfræga. 

 

 

 

Siðferði 
„Fyrirmyndir“ 

 

Fyrirmyndir  
Hver er þín fyrirmynd? 

 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/stattumedther/StattuMedTher03.mp4
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/stattumedther/StattuMedTher03.mp4
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5. Nemendur skrifa um fyrirmyndirnar sínar. Hvað gera þær í sínu daglega lífi? Af 

hverju eru þær fyrirmyndir þínar? Hvað er það sem þær gera sem er til 

eftirbreytni? Hvað getur þú lært af þeim?  

6. Nemendur kynna fyrirmyndirnar sínar fyrir framan bekkjarfélaga sína.  
 

Hvað gerir kennarinn: 

• Er með kveikju (myndband um 

fyrirmyndir). 

• Ræðir við nemendur um fyrirmyndir. 

• Stjórnar kynningum.  

 

Hvað gera nemendur: 
• Velja sér fyrirmyndir og skrifa um 

þær. 

• Kynna fyrirmyndir sínar fyrir 

bekkjarfélögum.  

 

Mat á hæfni: 

Kennari skoðar það hvort nemandi átti sig á hugtakinu fyrirmynd og að hann geti komið því 

frá sér með kynningu.  
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Hver er þín fyrirmynd? 

 
Nafn: 

 

 

 

Fyrirmyndin mín úr mínu daglega lífi er: 

 

Af því að: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þjóðþekkt/heimsfræg fyrirmynd mín er: 

 

Af því að: 
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Tími: 

• Tvær 40 mínútna kennslustundir.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Hópaverkefni. 

• Kennari skipar nemendur í hlutverk.  

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölva (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri). 

 

Til minnis: 

• Finna mál til að sækja (hægt að fara inn á 

fréttamiðla). 

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti... 

• rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðislegum toga. 

• metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Að líkja eftir réttarhöldum: Í þessari aðferð er nemendum kynnt einhver atburðarás, sem 

hefur fleiri en eina hlið. Þessi atburðarás er dregin fyrir dóm og nemendur líkja eftir 

réttarhöldum, nemendur fá það verkefni að: Flytja mál, sækja málið og verja málið. 

 

Hlutverkin sem kennari þarf að skipa í eru:  

• Sækjendur.  

• Verjendur. 

• Aðstoðarmenn þeirra (verjenda).  

• Dómarar.  

• Ritari.  

• Réttarvörður.  

• Kviðdómur.  

 

Mál sem geta komið fyrir rétti: 

• Maður er sakaður um myndbirtingu á facebook, kona sökuð um meiðyrði á netinu, 

persónuupplýsingum stolið, svindl á netinu.  

• Gaman er að taka mál sem eru í fréttum á þeim tíma sem verkefnið er tekið fyrir. 

 
 

Lög og regla 

„Hver á réttinn?“ 

 

Réttarhöld þar sem mál tengd samfélagsmiðlum eru tekin fyrir í rétti. 
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Hvað gerir kennarinn: 

• Útskýrir hlutverkin fyrir nemendum.  

• Les málið fyrir nemendur.  

• Aðstoðar nemendur.  

• Sér til þess að réttarhöldin fari rétt 

fram.  

 

Hvað gera nemendur: 

• Undirbúa hlutverk sín.  

• Taka þátt í réttarhöldum.  

 

Mat á hæfni: 

Kennari fylgist með því hvort nemendur taki þátt, hvað þeir hafa um málið að segja og metur 

út frá því hvort skilningur nemenda sé til staðar um málefnið sem tekið er fyrir. Nemandi á 

að geta rökrætt mál út frá ýmsum sjónarhornum. 
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Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Hattaðaðferð: 

Bekknum er  skipt niður í fimm/sex hópa og hver og einn hópur fær ákveðið hlutverk og setur 

á sig hatta sem tákna það hlutverk. Nemendur fá ekki að velja sig í hóp, það er hlutverk 

kennarans að gera það. Það skiptir ekki máli hverrar skoðunar nemandi er, hann þarf að setja 

sig inn í það hlutverk sem honum er úthlutað og afla sér upplýsinga um hlutverkið. Nemendur 

þurfa að geta rökstutt svör sín og nýtt sér þannig þann lærdóm sem þeir eru búnir að vinna 

með. Þessa aðferð er gott að notast við til að auðvelda nemendum að setja sig spor annarra 

og horfa á málin út frá hinum ýmsum hliðum. 

