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Foldaskóli 2019-2020  -  7. bekkur 

Námsáætlun – námsgrein upplýsingatækni 

 

Kennarar: Ragnheiður M. Baldursdóttir og Sigrún Franklín. 
Námsefni: Efni frá kennara og kennslumyndbönd 
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan 
hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem 
nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 
Kennd eru  1 stund á viku. 

 
Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. 
                                                                  Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta.  

 

 

 

Haustönn /Vorönn 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
● nýtt hugbúnað/forrit við gerð 

ritunarverkefna og framsetningu 
tölulegra gagna 
 

● nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt 

 
● Nemendum er kennt að nýta rafrænt 

námsefni á ýmsu formi í tengslum við 
vinnutækni, vinnulag og annað nám 
 

●  Beitt réttri fingrasetningu   
 

 
● Símat á virkni og vinnubrögðum 

 
● Einstaklingsverkefni 

 
● Ábyrgð á eigin verkefnum 
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●  beitt réttri fingrasetningu. 

 
● sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir 

leiðsögn og í samvinnu með öðrum 
● nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar 

við markvissa öflun upplýsinga við 
hæfi 
 

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

 
● unnið með heimildir og sett fram 

einfalda heimildaskrá 
 

● 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 
 

• sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu 
upplýsinga hvort sem er til 
persónulegra nota eða heimilda- og 
verkefnavinnu. 
 

 
● Grunnatriðið í Excel töflureiknir. 
● Excel verkefni, útreikningar og fleira 

 
● Fjölbreytt verkefni í word 

 
 

● Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í 
stýrðu námi og á eigin forsendum 

● https://www1.mms.is/upplysingataek
ni/ 
 

● Nemendum er kennt að nota 
tölvupóst og senda þaðan  
verkefni/viðhengi 
 
 

● Google Docs umhverfið kynnt og 
nemendum kennt að deila verkefnum 
 

● Nemendur læra á Google Earth 
https://www1.mms.is/heimsreisa/ind
ex.php 
 
 

 
 

 
● Fingrafimi 

 
 

● Ýmis verkefni með töluleg gögn bæði í 
Excel og Word 
 

● Ýmis verkefni þar sem nemendur nota 
tölvupóst til að skila verkefnum 
 
 

● Mat kennara á vinnusemi og skilning 
 

● Ýmis verkefni um ábyrga hegðun á 
netinu og samskiptamiðlum og 
hættur á netinu. 
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