
 

Upplýsingatækni 7.bekkur 

Haust 2019 

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

Kennarar: Lárus Guðmundsson og Sigurrós Ragnarsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

Tenging við 
hæfniviðmið 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 
    

 

2.-6. 

september 

Fingrasetning Innlögn og sjálfst. vinna nem. www.typing.com  1. geti nýtt upplýsingaver 
sér til gagns bæði í 
stýrðu námi og á eigin 
forsendum 

2.   geti sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu 
með öðrum 

3. þjálfist í réttri 
fingrasetningu 

9.-13. 

september 

 

Fingrasetning Innlögn og sjálfst. vinna nem. www.typing.com 1. geti nýtt upplýsingaver 
sér til gagns bæði í 
stýrðu námi og á eigin 
forsendum 

2.   geti sýnt sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu 
með öðrum 

3. þjálfist í réttri 
fingrasetningu 

16.-20. 

september 

16. Dagur 

Fingrasetning 

Ritvinnsla 
Innlögn og sjálfst. vinna nem. 

www.typing.com 

Google docs og Word 

 Beitt réttri 
fingrasetningu. 

 geti nýtt 
hugbúnað/forrit við 

http://www.typing.com/
http://www.typing.com/
http://www.typing.com/


 
íslenskrar náttúru gerð ritunarverkefna 

 

23.-27. 

september 
Fingrasetning 

Ritvinnsla 
Innlögn og sjálfst. vinna nem. 

www.typing.com 

Google docs og Word 

 

 Beitt réttri 
fingrasetningu. 

 geti nýtt 
hugbúnað/forrit við 
gerð ritunarverkefna 

 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Fingrasetning 

Ritvinnsla 
Innlögn og sjálfst. vinna nem. 

www.typing.com 

Google docs og Word 

 Beitt réttri 
fingrasetningu. 

 geti nýtt 
hugbúnað/forrit við 
gerð ritunarverkefna 

 

 7.-11. október 

 

Fingrasetning 

Glærugerð 
Innlögn og sjálfst. vinna nem. 

www.typing.com 

Google Slides og Power Point 

 Nýtt fjölbreyttar leiðir 
og leitarvélar við 
markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við gerð 
ritunarverkefna og 
framsetningu 
tölulegra gagna. 
 

14.-18. október 

 

Glærugerð Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda.  

Google Slides og Power Point. 

 Helstu möguleikar, myndir, myndbönd, 

myndrit, útlit. 

 Nýtt fjölbreyttar leiðir 
og leitarvélar við 
markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við gerð 
ritunarverkefna og 
framsetningu 
tölulegra gagna. 

 

http://www.typing.com/
http://www.typing.com/
http://www.typing.com/


 

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 

Glærugerð Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. 

 
Google Slides og Power Point 
 
Helstu möguleikar, myndir, myndbönd, 
myndrit, útlit. 

 Nýtt fjölbreyttar leiðir 
og leitarvélar við 
markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við gerð 
ritunarverkefna og 
framsetningu 
tölulegra gagna. 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

 

Forritun 

 

Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Code.org 

Scratch 

Swift playgrounds (ipad) 

 

 Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í 
samvinnu með 
öðrum. 

 Getur nýtt sér 
mismunandi 
tæknibúnað á 
hagkvæman og 
fjölbreyttan hátt. 

4.-8. nóvember 

 

 

Forritun 

 

Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Code.org 

Scratch 

Swift playgrounds (ipad) 

 

 Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í 
samvinnu með 
öðrum. 

 Getur nýtt sér 
mismunandi 
tæknibúnað á 
hagkvæman og 
fjölbreyttan hátt 

11.-

15.nóvember       
11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

 

Forritun 

 Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. 

Code.org 

Scratch 

Swift playgrounds (ipad) 

 

 Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í 
samvinnu með 
öðrum. 

 Getur nýtt sér 
mismunandi 



 

tæknibúnað á 
hagkvæman og 
fjölbreyttan hátt 

18.-22. 

nóvember 

Vefsíðugerð Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. Google Sites 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við vefsmíðar. 

 Nýtt fjölbreyttar 
leiðir og leitarvélar 
við markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 
 

25.-29. 

nóvember 

Vefsíðugerð Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. Google Sites 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við vefsmíðar. 

 Nýtt fjölbreyttar 
leiðir og leitarvélar 
við markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 

 

26.-30 

nóvember 

 
Vefsíðugerð Innlögn og sjálfstæð vinna nemenda. Google Sites 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við vefsmíðar. 

 Nýtt fjölbreyttar 
leiðir og leitarvélar 
við markvissa öflun 
upplýsinga við hæfi. 

 

2.-6. desmeber 

 

Ipad verkefni  Imovie 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við myndvinnslu, 
gerð stuttmynda og 
hljóð- og tónvinnslu. 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við miðlun þekkingar 
á skapandi og skýran 
hátt. 

 

9.-13. des. 
Ipad verkefni  Imovie 

 
 Nýtt hugbúnað/forrit 

við myndvinnslu, 



 

gerð stuttmynda og 
hljóð- og tónvinnslu. 

 
 Nýtt hugbúnað/forrit 

við miðlun þekkingar 
á skapandi og skýran 
hátt. 

 
 
 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð 

Ipad verkefni  Imovie 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við myndvinnslu, 
gerð stuttmynda og 
hljóð- og tónvinnslu. 

 Nýtt hugbúnað/forrit 
við miðlun þekkingar 
á skapandi og skýran 
hátt. 

 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 
Heimildavinna 

Stafræn borgaravitund 

Nemendur fá kynningu á 

heimildaskráningu í APA  og læra að setja 

upp vefslóðir fyrir texta og myndir skv. 

þeim staðli 

 Verkefni og umræður 

 

 Sýnt ábyrgð í 
meðferð upplýsinga 
og við 
heimildavinnu. 

 Farið eftir reglum 
um ábyrga 
netnotkun, er 
meðvitaður um 
siðferðislegt gildi 
þeirra og tekur 
ábyrgð á eigin 
samskiptum og 
gögnum á Neti- og 



 

netmiðlum. 

 
6.-10. janúar 

 

Stafræn borgaravitund   Verkefni og umræður 

 Sýnt ábyrgð í 
meðferð upplýsinga 
og við heimildavinnu. 

 Farið eftir reglum um 
ábyrga netnotkun, er 
meðvitaður um 
siðferðislegt gildi 
þeirra og tekur 
ábyrgð á eigin 
samskiptum og 
gögnum á Neti- og 
netmiðlum. 

 

13.-17. janúar 

Stafræn borgaravitund   Verkefni og umræður 

 Sýnt ábyrgð í 
meðferð upplýsinga 
og við heimildavinnu. 

 Farið eftir reglum um 
ábyrga netnotkun, er 
meðvitaður um 
siðferðislegt gildi 
þeirra og tekur 
ábyrgð á eigin 
samskiptum og 
gögnum á Neti- og 
netmiðlum. 

 

 

Námsmat:   

Megin viðfangsefni námssviðsins eru að nemendur temji sér rétta fingrasetningu, auki leikni og hraða við vélritun. Þeir fá leiðsögn um réttar vinnustellingar, upplýsingalæsi 

og netöryggi. Nemendur læra á ýmis forrit og vinna með margvíslega vefi (náms- og leikjavefi). Við skoðum grunnatriði í forritun. Nemendur kynnast Google umhverfinu og 

fara í helstu þætti þar inn s.s. ritvinnslu, glærugerð og heimasíðugerð. 

 


