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Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011/2013). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt 
yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Sum hæfniviðmið tengjast mörgum 
viðfangsefnum og geta því breyst yfir veturinn. 
Námsmat í upplýsingamennt byggir á margvíslegum verkefnum sem eru unnin jafnt og þétt yfir skólaárið. 
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda.  
 

Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund og nýti tímann vel. 
Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta.  

Gert er ráð fyrir að nemendur vinni verkefni í kennslustund en þeir sem ekki ná að vinna samkvæmt áætlun gætu þurft að klára verkefni heima. 
Ef nemandi hefur ekki aðgang að tölvu eða snjalltæki þá er hægt að fá aðgang að tölvum í skólanum á opnunartíma skólans með því að tala við Guðnýju 

tölvukennara og nemendur geta þá fengið að vinna inn á bókasafni eða inni hjá kennara ef nemandi þarf aðstoð. 

Í tímum eiga nemendur ekki að fara í tölvuleiki, inn á samfélagsmiðla  
eða aðrar vefsiður/forrit sem tengjast ekki náminu.  
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• unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin 
námsframvindu,  
 

Öll viðfangsefni Símat á virkni og vinnubrögðum. 

• nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til 
þekkingaröflunar og miðlunar, 
 

Öll viðfangsefni 
 

Símat á vinnu við margvísleg verkefni  
 

• nýtt sér til fullnustu möguleika 
margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman 
og markvissan hátt, 
 

Öll viðfangsefni Símat á vinnu við margvísleg verkefni  
 

   

• nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til 
þekkingaröflunar og miðlunar,  

Vinnusvæði skólans 

• Google drif 

• Google Classroom 

 

Stutt verkefni þar sem nemendur kynnast 
vinnusvæði nemenda inn á Google drifinu. 

• nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til 
þekkingaröflunar og miðlunar, nýtt 
hugbúnað/forrit við fjölbreyttar 
vefsmíðar 

 

Vefsíðugerð 

• Google Sites 

Verkefni þar sem nemendur setja upp einfalda 
vefsíðu í Google Sites. 

 

• nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við 
upplýsingaleit,  

• 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,  

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• Google leitarvélin 

• Vefsöfn 

• Heimildir 

• Ýmis hjálparforrit 
 

 

Ýmis verkefni þar sem farið er í helstu 
leitarverkfæri í Google leitarvélinni, nokkur  
vefsöfn fyrir heimildavinnu og mikilvægi 
gagnrýninnar hugsunar og siðferðis við 
heimildavinnu. 
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• unnið með heimildir, virt siðferði í 
heimildavinnu og sett fram heimildaskrá 
samkvæmt viðurkenndum aðferðum,  

• unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, 
sjálfstætt og með öðrum,  
 

• nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við 
upplýsingaleit,  

• 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,  

• nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu 
ritgerða og ritsmíða samkvæmt 
viðmiðum um uppsetningu og frágang,  

• nýtt hugbúnað/forrit við flókna 
framsetningu ritunarverkefna og 
tölulegra gagna,  
 

Ritvinnsluforrit og ritgerðarvinna 

• Ritvinnsluforritið Google Docs 

• Heimildavinna 

• Heimildaskrá 

Ýmis verkefni í ritvinnsluforritum þar sem m.a. er 
farið í gerð heimildarskrár og önnur atriði sem 
tengjast uppsetningu á heimildaritgerðum.  
 

• nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á 
tölulegum gögnum 

• nýtt hugbúnað/forrit við flókna 
framsetningu ritunarverkefna og 
tölulegra gagna,  

 

Töluleg gögn 

• Google Sheets 

• Töluleg gögn í ritvinnsluforritum 

Ýmis verkefni með töluleg gögn bæði í töflureikni 
og ritvinnslu  
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• nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, 
hljóðvinnslu og gerð myndbanda,  

Margmiðlun 

• Myndbandsgerð 

• Hljóðvinnsla 

Ýmis verkefni þar sem nemendur taka upp, klippa 
og vinna myndbönd og hljóð. 

• útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og 
uppbyggingu tölvu,  

 

Tölvubúnaður Ýmis verkefni um uppbyggingu tölvu 

• útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og 
uppbyggingu tölvu,  

• nýtt hugbúnað við forritun og miðlun 
þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt 

Forritun 

• Code.org og Dash og Dot 

Verkefni inn á code.org 
Áskorunarverkefni forritunarlegu þjarkana Dash 
og Dot 

 
• 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 

Siðferði og öryggismál 
 

• Veraldarvefurinn 

• Samskiptamiðlar 

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

 

 


