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Kennsluáætlun 2020-2021 
 

Fag: Upplýsingatækni 

Bekkur: 10. bekkur  

Kennari: Þorsteinn Arason 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1,5 kennslustund 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 27  

Tímabil: 21. ágúst – 13. janúar 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Töflureiknir, ritvinnsla, fingrasetning, glæruforrit, mynd og hljóðvinnsla. 

Lögð er áherlsa á samþættingu verkefni við kennslu í öðrum greinum svo sem samfélags- og náttúrufræði. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

 Geti nýtt ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir við afla sér þekkingar og miðla henni. 

 Geti beitt réttri fingrasetningu. 

 Geti nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt viðmiðum um uppsetningu og 
frágang. 

 Geti nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum gögnum. 

 Geti nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda. 

 Geti nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt. 
 

 
 
Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 
Nemendur þurfa að halda utan um öll sín námsgögn og bera ábyrgð á að vera með þau áhöld sem þeir þurfa á að 
nota í kennslustundum. 
Ganga um þau tæki og áhöld sem verið er að nota hverju sinni af varkárni og ganga frá þeim á réttan stað að notkun 
lokinni.  
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Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla 
upplýsingalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða 
tæknifærni og tæknilæsi. Tæknifærnin 
felur m.a. í sér getu til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar 
úrvinnsluleiðir, tæknilæsi að nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar 
og miðla henni, upplýsingalæsi felur í sér hæfni í að afla, flokka og 
vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. 

X  

Sköpun Áhersla lögð á að nemendur fáist við fjölbreytt verkefni sem 
reyna á sköpunarfærni nemenda. 

X  

Lýðræði 
Mannréttindi  

Nemendur taka þátt í rökræðum, fara saman yfir viðfangsefnin 
og skiptast á reynslusögum. 

X  

Jafnrétti  Lögð áhersla á að það sé eðlilegt að nemendur hugsi, rökræði og 
leysi verkefnin á mismunandi hátt með því að skiptast á 
hugmyndum og ræði saman um lausnaleiðir. 

X  

Heilbrigði og 
velferð  

Að nemendur öðlist sameiginlega námsreynslu sem feli jafnframt 
í sér einstaklingsmiðað nám. 

 X 

Sjálfbærni Lögð áhersla á að nemendur upplifi að þeir geti notað þekkingu 
sína og leikni í upplýsingatækni í daglegu lífi. 

X  

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Lögð áherlsu á að koma hugmyndum sínum á framfæri á fjölbreyttan hátt. 

Hlustun Lögð áhersla á samræður bæði milli nemenda og kennara og milli 
nemendanna sjálfra. 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Lögð áhersla á að nemendur kynnist fjölbreyttum tækjum og aðferðum 
við miðlun upplýsinga og þekkingar. 

Skapandi úrvinnsla  Að nemendur fáist við fjölbreytileg og hagnýt verkefni þar sem tækifæri 
gefst til að setja efni fram á skapandi hátt. 

Gagnrýnin hugsun Að nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa 
viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir  

Sjálfstæði   Lögð áhersla að nemendur setji sér raunhæf markmið í náminu, gera sér 
grein fyrir til hvers er ætlast af þeim og hvað þeir eigi að læra. 

Samvinna  Lögð áhersla á að láta nemendur ræði saman um námsefnið og orði 
hugsanir sínar, aðferðir og skilning út frá þeirri þekkingu sem þeir búa yfir.  

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Stafræn færni nemenda þjálfuð með því að nota verkfæri 
upplýsingatækninnar til að rannsaka og leysa þrautir, til að greina gögn, 
setja þau fram í líkönum, reikna út niðurstöður og kynna þær. 

Ábyrgð á eigin námi  Nemendur þjálfaði í að halda utan um námsgögn sín. 

Seigla/úthald  Nemendur hvattir til að setja sér raunhæf markmið, gera alltaf sitt besta 
og gefast ekki upp.  

Mat á eigin námi Nemendur þjálfaðir í því að meta sjálfa sig.  
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Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(X) Þulunám/þjálfunaræfingar    (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

(  ) Umræða/spurnaraðferðir    (  ) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      (X) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

(X) Samvinnunám      (X) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?Upplýsingatækni og náttúrufræði 

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂1 sinni til tvisvar í mánuði 

X Nánast ekkert  X Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats: 20% 
Hlutfall símats kennara: 20% 
Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 60% 
Leiðsagnarmat nýtt: já ( )  Nei ( x ) 
 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Ýmislegt efni frá kennara sem nemendur geyma í verkefnamöppu. 
 
 
Undirskrift kennara 
Þorsteinn Arason   
Seyðisfjarðarskóli  
september 2020 
 
 
 