Til að byrja með þarf kennari að vera búinn að undirbúa nemendur með því að tala við þá um 

samskiptamiðla. Þegar kennaranum finnst nemendur vera búnir að átta sig efninu sem um 

ræðir skiptir hann þeim í hópa og hver hópur fær sitt hlutverk, hlutverkin eru eftirtalin: 

• Grænn hattur: Á að finna allt sem er jákvætt við samskiptamiðla (hvort sem nemendur 

eru sammála því eða ekki). 

• Gulur hattur: Á að finna allt sem er neikvætt við samfélagsmiðla (hvort sem nemendur 

eru sammála því eða ekki). 

• Hvítur hattur: Á að finna tölulegar upplýsingar og staðreyndir um samfélagsmiðla. 

Kennari er tilbúinn með heimildir. 

Tími:  

• Tvær 40 mínútna kennslustundir.  

 

Bekkjarskipulag: 

• Hópavinna.  

• Kennari skipar í hópa. 

 

Námsefni og gögn: 

• Hver hópur fær blað og penna. 

• Spjaldtölvur.  

• Heimasíður/bækur sem gott er að 

skoða (hvítur hattur). Sjá neðar.  

 

Til minnis: 

• Vera búin/n að útbúa hatta 

• Vera tilbúin/n með heimildir. 

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti... 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til 

stuðnings við nám. 

• rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðislegum toga. 

• metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

• áttað sig á ábyrgri hegðun á samfélagsmiðlum.  

 

Réttindi og ábyrgð 

„Með eða á móti samfélagsmiðlum“ 
 

Rökræður með sex hatta aðferð um samskiptamiðla 
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• Rauður hattur: Á að sýna tilfinningar, þ.e. að koma með ábendingar um hvort 

samfélagsmiðlar stuðli að gleði eða sorg, hatri eða friði o.s.frv. Hvaða tilfinningarlegu 

áhrif það hefur fyrir fólk að nota samfélagsmiðla.   

• Svartur hattur: Sér um að finna neikvæðar afleiðingar. Hvaða neikvæðar afleiðingar 

má greina í efninu? Eru áhættur eða veikleikar? Hvað ef allt fer á versta veg? (Má 

sleppa þessu hlutverki) 

• Blár hattur: Sjá um að stjórna umræðum (1-2 nemendur). 

 

Hver hópur byrjar á að fá hálftíma til klukkutíma til að undirbúa sig og eftir það kalla 

fundarstjórar til fundar. Kennari er búinn að undirbúa heimildavinnuna með því að finna 

viðeigandi bækur á bókasafni og finna vefslóðir sem gott er að skoða til að afla sér 

upplýsinga. Nemendur setja á sig hattana og eftir að fundur er settur mega rökræður byrja 

og fundastjóri/ar stjórnar því hverjir tala hverju sinni. 

Nánar um þessa kennsluaðferð á https://www.youtube.com/watch?v=UZ8vF8HRWE4 
 

 

Hvað gerir kennarinn: 

• Er til staðar fyrir nemendur, hjálpar þeim ef 

þarf. 

Heimasíður: Hér eru heimasíður sem nemendur geta 

m.a. stuðst við:  

http://saft.is/ 

http://barnasattmali.is/ 

http://menntamidja.is/blog/2014/09/22/hvad-eru-

samfelagsmidlar-og-til-hvers-notum-vid-tha/ 

https://www.8.is/samfelagsmidlar/ 

http://whatis.techtarget.com/definition/social-media 

https://www.lifewire.com/what-is-social-media-

explaining-the-big-trend-3486616 

 

Hvað gera nemendur: 

• Undirbúa sig fyrir sitt 

hlutverk (punkta niður hjá 

sér). 

• Rökræða / stjórna 

 

Mat á hæfni: 

Kennari fylgist með því hvort nemendur taki þátt, hvað þeir hafa um málið að segja og meta 

út frá því hvort skilningur nemenda sé til staðar um ábyrgð þeirra inni á samfélagsmiðlum 

sem og hvort þeir geta rökrætt mál út frá ýmsum sjónarhornum.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ8vF8HRWE4
http://saft.is/
http://saft.is/
http://barnasattmali.is/
http://barnasattmali.is/
http://menntamidja.is/blog/2014/09/22/hvad-eru-samfelagsmidlar-og-til-hvers-notum-vid-tha/
http://menntamidja.is/blog/2014/09/22/hvad-eru-samfelagsmidlar-og-til-hvers-notum-vid-tha/
https://www.8.is/samfelagsmidlar/
https://www.8.is/samfelagsmidlar/
http://whatis.techtarget.com/definition/social-media
http://whatis.techtarget.com/definition/social-media
https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-3486616
https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-3486616
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Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Heimildamenn - viðtöl: Góðar upplýsingar geta fengist með því að taka viðtöl við fólk, oft er 

gott að fara á vettvang en ekki nauðsynlegt. Mikilvægt er að undirbúa viðtölin vel, skrá 

niður spurningar til að vera með hjá sér og minnisatriði sem geta komið sér vel. Gott er 

undirbúa það hvernig skrá á niður viðtalið t.d. með því að skrá það niður jafnóðum eða taka 

það upp á síma eða önnur snjalltæki.  

