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  Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein:  Upplýsingatækni  

Bekkur: 4. bekkur 
Kennarar: Heiða Erlingsdóttir  

 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
29.ág. – 2.sept. 

Að nemendur geti notað hugbúnað til miðlun 
upplýsinga.  

Spjaldtölvur – fræðsluefni 
samþætting námsgreina – íslenska   

 
Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat  

5. – 9. sept. Að nemendur geti notað hugbúnað til miðlun upplýsinga 
Nemendur taki ábyrgð á samskiptum og á neti og 
netmiðlun.   

Spjaldtölvur – fræðsluefni  
Samþætting námsgreina – íslenska  

Mælanleg hæfniviðmið  
Leiðsagnarmat  

12. – 16. sept. Að nemendur geti notað hugbúnað til miðlun upplýsinga 
Nemendur taki ábyrgð á samskiptum og á neti og 
netmiðlun.   

Spjaldtölvur – fræðsluefni  
Samþætting námsgreina  - íslenska  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

19. – 23. sept.* 
Að nemendur geti notað hugbúnað til miðlun 
upplýsinga. 

Spjaldtölvur – fræðsluefni – 
spurningaleikir. Samþætting 
námsgreina – íslenska  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

26. – 30. sept.* 
Að þjálfa fingrasetningu   – Fingrafimi – forrit  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

3. – 7. okt.  
Að þjálfa fingrasetningu   – Fingrafimi – forrit  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

10. - 14. okt. 
Að þjálfa fingrasetningu  – Fingrafimi – forrit  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

17. – 20. okt.* Notkun smáforrita – samþætting námsgreina – 
stærðfræði  

 – Stærðfræði smáforrit  
Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

21. – 25. okt. VETRARLEYFI   

26. – 28.  okt.* Notkun smáforrita – samþætting námsgreina – 
stærðfræði  

Stærðfræði smáforrit  
Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

31. okt. – 4. nóv.  
Word – ritvinnsla –   Ritun – samþætting námsgreina  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 



[Sláðu inn hér] Fossvogsskóli – Haðalandi 26, 108 Reykjavík, sími 568 0200  

                                                                                                                               ... vertu til að leggja hönd á plóg ...   [Sláðu inn hér] 

 

7. – 11. nóv. 
Word – ritvinnsla –  Ritun – samþætting námsgreina  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

14. – 17. nóv. * 
Upplýsingaöflun á veraldarvefnum -  Áhugasviðsverkefni –  Glærukynning 

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

21. – 25. nóv. 
Upplýsingaöflun á veraldarvefnum  Áhugasviðsverkefni -  Glærukynning  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

28. nóv. – 2. des. 
Publisher – kynning – læra að nota umbrotsforritið  Bæklingur -  / kortagerð 

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

5. – 9. des.  
Publisher – kynning – læra að nota umbrotsforritið  Bæklingur – kortagerð  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

12. – 20. des.** 
Publisher – kynning – kæra að nota umbrotsforritið  Kortagerð  

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

21. des. – 3. jan. JÓLALEYFI   

4. -6. jan. * 
Heimildavinna –  Leita upplýsinga og heimilda á netinu. 

Risaeðlur – samþætting námsgreina 
samfélagsfræði – Einu sinni var. 

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

9. – 13. jan.  
Heimildavinna – Leita upplýsinga og heimilda á netinu.  

Risaeðlur – samþætting námsgreina 
samfélagsfræði – Einu sinni var. 

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

16. – 20. jan 
Heimildavinna -  Leita upplýsinga og heimilda á netinu.  

Risaeðlur – samþætting námsgreina 
samfélagsfræði – Einu sinni var. 

Mælanleg hæfniviðmið 
Leiðsagnarmat 

Engin formleg annaskil eru skráð þar sem dagar voru taldir í tengslum við það hvenær skipta þarf um hópa í list- og verkgreinum. Kennarateymi 
ákveða sjálf hvenær hentar að hafa annaskil í tengslum við námsefni haust og vorannar.  

Ath: * stutt vika, **lengra en vika. 


