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Um námsefnið 
Námsefnið er safn af stuttum myndböndum sem flest eru ein til tvær mínútur að lengd en geta verið 

frá hálfri mínútu upp í fjórar mínútur. 

Myndböndin innihalda sýnikennslu þar sem nemendur geta séð hvernig á að framkvæma ákveðnar 

aðgerðir í tilteknum forritum.  

Kennarar geta nýtt námsefnið á margvíslegan hátt. Hægt er að sýna nemendahóp myndböndin 

gegnum skjávarpa. Nemendur geta horft á myndböndin hvert fyrir sig á sínum tölvum í skólanum eða 

heima fyrir.  

Mikilvægt er að kennarar séu sjálfir búnir að kynna sér efnið og ákveða hvernig nemendur eiga að 

vinna með það.  

Ein aðferð væri sú að kennari setji fyrir verkefni sem krefst þess að eitt af tilteknum forritum sé 

notað og gerð krafa um að verkefnið uppfylli nokkur skilyrði sem tengjast þeim atriðum sem fjallað 

er um í námsefninu. Verkefnið gæti t.d. verið að útbúa skyggnukynningu um ákveðið efni þar sem 

skyggnurnar verða að hafa mynd, myndskeið og umbreytingar. Í verkefnalýsingunni er vísað í vefinn 

til að nemendur geti sjálfir fundið út hvernig þessi atriði eru framkvæmd. Einhverjir nemendur gætu 

þegar kunnað þessi atriði og ekki þurft á myndböndunum að halda. Með þessari leið þjálfast 

nemendur í að bjarga sér sjálfir í upplýsingatækninni sem er mikilvæg hæfni í nútímasamfélagi.  

 



Power Point – skyggnugerð 
Hentar fyrir 5. bekk og eldri.  Getur líka gengið fyrir  nemendur á yngsta stigi. 

Power Point er skyggnugerðarforrit sem er hluti af Office pakka Microsoft. Það er 

vinsælt forrit til að útbúa skyggnur fyrir kynningar og fyrirlestra. 

 

 

Publisher - umbrot 
Hentar fyrir 5. bekk og eldri.  Getur líka gengið fyrir  nemendur á yngsta stigi. 

Publisher er umbrotsforrit sem er hluti af Office pakka Microsoft. Forritið býður upp á 

margvíslega möguleika til umbrots í því er t.d. hægt að búa til bæklinga, fréttabréf, 

dagatöl og veggspjöld. 

 

Windows 7  
Hentar fyrir 6. bekk og eldri. 

Windows er stýrikerfi sem er uppsett á flestum PC tölvum. Hér er kennt á nokkrar af 

stillingum sem gott er að þekkja í Windows 7 stýrikerfinu, s.s. að breyta 

skjáupplausn, bæta við tækjum og vinna með ruslakörfuna. 

 

Word – ritvinnsla 
Hentar fyrir 5. bekk og eldri. 

Word er ritvinnslukerfi sem er hluti af Office pakka Microsoft.  Í námsefninu er gert 

er ráð fyrir að nemendur hafi þegar lært grunnatriði í Word s.s. að skipta um 

leturgerð og setja inn myndefni. 

Hluti námsefnisins snýst um að setja upp heimildaskrá, efnisyfirlit og önnur atriði sem eru notuð í 

ritgerðasmíðum. Efnið hentar því vel í  kennslu í heimildaritun. 

 

Dropbox – gagnageymsla á netinu 
Hentar fyrir 6. bekk og eldri. 

Dropbox er  gagnageymsla á netinu og hentug sem slík þar sem við getum haft 

aðgang að gögnunum okkar frá hvaða nettengdu tölvu sem er. Einnig er hægt að 

veita öðrum notendum aðgang að gögnum sem geymd eru á Dropbox. Það nýtist því 

vel fyrir hópvinnu og til að skila verkefnum til kennara. Aðgangur er ókeypis ef ekki er farið yfir 

ákveðið gangamagn.  

Vefslóðin á Dropbox er: https://www.dropbox.com/ 

https://www.dropbox.com/


Leit á neti 
Hentar fyrir 5. bekk og eldri. 

Þessum myndböndum má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi eru myndbönd sem fjalla um 

skilyrta leit á neti með hjálp Google leitarvélarinnar. Í öðru lagi eru myndbönd sem 

fjalla um hvernig má meta áreiðanleika heimilda á netinu. Í þriðja lagi eru myndbönd 

sem sýna í stuttu máli hvernig hægt er að nota þrjú gagnasöfn á netinu leitir.is, timarit.is  og 

visindavefur.is 

 

 

Pivot - hreyfimyndagerð 
Hentar fyrir 5. bekk og eldri. 

Pivot Animator er frítt forrit þar sem hægt er að búa til einfaldar hreyfimyndir með 

spítukallateikningum. 

Hægt er að sækja Pivot á eftirfarandi vefslóð: 

http://pivotanimator.net/ 

Forritið hentar vel fyrir byrjendur í hreyfimyndagerð þar sem nemendur kynnast römmum og 

hreyfingum hluta.  

http://pivotanimator.net/

