
Kennsluáætlun  

2019 - 2020 

Bekkur: 9. bekkur 

Námsgrein: Upplýsinga- og tæknimennt 

Fjöldi kennslustunda: 1 stund í viku 

Kennari/kennarar: Rebekka Árnadóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Hæfniviðmið: 
Unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin námsframvindu. 
Unnið á skapandi og gagnrýnin hátt, sjálfstætt og með öðrum. 
Nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt. 
Beitt réttri fingrasetningu. 
Nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar vefsmíðar. 
 
 
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 

 
29. ágúst 

Innskráning, lykilorð 
 
Rafrænt fótspor – 
umfjöllun 

Myndband og umræður 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 ábyrga netnotkun  og 
er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð 

Þátttaka í 
umræðum 

 
5. sept. 

Gróðursetningarferð 
Ekki kennt 

   

 
12. sept. 

Viðmið og 
fyrirkomulag 
fingrasetningarþjálfu
nar kynnt. Próf og 
skráningar 

Innlögn og æfingar beitt réttri fingrasetningu. Viðmið um orð á 
mínútu 

19. sept Like á netinu með 
og á móti. 
Félagslegar „reglur“ 
Hugarkort „Netið“ 

Umræður nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, 
unnið í samræmi við reglur um ábyrga netnotkun  og 
er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð 

 

 
26.  sept. 

Google sheets 
 
Verkefni 1 - kynning 

Kennslumyndband, 
nemendur vinna sjálfstætt 
að verkefnum 
 
https://www.vertex42.com
/edu/google-sheets-for-
students.html 
 

unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu 
 
nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

Þátttaka í 
umræðum 

 
3. okt.  

Google sheets 
 
Verkefni 2-3 
gröf/línurit 

Kennslumyndband, 
nemendur vinna sjálfstætt 
að verkefnum 

unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu 
 
nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

Skilaverkefni 
(Google 
classroom) 

 
10. okt. 

Google sheets 
 
Verkefni 4 súlurit 

Kennslumyndband, 
nemendur vinna sjálfstætt 
að verkefnum 

unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu 
 

Skilaverkefni 
(Google 
classroom) 

https://www.vertex42.com/edu/google-sheets-for-students.html
https://www.vertex42.com/edu/google-sheets-for-students.html
https://www.vertex42.com/edu/google-sheets-for-students.html


nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

 
17. okt. 

Google sheets 
 
Verkefni 6 skífurit 

Kennslumyndband, 
nemendur vinna sjálfstætt 
að verkefnum 

unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu 
 
nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum 
gögnum. 

Skilaverkefni 
(Google 
classroom) 

 

24.  okt. 
Samfélagsmiðlar: 
kostir og gallar, 
rökræður 

Umræður/rökræður nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, 
unnið í samræmi við reglur um ábyrga netnotkun  og 
er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð 
 
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og 
með öðrum, 

Skilaverkefni 
(Google 
classroom) 
 
Lokaskil á 5 
Google sheets 
verkefnum 
 

30. okt  Upplýsingaleit. 
Leit á netinu að 
ýmsum gagnlegum 
upplýsingum 

Sjálfstæð vinna við 
upplýsingaleit  

nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit, 
 
nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, 
s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, 
veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og 
leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni, 

Þátttaka í 
hópavinnu og 
rökræðum 

 
7. nóv 

Google slides 
 
Kynning  

Sjálfstæð vinna við 
glærukynningu 

Tékklisti 

nýtt hugbúnað miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 
skapandi hátt. 
 
unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu, 
 
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og 
með öðru 

Þátttaka í 
verkefni 

 
14. nóv. 

Google slides 
 
Kynning 

Sjálfstæð vinna við 
glærukynningu 

Tékklisti 

nýtt hugbúnað miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 
skapandi hátt. 
 
unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu, 
 
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og 
með öðru 

Skilaverkefni 



 
21. nóv 

Google slides 
 
Kynning 

Sjálfstæð vinna við 
glærukynningu 

Tékklisti 

nýtt hugbúnað miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 
skapandi hátt. 
unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu, 
 
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og 
með öðru 

Skilaverkefni 

 
28. nóv 

Upplýsingaleit. 
Leit á netinu að 
ýmsum gagnlegum 
upplýsingum 

Sjálfstæð vinna við 
upplýsingaleit 

nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit, 
 
nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, 
s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, 
veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og 
leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni 

Skilaverkefni 

 
5. des. 

Heimildamynd um 
neteinelti 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=vo5
CDev36gI 

 nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, 
unnið í samræmi við reglur um ábyrga netnotkun  og 
er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð 

 

 
12. des. 

Fingrasetning, 
æfingar og próf 

 beitt réttri fingrasetningu. Viðmið um orð á 
mínútu 

 
19. des. 

Friðar og 
góðgerðadagur 
Ekki kennt 

   

 


