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Kennari Daníel Freyr Jónsson Sk.st. DAN 

 
Áfangalýsing: 
  
Í áfanganum kynnast nemendur notkunarmöguleikum tölvunnar/spjaldtölvunnar og fræðast um örugga 
netnotkun, vírusvarnir og skrifaðar/óskrifaðar reglur á samskiptavenjum/bloggsvæðum. Unnið verður 
með grunnatriði ritvinnslu. Áhersla verður á ýmis forrit og notkunarmöguleika þeirra. Skoðaðar verða 
ýmsar samskiptareglur tengdar tölvusamskipum, jákvæð tölvusamskipti og hvað ber að varast. 
Nemendur vinna með ljósmyndir, myndskeið, teikningar form og liti og fá tækifæri til skoðunar með hin 
ýmsu form tölvutækninnar t.d. varðandi afþreyingu. 
 
Markmið: 
  
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● að tölvur eru stór hluti af daglegu lífi okkar 
● mikilvægi þess að fylgja ákveðnum umgengnisreglum við tölvunotkun 
● því að vanda tölvusamskipti eins og önnur samskipti 
● mikilvægi þess að kunna að setja upp aðgengilegan texta, skjöl og ýmsar kynningar 
● að sköpunin felst í vinnuferlinu ekki síður en afrakstrinum 

 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● greina á milli þess hversu áreiðanlega upplýsingar eru á netinu 
● nýta sér netið/samskiptavefi á öruggan og ánægjulegan hátt 
● vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á 
● vinna með ýmis tölvuforrit og fara mismunandi leiðir í sköpunarferlinu 
● átta sig á því að hugmyndir annarra eru oft ólíkar eigin hugmyndum 
● útbúa og nota sitt eigið netfang og tjá sig á viðeigandi hátt í gegnum tölvusamskipti 

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

● lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram á síðum um örugga netnotkun 
● auka sjálfstraust sigg og trú á eigin tölvulæsi 
● hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni 
● lesa í mismunandi tölvuumhverfi í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni 
● þekkja muninn á því sem er raunverulegt og óraunverulegt 
● lesa í leik- og samskiptareglur 
● senda frá sér vel uppsett skjöl og ritaðan texta á skilmerkilegan og skilmerkilegan hátt 
● koma hugmyndum og verkum sínum á framfæri 
● prófa sig áfram með tölvuforritum og vinna að sköpun sinni á fjölbreyttan hátt 

 
Námsgögn:  
 
Engin kennslubók er lögð til grundvalla í áfanganum en stuðst er við ýmis verkefni frá kennara og efni 
á netinu. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmats-
þátta 

Vika 35 Kynning á námsáætlun og tryggt að allir séu 
með aðgang að tölvupósti og Innu. 

  

Vika 36 Kynning á nokkrum námstækjum á netinu, s.s. 
Quizizz, Kahoot og Quizlet. 

Verkefni í að útbúa verkefni 
(Nemendur kynna og sýna) 

10% 

Vika 37 Kynning á nokkrum námstækjum á netinu, s.s. 
Quizizz, Kahoot og Quizlet. 

  

Vika 38 Google docs. Drive, skjöl, sites. Verkefni í Google docs 10% 
Vika 39 Google docs. Drive, skjöl, sites.   
Vika 40 Google docs. Drive, skjöl, sites. Verkefni í heimasíðugerð 

(Nemendur kynna og sýna) 
10% 

Vika 41 Miðannarmat   
Vika 42 Samfélagsmiðlar. Notkun og umgengnisreglur. 

Hvað ber að varast 
Verkefni um samfélagsmiðla 10% 

Vika 43 Myndvinnsla í Gimp. Ljós, birta, sníða, fikta og 
breyta. 

  

Vika 44 Myndvinnsla í Gimp. Ljós, birta, sníða, fikta og 
breyta. 

Verkefni í myndvinnslu (Nemendur 
kynna og sýna) 

10% 

Vika 45 Forritun í gegnum code.org og Scratch.   
Vika 46 Forritun í gegnum code.org og Scratch. Verkefni í forritun  10% 
Vika 47 Unnið í lokaverkefni   
Vika 48 Unnið í lokaverkefni Lokaverkefni 20% 
Vika 49 Áfangalok. Verkefni kláruð og frjáls vinna   

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Nemendakynningar Þrjár kynningar sem hver gildir 10%: Verkefni útbúið á 
neti, heimasíða og myndvinnsla. 

30% 

Tímaverkefni Þrjú verkefni sem unnin eru í tíma og skilað á Google 
Classroom: Google docs, samfélagsmiðlar og forritun 

30% 

Lokaverkefni Lokaverkefni unnið í áfanga 20% 
Ástundun Ástundun og vinnubrögð 20% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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