 

 

Nemendur taka viðtal við ömmu eða afa/ langömmu eða langafa og spyrja þau hver munurinn 

er að alast upp sem barn í nútímasamfélagi og samfélaginu sem þau ólust upp í þegar 

þau voru lítil.  

 

 

 

Tími: 

• Ein 40 mínútna kennslustund í að 

undirbúa viðtal. 

• Nemendur taka viðtal utan skóla.  

• Tvær 40 mínútna kennslustundir í 

að kynna viðtalið fyrir 

bekkjarfélögum. 

 

Bekkjarskipulag: 

• Einstaklingsverkefni.  

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölva (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri) 

• Upptökutæki (sími, spjaldtölva). 

• Verkefnablað. 

Til minnis: 

• Sjá til þess að allir nemendur hafi 

einhvern viðmælanda.  

• Minna nemendur á að taka viðtalið upp. 

• Tilkynna foreldrum/forráðamönnum um 

verkefnið.  

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra. 

• tekið vel undirbúið viðtal og kynnt niðurstöður þess fyrir samnemendum sínum. 

• áttað sig á þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu á síðustu áratugum.  

 

Heilsa og velferð 

„Gamlir tímar - nýjir tímar“ 
 

Viðtal við ömmu eða afa.  
Hver er munurinn á að vera barn nú til dags og áður fyrr? 
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1. Umræða um gamla tíma og nýja tíma.  

2. Ákveða við hvern á að taka viðtal. 

3. Semja spurningar. 

4. Fara á vettvang og taka viðtal /Hringja.  

5. Vinna úr viðtali. 

6. Kynna viðtalið fyrir bekkjarfélögum.   

 

Gott að hafa í huga: Ef nemandi hefur ekki tök á að taka viðtal við afa eða ömmu er hægt að 

taka viðtal við elstu manneskjuna sem viðkomandi nemandi getur tekið viðtal við. Börn af 

erlendum uppruna geta tekið viðtal við ömmu eða afa í gegnum Skype eða hringt í þau. Einnig 

geta nemendur tekið viðtöl við annað starfsfólk í skólanum, húsverði, ritara, skólaliða eða 

aðra kennara.  

 

Hvað gerir kennarinn: 

• Útskýrir verkefnið. 

• Aðstoðar nemendur að semja 

spurningar.  

• Stjórnar og metur kynningar.  
 

Hvað gera nemendur: 

• Semja spurningar. 

• Taka viðtal. 

• Vinna úr viðtali.  
 

Mat á hæfni: 

Að nemendur átti sig á hver munurinn er á að alast upp sem barn í nútíma samfélagi og 

samfélaginu sem amma þeirra eða afi ólust upp í þegar þau voru lítil. Nemendur eiga að vera 

vel undirbúnir þegar kynning á viðtalinu fer fram.  
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Gamlir tímar - nýir tímar 
 

Nafn: 

 
 

 

1. Ákveða við hvern á að taka viðtal. 

2. Semja spurningar. 

3. Fara á vettvang og taka viðtal.  

4. Vinna úr viðtali. 

5. Kynna viðtalið fyrir bekkjarfélögum.   

 
 

 

Við hvern er viðtalið? 

 

Spurningar: 
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Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Leitaraðferðarlíkanið: 

1. Nemendur kynna sér rannsóknarefnið og búa sér til rannsóknarspurningu. 

Rannsóknarspurningin gæti t.d. verið: Hvernig beiti ég líkamanum mínum þegar ég 

nota tölvu/ snjalltæki? 

2. Næst koma tilgátur, hugmyndir eða skýringar nemanda og þær settar fram. 

3. Upplýsingaöflun þar sem nemendur afla gagna. 

a) Nemendur útbúa spurningar t.d. Hvernig beiti ég mér?  Hvar nota ég 

helst tölvu/snjalltæki? Hvernig beiti ég mér oftast? Er ég bein/n í 

baki?  

b) Nemendur skrá niður hjá sér daglega hvernig þeir beita líkamanum þegar 

þeir nota tölvu eða snjalltæki. Einnig geta nemendur tekið 

myndir/myndband af sér vinna við tölvu eða snjalltæki og nota sem gögn. 

4.  Niðurstaða tekin saman. 

Tími: 

• Ein vika. 

 

Bekkjarsipulag: 

• Einstaklingsverkefni. 

