
Kennsluáætlun  

2017 - 2018 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Upplýsinga- og tæknimennt 

Fjöldi kennslustunda: 1 stund í viku 

Kennari/kennarar: Sigríður G. Guðmundsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Unnið er með upplýsinga- og miðlalæsi sem þverfaglegt námssvið. Unnin eru verkefni sem samþættast flestum námsgreinum. 
Lögð er áhersla að efla hæfni nemenda í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Einnig að efla 
hæfni þeirra til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir ásamt því að nýta sér tækjabúnað til að afla sér 
þekkingar og miðla henni. 
 
 
Námsmat:  
Stuðst er við símat á verkefnum og virkni nemenda í tímum. 
 
 
 
 
 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 

 



 

Dagsetning Viðfangsefni Kennsluaðferðir Hæfniviðmið Námsmat 

 
30. ágúst 

Lykilorð og 
tölvukerfi skólans 
kynning á 
námsefni 
vetrarins.  

Fara inn á Námfús 
Aðgangsorð nemenda 

Nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til 
þekkingaröflunar og miðlunar 

 

 

 
6. sept. 

Ritvinnsla og 
fingrasetning 

Nams.is, Word forritið, 
Sense-lang.org 

Nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs 
tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt. 
Nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við 
upplýsingaleit 

 

 
13. sept. 

Ritvinnsla og 
fingrasetning 

Nams.is,  Word, Sense-
lang.org 

Beitt réttri fingrasetningu. 
Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu 
ritunarverkefna 

 

 
27.  sept. 

Ritvinnsla og 
fingrasetning 

Nams.is,  Word, Sense-
lang.org 

Beitt réttri fingrasetningu. 
Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu 
ritunarverkefna. 

 

 
4. okt.  

 Íþróttadagur 
Tími fellur niður 

  

 
11. okt. 

Ritvinnsla og 
fingrasetning 

.Nams.is,  Word, Sense-
lang.org 

Beitt réttri fingrasetningu. 
Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu 
ritunarverkefna 

 
 
Æfingapróf á Netinu 

 
18. okt. 

Töflur og myndrit 
(í tengslum við 
tölfræði í 
stærðfræði) 

Excel, 
Æfing 1 og 2 
(ljósrit af Nams.is) 

Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

 

 

 

25.  okt. 
Töflur og myndrit 
(í tengslum við 
tölfræði í 
stærðfræði) 

Excel, 
Æfing 3 og 4 
(ljósrit af Nams.is) 

Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 
 

 

 
1.nóv.  

Töflur og myndrit 
(í tengslum við 
tölfræði í 
stærðfræði) 

Excel, 
Æfing 3 og 4 
(ljósrit af Nams.is) 

Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 
 

 



 
8. nóv 

Töflur og myndrit 
(í tengslum við 
tölfræði í 
stærðfræði) 

Excel, 
Æfing 5 
(ljósrit af Nams.is) 

Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

 

 
 
 
 
Æfingapróf 

 
15. nóv. 

 Fellur niður.   

 
22. nóv 

Google. Drive. Lykilorð og kynning á 
möguleikum skýisins. 
Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/google-
drive.html 

Nemandi geti unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á 
eigin námsframvindu. 
Nemandi geti nýtt sér möguleika margvíslegs 
tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt. 

 

 
29. nóv 

 Skipulagsdagur   

 
6. des. 

Google skyggnur Möguleikar kynntir, myndir, 
myndbönd, myndrit osfrv. 
 

Nemandi geti unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á 
eigin námsframvindu. Geti unnið á skapandi og 
gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

 

 
13. des. 

Google skyggnur. Möguleikar kynntir, myndir, 
myndbönd, myndrit osfrv. 
 

Nemandi geti unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á 
eigin námsframvindu. Geti unnið á skapandi og 
gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

 

 
20. des. 

 Jólasamvera  
 

 

 
3. janúar 

 

Google. skyggnur Möguleikar kynntir, myndir, 
myndbönd, myndrit osfrv. 
 

Nemandi geti unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á 
eigin námsframvindu. Geti unnið á skapandi og 
gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

 
 
 
Skil á verkefni. 

