
 

Haust 2019                                                                                                      
 

Tímabil: 23.08.2019 – 20.12.2019 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

 

Markmið haustannar: Að nemandinn geti: 

• Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum. 

• Beitt réttri fingrasetningu 

• Nýtt fjölbreyttar leiðir við leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi. 

• Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

• Notað Office forrit svo sem Word, Publisher og Excel 

• Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. 

• Nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna. 

• Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt. 

• Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildarvinnu. 

• Farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð á eigin 

samskiptum og gögnum á neti og netmiðlum. 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Officepakkinn á Office 365 aðgangi nemenda, Paint.net teikni- og myndvinnsluforrit. 



 

Námsmat: Umsögn um vinnusemi, frumkvæði, áhuga og framfarir 

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, vinnubrögð Markmið 

      

26.8-
30.8 

1  Umgengni í kring um tölvurnar Umgengni í tölvustofu rædd. Að nemendur læri að umgangast 
tölvurnar og tölvuverið. 

2.9- 
6.9 

1 Office 365 
 

Office 365 kynnt fyrir nýjum 
nemendum og notkunarmöguleikar 
rifjaðir upp með þeim sem áður 
hafa notað. Möguleikar 
skýjalausnarinnar ræddir 

Vistun skjala í Onedrive skýi 
Microsoft, vinna í 
officeforritum á vefnum og 
deiling skjala á milli 
nemenda. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

9.9- 
13.9 

1 Office 365 Stundatafla. Fyrsta verkefni 
vetrarins er að setja upp 
stundatöflu vetrarins og skreyta 
hana.  

Sýnikennsla. Farið skref fyrir 
skref í gegnum uppsetningu 
töflu. Fyrirmynd á vegg. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 



• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

16.9-
20.9 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu. 
Upprifjun 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni í 
Fingrafimi 

Að nemandinn geti: 

• Beitt réttri fingrasetningu 

• Nýtt stafrænt og gagnvirkt 
námsefni 

23.9-
27.9 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu. 
Upprifjun 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni í 
Fingrafimi 

Að nemandinn geti: 

• Beitt réttri fingrasetningu 

• Nýtt stafrænt og gagnvirkt 
námsefni 

30.09-
4.10 

1 Word Einföldustu aðgerðir Word rifjaðar 
upp. Leturgerð og stærð, miðjun, 
litur og fleira. 

Nemendur æfa sig að slá inn 
mjög einfaldan texta í Word 
og vinna með hann. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 



• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

7.10 -
11.10 

1 Word Setja inn mynd úr safni eða myndir 
sem þau hafa vistað annað hvort í 
Onedrive eða í tölvunni. 

Nemendur læra að nota 
myndasafnið í Word og bæta 
inn myndum. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

• Sýnt ábyrgð í meðferð 

upplýsinga og við 

heimildarvinnu. 

• Farið eftir reglum um ábyrga 

netnotkun, er meðvitaður 

um siðferðislegt gildi þeirra 

og tekur ábyrgð á eigin 



samskiptum og gögnum á 

neti og netmiðlum. 

14.10-
18.10 

1 Word Vinna með texta og mynd Frekari æfingar í að setja 
myndir inn í texta. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

• Sýnt ábyrgð í meðferð 

upplýsinga og við 

heimildarvinnu. 

• Farið eftir reglum um ábyrga 

netnotkun, er meðvitaður 

um siðferðislegt gildi þeirra 

og tekur ábyrgð á eigin 

samskiptum og gögnum á 

neti og netmiðlum. 



21.10-
25.10 

1 Word Form, þrívíðir hlutir, skjáskot úr 
öðrum forritum 

Nemendur læra að setja 
þessa hluti inn í skjölin sín og 
vinna með þá. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

28.10-
1.11 

1 Excel Farið yfir grunn virkni töflureikna 
og einfaldar reikniaðgerðir. 

Við skoðum hvernig forritið 
nýtir sér hnitakerfi töflunnar 
til útreiknings. Einfaldar  

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 



• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

4.11-
8.11 

1 Excel Föll. Sum, Average, Min og Max. Fyrstu föllin kynnt til leiks. 
Settar upp einfaldar töflur og 
föllin notuð til að vinna úr 
talnasafninu. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

11.11-
15.11 

1 Excel Föll. Sum, Average, Min og Max. Fyrstu föllin kynnt til leiks. 
Settar upp einfaldar töflur og 
föllin notuð til að vinna úr 
talnasafninu. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 



• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

18.11-
22.11 

1 Excel Myndrit Einföld myndrit búin til út frá 
talnasafni. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

25.11-
29.11 

1 Excel Myndrit Einföld myndrit búin til út frá 
talnasafni. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 



framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

2.12-
6.12 

1 Publisher Jólakort Nemendur gera jólakort og fá 
að prenta það út. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

9.12-
13.12 

1 Publisher Jólakort Nemendur gera jólakort og fá 
að prenta það út. 

Að nemandinn geti: 

• nýtt hugbúnað og forrit við 

einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða. 



• nýtt hugbúnað/forrit við 

gerð ritunarverkefna og 

framsetningu tölulegra 

gagna. 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

miðlun þekkingar á skapandi 

og skýran hátt. 

• Notað Office forrit svo sem 

Word, Publisher og Excel 

 

 

 


