
Kennsluáætlun 2015-2016 

Fag:  Upplýsingatækni 

  
 

     
 

Árgangur:7.bekkur   Tímafjöldi: 4 kest. á viku, lotuskipt milli 6 greina yfir skólaárið 

      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 
 

 nýtt hugbúnað/forrit við 
gerð ritunarverkefna 

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

 nýtt hugbúnað/forrit við 
vefsmíðar 

 rætt og útskýrt á gagnrýninn 
hátt eigið upplýsinga- og 
miðlalæsi 

 nýtt hugbúnað/forrit við 
miðlun þekkingar á skapandi 
og skýran hátt 

 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. 

 nýtt hugbúnað og forrit við 
einfalda uppbyggingu og 
uppsetningu ritsmíða. 

Efnisþættir námsgögn  

Tími: 25/1-1/3 - 7.bekkur 
Myndvinnsla 
Teikning/sköpun 
Samvinnuverkefni m.umsjónark. 
Tölvuöryggi/vefnotkun og slóðir 
Veraldarvefurinn 
Pivot-hreyfiforrit 
Forritun 
Stuttmynd og hljóð 

Photo Gallery 
Powtoon glæruforrit 
Photo Gallery 
Photostory3 
Paint 
Netið/nams.is 
Pivot-hreyfiforrit 
Scaratch 
Movie Maker og Audacity 

Þriðjud. 2. feb.foreldradagur 
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
Miðvikud. 24. feb. 
skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: 7/3-20/4 - 7.bekkur 
Myndvinnsla 
Teikning/sköpun 
Samvinnuverkefni m.umsjónark. 
Tölvuöryggi/vefnotkun og slóðir 
Pivot-hreyfiforrit 
Veraldarvefurinn 
Forritun 
Stuttmynd og hljóð 

Photo Gallery 
Powtoon glæruforrit 
Photo Gallery 
Photostory3 
Paint 
Netið/nams.is 
Pivot-hreyfiforrit 
Scaratch 
Movie Maker og Audacity 

Miðvikud. 18. mars  
þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: 24/4-3/6 – 7.bekkur 
Myndvinnsla 
Teikning/sköpun 
Samvinnuverkefni m.umsjónark. 
Tölvuöryggi/vefnotkun og slóðir 
Veraldarvefurinn 
Pivot-hreyfiforrit 
Forritun 
Stuttmynd og hljóð 

Photo Gallery 
Powtoon glæruforrit 
Photo Gallery 
Photostory3 
Paint 
Netið/nams.is 
Pivot-hreyfiforrit 
Scaratch 
Movie Maker 
Audacity 

14. – 15. apríl þemadagar 
21. apríl Sumardagurinn f 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur, 
8.jún. skólaslit 

 



 


