
Kennsluáætlun 2015-2016 

Fag:  Upplýsingatækni 

  
 

     
 

Árgangur: 6.bekkur   Tímafjöldi: 4 kest. á viku, lotuskipt milli 6 greina yfir skólaárið 

      Lotuskipting: 6.bekkur:  

1.hópur 25.08-9.10, 2.hópur 12.10-27.11, 3.hópur 30.11-22.01 

Lotuskipting: 7.bekkur: 

1.hópur 25/1-1/3, 2.hópur 7/3-20/4, 3.hópur 25/4-3/6 

Kennarar: Ólafía Lára Ágústsdóttir 

 

Námsefni: Upplýsingatækni 

 

Námsmat: símat  
 

Lykilhæfni: 

Upplýsingatækni kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist. S.s samþættingu og samnýtingu í 

samfélagsfræðigreinum. 

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í upplýsingatækni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 



Hæfniviðmið 
 farið eftir umgengnisreglum í 

tölvustofu og beitt réttri 

líkamsstöðu við tölvuna 

 nýtt upplýsingaver sér til 

gagns bæði í stýrðu námi og 

á eigin forsendum 

 nýtt rafrænt námsefni á ýmsu 
formi í tengslum við 

vinnutækni, vinnulag og 

annað nám 

 sýnt sjálfstæði í 

vinnubrögðum undir 

leiðsögn og samvinnu með 

öðrum 

 nýtt sér mismunandi 
tæknibúnað á hagkvæman og 

fjölbreyttan hátt. 

 beitt réttri fingrasetningu 

 nýtt fjölbreyttar leiðir og 
leitarvélar við markvissa 

öflun upplýsinga við hæfi 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt 

námsefni á fjölbreyttan hátt 

 verið gagnrýnin á gæði 
ýmissa upplýsinga 

 unnið með heimildir og sett 

fram einfalda heimildaskrá 

Efnisþættir námsgögn  

Tími: 25.ágúst-9.október- 6.bekkur 
Word-ritvinnsla 
Teikning/sköpun 
Stuttmynd eða myndasaga 
Glærukynning-teiknimyndir 
Vefnotkun/veföryggi og netslóðir 
Forritun 
Pivot-hreyfimyndagerð 
Hikmyndir 

Word hefti eftir Margréti Sig 
Paint /tuxpaint 
Photostory 3 
Power point 
Netið/Nams.is 
Movie Maker 
Scratch 
Pivot hreyfiforrit 
Monkeyjam 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-
25/9 
28/9  skipulagsd 
6/10 foreldradagur 

Tími: 12/10-27/11- 6.bekkur 
Word 
Teikning,sköpun, 
Stuttmynd eða myndasaga 
Glærukynning  
Vefnotkun/veföryggi og netslóðir 
Forritun 
Pivot-hreyfimyndagerð 
Hikmyndir 

Word hefti eftir Margréti Sig 
Paint og tuxpaint 
Photostory 3 
Power point 
Netið/Nams.is 
Movie Maker 
Scratch 
Pivot-hreyfimyndaforrit 
Monkeyjam 

16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20. okt. Vetrarfrí 
2.-6. nóv. – vinavika 
20.nóv skipulagsdagur 
Föstudagur 18. des. er síðasti 
dagur fyrir jólafrí – Litlu jólin 

Tími: 30/11-22/1- 6.bekkur 
Word 
Teikning,sköpun, 
Stuttmynd eða myndasaga 
Glærukynning  
Vefnotkun/veföryggi og netslóðir 
Forritun 
Pivot-hreyfimyndagerð 
Hikmyndir 

Word hefti eftir Margréti Sig 
Paint og tuxpaint 
Photostory 3 
Power point 
Netið/Nams.is 
Movie Maker 
Scratch 
Pivot-hreyfimyndaforrit 
Monkeyjam 

 
Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

 



 
 


