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Kennari Ari Baldursson Sk.st. ABA

Áfangalýsing:   
Nemendur læra grundvallaratriði í þriðja kynslóðar forritunarmáli eins og C og hvernig hægt er að 

nota það til að forrita smátölvur (Microcontrollers). Nemendur setja upp þróunarumhverfi og annan 

hugbúnað sem þarf til hugbúnaðargerðar, bæði fyrir smátölvur og litlar PC tölvur. Unnið er með 

grunnatriði í forritun eins og lykkjur, val og ítrekun. Unnin eru einföld forritunarverkefni þar sem horft

er á ýmiskonar sjálfvirkni og stýringar.

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• samþættingu véla og tölva

• þriðja kynslóðar forritunarmáli

• grunnatriðum í forritun

• notkun flæðirita

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

• forrita einfaldar skipanir í þriðja kynslóðar forritunarmáli

• þýða forrits kóða og setja forrit upp á smátölvum.

• vinna með flæðirit

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

• setja upp flæðirit fyrir forrit

• skrifa forrit eftir flæðiriti

• skrifa einföld stýriforrit
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Námsgögn:   

Námsgögn úthlutað af kennara og netið eftir þörfum.

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Unnið verður með grunnatriði í C forritun. Einnig verða nokkrir stafrænir samskiptamátar skoðaðir og 

samskipti prófuð á milli örtölva.

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og 
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Vika 34 - 35 Val (if else...) Verkefni 1 (V1) Skýrsla 10%

Vika 36 - 37 Lykkjur Verkefni 2 (V2) Skýrsla 10%

Vika 38 - 39 Gagnagerðir (Array, 
strings, data structure)

Verkefni 3 (V3) Skýrsla 10%

Vika 40 - 41 Föll Verkefni 4 (V4), Könnun 1 (K1) Skýrsla 10%, Könnun 20%

Vika 42 - 49 Samskipti Hópverkefni 2 (H1)
Hópverkefni 2 (H2)

Skýrsla 20%
Skýrsla 20%

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verklegar 
æfingar (V) 

Skýrslur úr 4 verklegum æfingum sem gilda 10% hver 40%

Kannanir (K) Ein könnun verður á önninni sem gildir 20% 20%

Hópverkefni (H) Tvö hóp verkefni sem gilda 20% hvert 40%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Áskilin er réttur til að gera breytingar á námsáætlun vegna COVID-19. Það gæti til dæmis 
þýtt að hópum sé skipt í verklegri vinnu og hluti námsins fari fram rafrænt. Einnig getur námsmat 
breyst.

Dagsetning: 13.08.20

___ Ari Baldursson ___________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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