
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 
 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Námsgrein: Upplýsinga og tæknimennt 

 

Vikustundir: 1 Kennari: Anna Kristín Gunnarsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst - júní  Geti nýtt tölvur og tæki sér til gagns og 
ánægju, s.s. til leitarnáms. 

 Geti nýtt tölvur og tæki sér til gagns og 
ánægju, s.s. til hlustunar. 

 Geti nýtt tölvur og tæki sér til gagns og 
ánægju, s.s. til lesturs. 

 Geti beitt undirstöðuatriðum í 
fingrasetningum. 

 Geti nýtt rafrænt námsefni á einföldu 
formi til stuðnings við vinnutækni og 
vinnulag. 

 Vinni að samvinnuverkefnum í 
upplýsingatækni samþætt öðrum 
námsgreinum. 

 Sýni frumkvæði við vinnu í 
upplýsingatækni. 

 Geti leitað upplýsinga og nýtt við 
verkefnavinnu. 

 Geti leitað að myndefni og nýtt við 
verkefnavinnu. 

 Geti nýtt rafrænt og gagnvirkt 
námsefni. 

 Geti unnið með heimildir 

 Geti nýtt hugbúnað/forrit við 
framsetningu á einföldum tölulegum 
gögnum. 

 Geti nýtt hugbúnað/forrit við einföld 
umbrotsverkefni, t.d. boðskort. 

 Geti notað einfaldan hugbúnað/forrit 
við myndvinnslu. 

Innlögn kennara 
Sýnikennsla 
Einstaklingsverkefni 
Para og hópaverkefni 
Vefkennsla  
Umræður 
 

Upplýsingatækni unnin með 
samþættingu annarra námsgreina. 
Unnið í ritvinnsluforritinu word. 
Exel kynnt og unnið einföld verkefni. 
Unnið að ýmsum verkefnum á  
https://mms.is/ 
Unnið í power point forriti 
Unnið í Sprota á vefnum 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-
4/4b 
Saft.is fræðsla af heimasíðu 
Ipad 
Osmo 
 

Símat á hæfnikort nemanda. 

Virkni í tímum, áhugi og færni eru metin 
yfir veturinn með símati. 

Verkefni nemenda eru geymd með að 
vista á þeirra svæði. 

https://mms.is/
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4b
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4b
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 Geti notað hugbúnað/forrit til að rita 
einfaldan texta. 

 Geti vistað skjöl á gagnasvæði sínu. 

 Geti nýtt sér skjöl af gagnasvæði sínu í 
áframhaldandi vinnu. 

 Sýni ábyrgð í méðferð upplýsing. 

 Sé meðvitaður um siðferðilegt gildi 
netreglna. 
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