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Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari/leiðbeinandi: Jóhanna Geirsdóttir Netfang: johanna@johanna.is Heimasíða: johanna.is 

Verkefnastjóri: Álfhildur Eiríksdóttir 

Áfangi: F-TÖLN1TUstór1(Stór1_ÍSAL2) Tölvunotkun 2022V 8. mars til 10. maí 2022 

Áfangalýsing: Farið er í gegnum grunnatriði í notkun á tölvum og forrit sem tengjast Office 365  
Vafrar og netið – Rafræn samskipti – Myndvinnsla o.fl. 

Námsmarkmið: Eftir námskeiðið eiga nemendur að:  

• Hafa öðlast þekkingu, hæfni og leikni í glærugerð og kynningarforritum, ritvinnslu og töflureikni.  

• Móta og setja fram texta á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans. 

• Geta skráð heimildir samkvæmt APA-staðli.  

• Fara með töluleg gögn og setja þau fram. 

• Geta nýtt sér netið í upplýsingaleit og samskiptum til að verða virkir tölvunotendur. 

Námsgögn: Kennslubók: Office 2019/365 eftir Jóhönnu Geirsdóttur. 
 

 

Lesið vel fyrirmælin í kennslubókinni og farið yfir verkefnin áður en þið skilið þeim í Innu. 
Þið sækið verkefnin í kennslubókinni (grunnskjölin) á síðuna johanna.is og vistið í  
Documents (ekki í Downloads) á ykkar tölvu áður en þið vinnið þau.  
Smellið á hægri músarhnapp og vistið (Save as). 
Horfið á myndskeiðin á síðunni johanna.is ef þið eruð í vandræðum. 
 

 

Áætlun um yfirferð 
 

Vika nr. Námsefni/viðfangsefni Kl. 12:00–16:00 
 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

PowerPoint  H-hluti  

1 og 2 

Word  C-hluti  

1, 4, 6, 8, 10, 11, 12 og 13 

Word D-hluti  

21, 22, 23 og 24 

Verkefni frá kennara  

8. mars 

15. mars 

22. mars 

29. mars 

 

 

Vika nr. Námsefni/viðfangsefni Kl. 12:00–14:00 
 

5 Próf í Word 5. apríl 
 

6 

7 

8 

9 

 

Excel F-hluti  

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13,  

14, 15, 17, 19, 20 og 23 

12. apríl 

19. apríl 

26. apríl 

3. maí 
 

10 Próf í Excel 10. maí 
 

Verkefnin í kennslubókinni 
eru óunnin á vefsíðunni 
johanna.is 

Á síðunni eru einnig 
myndskeið og sýnishorn  
af fullunnum verkefnum. 

Skilaskylda er á verkefnum. 

Verkefnum er skilað í 
skilatengla á inna.is 

Til að ljúka áfanganum  
þarf nemandi að taka bæði 
prófin (Word og Excel) og ná 
lágmarkseinkunninni 4,75 í 
hvoru prófi til að einkunn 
fyrir verkefnaskil gildi 

Einkunn fyrir verkefnaskil má 
ekki vera lægri en 4,75 til að 
einkunn úr prófum gildi. 
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