
Grunnskóli Húnaþings vestra 
Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 
 

Námsgrein: Upplýsingatækni 

Bekkur/hópur: 7. bekkur 

Kennari: Aðalsteinn Grétar Guðmundsson 

Tímabil: Vetur 2020 - 2021 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í 

læsisstefnu / stærðfræðistefnu 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

● Nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt. 

● Beitt réttri fingrasetningu. 

● Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 

● Unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá. 

● Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. 

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

● Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu. 

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

 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Tölvur 

● iPad 

● Ýmis forrit, m.a. Google Docs, Slides og Sheet 

● Typing.com 

● Myndvinnsluforrit 



Námsmat: 
 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?   

● Nemendur vinna verkefni jafnt og þétt yfir veturinn sem eru svo metin þegar þeim er 

lokið. 

● Nemendur munu m.a. þjálfa fingrasetningu og ritun gegnum síðuna typing.com og 

með ritgerðasmíð. 

● Metin verkefni í vetur verða m.a. ritgerðir þar sem nemendur þjálfa sig í réttri 

uppsetningu ritgerða, m.a. með tilliti til forsíðu og heimildaskrár. Einnig verður gert 

stutt myndband þar sem nemendur vinna saman, taka upp hljóð og mynd og klippa 

svo saman í myndvinnsluforriti. 

● Öll verkefni eru unnin í skólanum. Þar sem nemendum verður gefinn nægur tími til 

að klára hvert verkefni er aðeins skráð upphafsvika verkefnisins í dagatalið, og 

framvinda hvers verkefnis ræður hvenær því lýkur (þó skal því auðvitað lokið áður en 

næsta stóra verkefni tekur við). 

● Fyrir utan minni verkefni annarinnar eru tvö stærri verkefni fyrir áramót, ritgerð um 

efni að eigin vali og gerð stuttmyndar.  Kennsluáætlunin verður síðan uppfærð eftir 

áramót með dagsetningum stærri verkefna. 

 

 

 

Ágúst  

24.-28.  ●   

September  

 
31.-4. 

●  

7.-11. ●  

14.-18. ●  

21.-25. ● Ritgerð: Nemendur byrja vinnu við ritgerð um efni að eigin vali. 

Finna þarf að lágmarki 4 heimildir og skrá þær samkvæmt 

reglum um uppsetningu heimildaskrár. Einnig þarf að huga að 

forsíðu, leturstærð, línubili o.s.frv. 

Október  

28.-2.  

5.-9. 
9. október - starfsdagur ●  

12.-16. 
 12. október - 
viðtalsdagur 

●  



19.-23. 
●  

26.-30. ●  

 

 

 

Nóvember  

2.-6. Uppbrotsvika eftir hádegi 

 

9.-13. Uppbrotsvika 

 

16.-20. 
● Myndband: Nemendur hefja vinnu við gerð stuttmyndar. 

Nemendum verður skipt í hópa og allir vinna saman við að velja 

viðfangsefni, útbúa handrit, ákveða hlutverk (hvort sem það er 

að vera leikari, myndatökumaður o.s.frv.), tökustaði o.s.frv. 

● Eftir að tökum lýkur vinna nemendur saman að því að klippa 

myndbandið til, velja tónlist undir ef þarf o.s.frv. Í lokin er 

ætlunin að bekkurinn horfi saman á afrakstur hvers hóps. 

23.-27.  ●  

Desember  

30.-4. ●  

7.-11 ●  

14.-18. ●  

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 



 ●  

 ●  

  ●  

Febrúar  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Mars  

 ●  

15. mars - viðtalsdagur ●  

  

Páskafrí 27. mars - 5. 
apríl  

●  

Apríl  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Maí  

 ●  

 ●  

 ●  

Starfsnám/val/vordagar 
25. - 26.. maí.  

●  

 

 

 

 



 

 

 


