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1 Setrið Sunnulækjarskóla 
 

Tölvu- og upplýsingatækni: 
Helstu markmið upplýsingatækninnar er að nemendur geti nýtt sér tölvutæknina 

til gagns og gamans í daglegu lífi. Þau eiga að vera óhrædd við að prófa nýja 

hluti þannig að þau geti nýtt tölvuna sem upplýsingagjafa, ritvinnslutæki,  

samskiptatæki. Á sama tíma og nemendur þurfa að tileinka sér víðsýni gagnvart 

nýjungum þurfa þeir að vera á varðbergi gagnvart þeim hættum sem leynast í 

netheimum.  

 
Námsleiðir: 

Námsleiðir eru fjölbreyttar í anda hugmynda Howard Gardner.  

Einstaklingsmiðað nám snýst um að mæta nemendum þar sem styrkleikar þeirra 

liggja og gefa um leið tækifæri á að rækta og styrkja önnur þroskasvið með 

fjölbreyttum og tilgangsríkum verkefnum. 
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Kennsluskipulagið er með þessum hætti: 

Í tækniþjálfun eru nemendur að þjálfa færni sína í margskonar kennsluforritum 

og vinna þar eftir myndrænu stýriblaði. 

Í SÁTT smiðju er skapandi tölvuvinnsla með ljósmyndum og upptökum. 

Í UT tímum vinna nemendur rannsóknarverkefni í gegnum vefrallý sem samþætt 

eru við námsmarkmið í SAMi, þjálfa færni í ritun og myndvinnslu. 

Í áætlunartímum í lok dags vinna nemendur vefverkefni í tengslum við 

lestrarspjöld vikunnar. 
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Langtímamarkmið: 

Einstaklingsnámskrá hvers nemanda inniheldur þekkingar, leikni og 

hæfnimarkmið sem skilgreina hvaða færniatriði á að stefna að á hverju skólaári.  

Mikilvægt er að markmið þekkingar og leikni leggi grunn að hæfni nemandans  

til að takast á við raunveruleg verkefni í lífinu. 

 

Hópur  Þekking Leikni Hæfni 

1. Að nemandi afli sér 
þekkingar á 
möguleikum tölvunnar. 
 

Að nemandi öðlist 
leikni í að nýta sér 
tölvuna í daglegu 
lífi.  
 

Að nemandi geti nýtt 
hæfni sína á hagnýtan 
hátt t.d. listsköpunar, 
ritunar og myndvinnslu í 
tölvunni.  
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 Tölvu og upplýsingatækni  
 Geti skráð sig inn og út með nafni og lykilorði á sitt svæði 

 Beiti réttri fingrasetningu á lyklaborðið (líkamsbeiting) 

 Geti valið sér kennsluforrit til þjálfunar (ísl og stæ) 

 Geti notað tölvu til ritunar texta, listsköpunar og prentað út eigin verk 

 Þekki helstu hluta tölvu og hafa tileinkað sér íslenskan orðaforða þar um 

 Geti geymt eigin upplýsingar á tölvutæku formi með skipulögðum hætti 

 Hafi unnið sjálfstætt og markvisst að öflun og úrvinnslu upplýsinga á 

netinu í gegnum leitarvefi 

 Kunni að afrita texta og myndir og líma inná eigin skjal 

 Kunni að afrita texta og myndir og geyma í eigin möppu með nafni 

 Hafi kynnst mismunandi hugbúnaði/forritum og gert sér grein fyrir 

notagildi hans (word, publisher, powerpoint) 

 Geti opnað word eða powerpoint skjal 

 Hafi átt tölvusamskipti bæði innanlands og utan 

 Hafi gaman af tölvuvinnu og því sem henni fylgir 

 Veri óhræddur við að þreifa sig áfram og auka við eigin þekkingu á 

tölvutækni 

 Geti sett upp forsíðu m.nafni, dags. Og mynd, notað Word fyrir ritgerðir. 

 Sent tölvupóst með viðhengjum bæði frá skjáborði og “copy/paste”. 

 Geti notað stafræna myndavél við tölvuna og geti sett myndir inná skjöl 

 Geti notað geisladrif og geisladiska 

 Viti um hættur internetsins og hvernig á að komast hjá þeim 

 Kunni að opna eigin bloggsíðu og bæta inn texta, myndum og fleiru 

 Geti talsett verkefni í viðeigandi forriti 

 Geti búið til myndasýningu í movie maker 


