
Kennsluáætlun í upplýsingatækni 
Haustönn 2020 

Kennari: Asta Johanna Furuhjelm Laukkanen 

Námsefni: Námið er að einhverju leyti samþætt við aðra námsgreina eins og íslensku og stærðfræði. Námsefnið byggist á fjölbreytt verkefni frá 

kennara. Notum mismunandi forrit eins og t.d. Word, Excel, Powerpoint, Kahoot og TEAMS. Eins notum við veraldarvefinn og mismunandi 

smáforrit þegar tækifæri gefst. Nemendur skila inn verkefni í gegnum TEAMS nema annað sé tekið fram.  

Námsmat:  

A) Vinnubók: 50% (verkefni, vinnulag, vandvirkni, áætlanir)  

B) Kennaraeinkunn: 50% (frumkvæði, þátttaka í umræðum, vinnusemi og samskipti) 

  

Haustönn Viðfangsefni Hvað á að gera? Athugasemdir 

24.-30.8 Sumar 2020 
 

Nemendur gera stutt  
ritunarverkefni í Word og rifja 
upp hvernig þau skrá sig inn á 
365 kerfi skólans og vista gögn á 
sameigninni og ONE DRIVE.   

24.8: Skólasetning 

31.8- 6.9 Sumar 2020- áframhald 
 

Klára verkefni sem þau byrjuðu 
á í síðustu viku og skila svo 
verkefni í lok kennslustundar í 
viðeigandi skilahólf á TEAMS. 

 

7.- 13.9 Rithöfundurinn minn- samþætting við íslensku.  
 

Nemendur leita að upplýsingum 
og búa svo til stutta kynningu 
um rithöfundinn sem varð fyrir 
valinu í power point.  

7.9: Foreldradagur 

14.- 20.9 Rithöfundurinn minn, áframhald- samþætting við 
íslensku 

Nemendur klára verkefni um 
rithöfundinn sinn og skila inn á 
TEAMS. 

 

21.- 27.9 Fréttir- samþætting við íslensku 
Hluti af námsmati í íslensku.  

Nemendur undirbúa og vinna 
fréttaskot í Word. 

 



28.9- 4.10 Fréttir- samþætting við íslensku 
Hluti af námsmati í íslensku. 

Nemendur undirbúa og vinna 
fréttaskot í Word. Skiladagur 
6.10 á TEAMS. 

2.10: Starfsdagur 

5.- 11.10 Excel- tölfræðiverkefni 
samþætting við stærðfræði 

Kynning og verkefnavinna í 
excel.  

 

12.-18.10 Excel- tölfræðiverkefni  
Samþætting við stærðfræði 

Nemendur leysa 
tölfræðiverkefni í excel og skila 
inn verkefnum í gegnum TEAMS 

 

19.- 25.10 Kahoot verkefni Kahoot verkefni út frá námsefni 
í náttúrufræði.  

 

26.10- 
1.11 

Frjáls verkefni inni á MMS Nemendur fá frjálsan tíma í 
tölvunni. 

 

2.- 8.11 Sjálfsmat- Survey Monkey Nemendur fylla í sjálfsmatslista 
um upplífun þeirra á 
frammtistöðu og nám á 
haustönn. Survey Monkey 

11.11: Starfsdagur 
12.11: Foreldradagur 
13.11: Annarleyfi 

 

 

 

 

 

 