 
10. janúar 

 Skipulagsdagur   

 
17. janúar 

Netöryggi SAFT (samfélag, 
fjölskylda,tækni) Verkefni af 
vef 

Sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga 
hvort sem er til persónulegra nota eða heimilda- 
og verkefnavinnu. 
Nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, 
unnið í samræmi við reglur um ábyrgða 
netnotkun og er meðvitaður um eigin 

siðferðislega ábyrgð. 
 

 

http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html
http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html


 
24. janúar 

Netöryggi SAFT (samfélag, 
fjölskylda,tækni) Verkefni af 
vef 

Sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga 
hvort sem er til persónulegra nota eða heimilda- 
og verkefnavinnu. 
Nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, 
unnið í samræmi við reglur um ábyrgða 
netnotkun og er meðvitaður um eigin 

siðferðislega ábyrgð. 

 
 
 
 
 
 
Mat á verkefni 

 
31. janúar 

Heimildir og 
heimildaskráning 

Verkefni í Google 
skyggnum, tengt verkefnum 
að eigin vali. 

Beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta 
upplýsingar með tilliti til gæða og efnismeðferðar 
þeirra.  
Unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu 
og sett fram heimildaskrá samkvæmt 
viðurkenndum aðferðum. 

 

 
7. febrúar 

Heimildir og 
heimildaskráning 

Verkefni í Google 
skyggnum, tengt verkefnum 
að eigin vali. 

Beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta 
upplýsingar með tilliti til gæða og efnismeðferðar 
þeirra.  
Unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu 
og sett fram heimildaskrá samkvæmt 
viðurkenndum aðferðum. 

 
 
 
 
 
Skil á verkefnum. 

 
14. febrúar 

   
Öskudagur 

 

 
21. febrúar 

   
Vetrarleyfi 

 

 
28. febrúar 

Heimildir og 
heimildaskráning 

Verkefni í Google 
skyggnum, tengt verkefnum 
að eigin vali 

Beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta 
upplýsingar með tilliti til gæða og efnismeðferðar 
þeirra.  
Unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu 
og sett fram heimildaskrá samkvæmt 
viðurkenndum aðferðum. 

 
 
 
 
 
 
Skil á verkefnum. 

 
14. mars 

Myndvinnsla, 
,,photo gallery“ 

Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/google-
drive.html 

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu. 

 

 
21. mars 

Myndvinnsla, 
,,photo gallery“ 

Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/google-
drive.html 

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu. 

 
Mat á verkefni 

 
11. apríl 

Miðlun með 
Adobe Spark 

Adobe Page 
Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/adobe-
spark.html 

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 
Nýtt hugúnað/forrit við vefsmíðar. 

 

http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html
http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html
http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html
http://www.upplysingataekni.com/google-drive.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html


 
18. apríl 

Miðlun með 
Adobe Spark 

Adobe Page 
Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/adobe-
spark.html 

. Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 
Nýtt hugúnað/forrit við vefsmíðar. 

 

 
25. apríl 

Miðlun með 
Adobe Spark 

 Adobe Page 
Kennslumyndband: 
www.upplysingataekni.com/adobe-
spark.html 

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 
Nýtt hugúnað/forrit við vefsmíðar. 

 
 
Verkefnaskil 

 
2. maí 

Myndbandagerð í 
TouchCast 

TouchCast er smáforrit fyrir 
iPad og iPhone sem býður 
upp á fjölbreyttar leiðir til að 
myndbandagerðar, meðal 
annars gagnvirkar, með 
"green screen" ofl.  

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 

 

 
9. maí 

Myndbandagerð í 
TouchCast 

TouchCast er smáforrit fyrir 
iPad og iPhone sem býður 
upp á fjölbreyttar leiðir til að 
myndbandagerðar, meðal 
annars gagnvirkar, með 
"green screen" ofl.  

Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 

 

 
16. maí 

Myndbandagerð í 
TouchCast 

TouchCast.  Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 

 

 
23. maí 

Myndbandagerð í 
TouchCast 

TouchCast Nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu og gerð myndbanda. 

 
Verkefnaskil 

 

http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html
http://www.upplysingataekni.com/adobe-spark.html