 

Námsefni og gögn: 

• Spjaldtölvur (ef ekki til staðar, 

blað og skriffæri). 

• Verkefnablað. 

 

Til minnis: 

• Fara yfir með nemendum hvernig gott er 

að framkvæma rannsóknina. 

• Tilkynna foreldrum / forráðamönnum um 

verkefnið. 

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti… 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra. 

• gert rannsókn á sjálfum sér, sett fram rannsóknarspurningu, tilgátu, aflað heimilda, 

unnið úr gögnum og tekið saman niðurstöðu. 

• metið það hvort notkun hans á tölvu/ snjalltækjum hafi góð eða slæm áhrif á 

líkamsstöðu hans.  

 

Heilsa og velferð 

„Hvernig beiti ég mér?“ 
 

Rannsókn á eigin líkamsstöðu.  

Hvernig beiti ég líkamanum mínum þegar ég nota tölvu/ snjalltæki? 
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5. Nemandi skilar verkefninu t.d. skriflega, skili inn myndum með lýsingum, taki upp 

myndband og skili til kennara. Nemendur geta einnig unnið leiðbeiningaveggspjöld 

fyrir aðra nemendur þar sem fram kemur hvernig góð og slæm líkamsstaða sé þegar 

unnið er með tölvur eða snjalltæki (sjá verkefnablað). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað gerir kennarinn: 

• Hjálpar nemendum að undirbúa 

rannsóknina. 

• Hjálpar nemendum að vinna úr gögnum. 

 

Hvað gera nemendur: 

• Útbúa rannsóknarspurningu. 

• Útbúa spurningar. 

• Skrá niður daglega. 

• Vinna úr rannsókn. 

 

Mat á hæfni: 

Kennari metur þátttöku nemanda í allri vinnunni, hvort nemandi hafi tileinkað sér 

rannsóknaraðferðirnar og hvernig hann skilar niðurstöðum. Allt þarf að koma fram sem 

beðið er um á verkefnablaði. Nemendur eiga að geta áttað sig á mikilvægi góðrar 

líkamsstöðu.  
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Rannsókn á eigin líkamsstöðu 
 

Nafn: 

 

 

Rannsóknarspurning: 

 

 

Tilgáta: 

 

 

Upplýsingaöflun 

Niðurstaða: 
 

                                                                              Skiladagur: 

 

Dagur 1: 

 

 

 

Dagur 2: 

 

 

 

Dagur 3: 

 

 

 

Dagur 4: 

 

 

 

Dagur 5: 

 

 

 

Dagur 6: 

 

 

 

Dagur 7: 
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Tími:  

• Þrjár til fjórar 40 mínútna 

kennslustundir.  

 

Bekkjarskipulag:  

• 2 - 3 nemendur saman í hópi.  

• Handahófskennt valið í hópa.  

 

Námsefni og gögn: 

• Litaður pappír. 

• Málning. 

• Tússlitir. 

• Lím.  

 

Til minnis: 

• Vera með litaðan pappír tilbúinn. 

• Vera með málningu tilbúna.  

 

Markmið - hæfniviðmið: 

Að nemandi geti... 

• áttað sig á þeim öryggisatriðum sem gott er að hafa í huga á netinu.  

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Að útbúa veggspjöld.  

• Umræða: Nemendur koma sér saman um 7-10 mikilvæg öryggisatriði á netinu. 

o Atriði tengd hættum á netinu 

o Atriði tengd ábyrgri notkun á netinu.   

• Kennari skipar í hópa. 

• Hver og einn hópur fær eitt af þeim öryggisatriðum sem bekkurinn valdi í sameiningu.  

• Nemendur útbúa veggspjald með öryggisatriðinu á.  

• Nemendur hengja veggspjaldið upp í kennslustofunni. 

• Útkoman verða reglur sem nemendur semja sjálfir um hættur á netinu sem og ábyrga 

notkun á netinu.  

 
 

Öryggi 
„Hver veit hver ég er?“ 

 

Öryggi barna á netinu.  

Veggspjaldagerð þar sem bekkjarfélagar búa til sameiginlegar öryggisreglur á netinu. 



37 
 

Hvað gerir kennarinn: 

• Skipar í hópa. 

• Stýrir umræðu.  

• Aðstoðar nemendur. 

• Finnur til efni sem til þarf.  

 

Hvað gera nemendur: 

• Finna öryggisatriði í sameiningu.  

• Útbúa veggspjald. 

 

Mat á hæfni: 

Nemendur eiga að geta áttað sig á þeim öryggisatriðum sem mikilvæg eru og skila af sér 

vönduðu veggspjaldi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


