
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Upplýsinga- og tæknimennt 

Bekkur:  8. bekkur 

Kennari: Hrefna Stefánsdóttir  

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

 

Vinnulag og vinnubrögð 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 

námsframvindu 

 unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, 

sjálfstætt og með öðrum 

 nýtt sér möguleika margvíslegs 

tæknibúnaðar og umgengist hann af ábyrgð 

 beitt réttri fingrasetningu 

 
Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 aflað upplýsinga á fjölbreyttan hátt bæði í 

hlutbundnu og rafrænu formi 

 nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan 

stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, 

orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 

tungumálaforrit og leitarforrit og 

umgengist þau af gagnrýni, 

 beitt gagnrýnni hugsun við að vega og 

meta upplýsingar með tilliti til gæða og 

efnismeðferðar þeirra, 

 unnið með heimildir, virt siðferði í 

heimildavinnu og sett fram heimildaskrá 

samkvæmt viðurkenndum aðferðum, 

 

Stefnt er að mikilli 

samvinnu við kennara í 

öðrum fögum árgangsins og 

því gætu verkefni falist í 

vinnslu á verkefnum frá 

þeim s.s. í íslensku, 

samfélagsfræði, 

tungumálum og stærðfræði. 

 

 

Þjálfuð verða: 

 Sjálfstæð 

vinnubrögð 

 Skipulag 

 Samvinna 

 Fingrasetning 

 Upplýsingaleit 

 Úrvinnsla 

upplýsinga 

 Ritvinnsla 

 Heimildaskráning 

 Meðferð tölulegra 

upplýsingar 

 Uppsetning 

kynninga 

 

Ýmis forrit 

Ýmis netlæg forrit 

Verkefni frá kennurum  

Netlægt kennslu- og 

stuðningsefni 

 

 

 

Símat 

Leiðsagnarmat 

Sjálfsmat 

Jafningjamat 

 

Vika 3 

3. – 7. september 

Vika 4 

10. – 14. september 

Vika 5 

17.-21. september 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Vika 7 

1.  – 5. október 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Vika 13 



 
 

12.  – 16. nóvember  sett upp ritgerðir og ritsmíðar í tölvu 

samkvæmt viðmiðum um uppsetningu og 

frágang, 

 unnið með og sett fram töluleg gögn á 

rafrænan hátt 
 

Tækni og búnaður 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 nýtt hugbúnað/forrit við flókna 

framsetningu ritunarverkefna og tölulegra 

gagna, 

 nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, 

hljóðvinnslu og gerð myndbanda, 

 nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar 

vefsmíðar 

 
Sköpun og miðlun 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og 

uppbyggingu tölvu, 

 nýtt hugbúnað við forritun og miðlun 

þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt. 
 

Siðferði og öryggismál 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu 

upplýsinga hvort sem er til persónulegra 

nota eða heimilda- og verkefnavinnu, 

 nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af 

ábyrgð, unnið í samræmi við reglur um 

ábyrga netnotkun og er meðvitaður um 

eigin siðferðislega ábyrgð 

 

 Myndbandsgerð 

 Hljóðupptaka 

 Vefsíðugerð 

 Forritun 

 Notkun ýmissa 

forrita 

 

Nemendur sýna fram á það 

smátt og smátt yfir veturinn 

að þeir hafi náð 

hæfniviðmiðum hér til 

vinstri. 

 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

 
 


