
Upplýsingatækni 4.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari: 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá 

kennara og sjálfstæð vinna 

nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  

 

Fingrafimi 

 Situr rétt við vinnu 
á lyklaborð og beitir 
sér rétt. 

 Þekkir alla 
heimalyklana. 

 Notar rétta 
fingrasetningu. 

 Getur gert kommu 
yfir stafi 
(broddastafi). 

 Kann að nota 
skiptihnappinn 
(shift) til að gera 
stóra stafi. 

 

27.-31.jan 

 (2 kennsludagar) 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
www.typing.com 

https://typetastic.com/  

 

Fingrafimi 

 Situr rétt við vinnu 
á lyklaborð og beitir 
sér rétt. 

 Þekkir alla 
heimalyklana. 

http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/


29.30 norrænir 

dagar 

30.Samskiptadagur 

 Notar rétta 
fingrasetningu. 

 Getur gert kommu 
yfir stafi 
(broddastafi). 

 Kann að nota 
skiptihnappinn 
(shift) til að gera 
stóra stafi. 

 

3.-7. febrúar 

 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá 

kennara og sjálfstæð vinna 

nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  

 

Fingrafimi 

 Situr rétt við vinnu 
á lyklaborð og beitir 
sér rétt. 

 Þekkir alla 
heimalyklana. 

 Notar rétta 
fingrasetningu. 

 Getur gert kommu 
yfir stafi 
(broddastafi). 

 Kann að nota 
skiptihnappinn 
(shift) til að gera 
stóra stafi. 

 

10.-14. febrúar 

Stafræn borgaravitund –  

Persónulegar upplýsingar og 

einkaupplýsingar. 

   

 

Innlögn þar sem kennari kemur með 
verkefni, nemendur hlusta og taka 
þátt í umræðum. 
 
 
 

Verkefni og umræður   Fer eftir einföldum 
reglum un ábyrga 
netnotkun. 

 Áttar sig á 
mikilvægi þess að 
halda lykilorðinu 
sínu leyndu. 

http://www.typing.com/
https://typetastic.com/


 Áttar sig á hvað 
það þýðir að setja 
persónuupplýsingar 
inn á netið. 

 Veit hvað rafrænt 
einelti er. 

 Veit hvað á að gera 
þegar farið er inn á 
vafasamar síður og 
hlekki. 

 Sýnir ábyrgð í 
meðferð 
upplýsinga. 

 

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Stafræn borgaravitund –  

Persónulegar upplýsingar og 

einkaupplýsingar. 

   

 

Innlögn þar sem kennari kemur með 
verkefni, nemendur hlusta og taka 
þátt í umræðum. 
 
 

 

Verkefni og umræður   Fer eftir einföldum 
reglum un ábyrga 
netnotkun. 

 Áttar sig á 
mikilvægi þess að 
halda lykilorðinu 
sínu leyndu. 

 Áttar sig á hvað 
það þýðir að setja 
persónuupplýsingar 
inn á netið. 

 Veit hvað rafrænt 
einelti er. 

 Veit hvað á að gera 
þegar farið er inn á 
vafasamar síður og 
hlekki. 



 Sýnir ábyrgð í 
meðferð 
upplýsinga. 

  

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

    

2.-6. mars 

 

    

9.-13. mars  

Samræmd próf 9.b 

10,11 og 12 

    

16.-20. mars   
 

 
 

 

23.-27. mars 

 

  
 
 
 

 
 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

 

   

6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl     



(4 kennsludagar) 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

    

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

    

4-8. maí   
 

  

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

    

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
www.typing.com 

https://typetastic.com/  

 

Fingrafimi 

 Situr rétt við vinnu 
á lyklaborð og beitir 
sér rétt. 

 Þekkir alla 
heimalyklana. 

 Notar rétta 
fingrasetningu. 

http://www.typing.com/
https://typetastic.com/


 Getur gert kommu 
yfir stafi 
(broddastafi). 

 Kann að nota 
skiptihnappinn 
(shift) til að gera 
stóra stafi. 

 

25.-29. maí     

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá 

Grunnskóla Grindavíkur 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


