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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

 

Nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til 

stuðnings við vinnutækni og vinnulag. 

Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 

Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

Nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til 

lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

Farið yfir reglurnar í 

tölvustofunni. Umgengni 

við tækin æfð.  

Kynningarefni af mms.is. 

Nemendum kennt að skrá 

sig inn í tölvuna. 

Kennsluforritið Fingrafimi. 

í upphafi hvers tíma. Lögð 

verður áhersla á rétta 

fingrasetningu. Farið í ýmis 

kennsluforrit. 

Office forritin Word, 

PowerPoint og Paint. 

Ritvinnsluforrit  - 

Fingrafimi – forrit sem 

þjálfar rétta fingrasetningu. 

Kennsluforrit frá mms.is, 

Internetið, verkefni frá 

kennara og efni sem tengist 

góðum netvenjum.  

Símat þar sem fylgst er 

með nemendum í 

umgengni við tölvuna.  

Getu nemanda til að skrá  

sig inn í og út úr tölvunni,  

að nemandi átti sig á 

uppbyggingu  

lyklaborðsins.  

Líkamsbeiting 

nemandans. Að nemandi  

fylgist með og vinni 

verkefni sem lögð eru 

fyrir.  

Námsmatið mun einnig 

verða í formi sjálfsmats. 
Vika 2 

 

Sýnt frumkvæði og tekið þátt í 

samvinnuverkefnum undir leiðsögn.  

Notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu. 

Fingrafimi í upphafi hvers 

tíma. Lögð verður áhersla á 

rétta fingrasetningu. 

Teikniforritið Paint. 

Paint verkefni (teikna 

myndir af persónum eða 

dýrum og skrifa setningar 

eða sögu). 

Að vista og opna vistuð 

skjöl (vista inn á word, 

vista á sínu svæði).  

  



 
 

Paint-Word-  Nemendur 

teikna mynd með forritinu 

Paint og flytja hana inn í 

Wordskjal. 

Vika 3 

 

Notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni 

og framsetningu tölulegra gagna. 

Skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum 

í ritvinnslu. 

 

Fingrafimi í upphafi hvers 

tíma. Word - upprifjun –

(home flipinn), skrifa sögu 

og setja inn myndir, breyta 

letri og litum. Word- Insert 

flipinn. Rifjað upp aðgerðir 

á insert flipanum. 

Rifjað upp hvernig finna á 

vistuð skjöl í tölvunni. 

Skrifa síðan sögu um 

myndina. Nemendur vista 

verkefnið í  möppuna sína. 

Farið í ýmis kennsluforrit. 

Word og ýmis forrit af neti. 

Fliparnir: file, home, insert, 

page layout, design  

Farið í ýmis kennsluforrit. 

  

Vika 4 

 

Nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu 

einfaldra verkefna. 

 

Fingrafimi í upphafi hvers 

tíma. 

Ýmis kennsluforrit af neti.  

Nemendur vinna 

PowerPoint verkefni um 

áhugamál sín. Þeir læra að 

setja inn bakgrunn, 

hreyfingar og hljóð. 

Power point 

Fliparnir: file, home, insert, 

design, transitions, 

animation, slide show 

  

Vika 5 Nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu 

einfaldra verkefna. 

Fingrafimi í upphafi hvers 

tíma. 
  



 
 

Power point – unnið áfram 

með verkefnið. 

Fliparnir: file, home, insert, 

design, transitions, 

animation, slide show 

Nemendur búa til boðskort 

og eiga að nota það sem 

þeir hafa lært í Word.  

Nemendur sækja vistað 

skjal og kennt verður á 

page layout- page borders.  

Farið í ýmis kennsluforrit.  

Vika 6 

 

Farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun 

og er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra. 

Gert sér nokkra grein fyrir ólíkum aðferðum við 

notkun á ýmsum tæknibúnaði. 

Leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu. 

Lýst á einfaldan hátt eigið upplýsinga- og 

miðlalæsi. 

Fingrafimi í upphafi hvers 

tíma. 

Internetið og vafrar. 

Umgengnisreglur og ýmis 

forrit skoðuð. 

Mentor, nemendur æfa sig í 

að skrá sig inn á Mentor og 

sjá hvað þar er í boði. 

Upprifjun á því sem farið 

var í (sjálfsmat).  

  

 

 

 




