
 
 

Kennsluáætlun í upplýsingatækni í 4. bekk - 2022-2023 

 

 

sku 2016-2017 

 

 

Vika Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1 Vinnulag og vinnubrögð 

• nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til 
stuðnings við vinnutækni og vinnulag, 

• sýnt frumkvæði og tekið þátt í 
samvinnuverkefnum undir leiðsögn, 

• gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við 
notkun á ýmsum tæknibúnaði, 

• beitt undirstöðuatriðum í 
fingrasetningum. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• leitað upplýsinga og nýtt við 
verkefnavinnu, 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni, 

• nýtt upplýsingatækni og forrit við 
uppbyggingu einfaldra verkefna, 

Tækni og búnaður 

• notað hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni og framsetningu 
tölulegra gagna, 

• notað einfaldan hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu, 

Sköpun og miðlun 

• lýst á einfaldan hátt eigið upplýsinga- og 
miðlalæsi, 

• notað hugbúnað/forrit við miðlun 
þekkingar á einfaldan hátt. 

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, 

• farið eftir einföldum reglum um ábyrga 
netnotkun og er meðvitaður um 
siðferðislegt gildi þeirra 

 
 
 
 
 
 

 
Búnaður og tæki í Geimstöðinni kynnt.  
Farið yfir námsefni MMS, örugg netnotkun 
(https://www1.mms.is/tolvuoryggi/). Chromebook 
tölvur kynntar. 

 
Námsefni MMS, örugg netnotkun 
(https://www1.mms.is/tolvuoryggi/) 
Inkscape 
Þrívíddarforrit 
Vínylskeri 
3D-prentari 
Laserskeri 
Tölvur 
 

 
 
 
. 

Símat og leiðsagnarmat. 
Nemandi og kennari meta 
árangur í tíma og/eða við lok 
hvers tíma. Horft er í getu 
nemanda til þess að fara 
eftir munnlegum og 
skriflegum fyrirmælum. 
Einnig er til mats virkni, 
vinnubrögð og virðing í garð 
áhalda. 

2  
Farið yfir námsefni MMS, örugg netnotkun 
(https://www1.mms.is/tolvuoryggi/).  
Unnið í nafnaverkefni, nemendur vinna í Google 
Docs, læra vinnustiku (leturgerð), færa mynd af 
netinu inn á skjalið og vinna með myndina í Docs. 
Allir fá verkefnið sitt útprentað að vinnu lokinni.  
Unnið með myndvinnsluforritið Inkscape. 

3 - 4 Unnið með myndvinnsluforritið Inkscape. 
Nemendur prenta límmiða í vínylskera. 

5 Unnið með forrit í þrívíddarteikningum. 
Allir prenta út nafnspjald í 3D prentara.  

 
 

6 Unnið með myndvinnsluforritið Inkscape. 
Nemendur skera út með laserskera. 

7 - 8 Nemenedur velja sér viðfangsefni ( vínylskera, 3D-
prentun eða laserskera).  
Nemendur skrifa um verkefni sitt á Google Docs og 
vinna á sínum hraða. 
 
BreakoutEdu 
(https://sites.google.com/view/breakoutisland/um-
breakout?authuser=0 ) 

https://www1.mms.is/tolvuoryggi/
https://sites.google.com/view/breakoutisland/um-breakout?authuser=0
https://sites.google.com/view/breakoutisland/um-breakout?authuser=0
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