
Heiti námskeiðs:

Kynning: Lesefni: Kennsluefni: Aukaefni: Stuðningsefni: Glefsur: Ítarefni:
Verkefni, æfingar og 

námsmat:

Yfirskrift lotu, meginþemu Skyldulestur Tenglar á glærur, upptökur, og 

annað efni sem styður við 

lesefni

Myndskeið, vefir, hlaðvörp Dæmi sem skýra hugtök, 

kenningar o.s.frv.

Myndir, hugmyndir sem er 

lýsandi fyrir efnið

Greinar, bækur, vefir, o.fl. Verkefni, námsmat, o.þ.h. 

Skýringar

Lýsandi heiti fyrir viðkomandi lotu 

og aðrar hagnýtar upplýsingar um 

námskeiðið fyrir nemendur.

Lesefni sem er ætlast til að 

nemendur hafi lesið fyrir 

viðkomandi viku.

Upplýsingar um og tenglar sem vísa 

á stuðningsefni sem kennari ætlar 

að nota til að kynna námsefnið fyrir 

nemendum.

Upplýsingar og tenglar sem vísa á 

annað fræðandi efni sem 

nemendur geta nálgast sem tengist 

námsefninu. Getur verið efni sem 

kennari hefur útbúið eða efni frá 

öðrum.

Upplýsingar um og tenglar sem 

vísa á efni sem nemendur geta 

notað til að auka skilning á 

hugtökum, kenningum, og öðru 

sem tengist námsefninu.

Upplýsingar um og tenglar sem 

vísa á efni sem getur varpað 

frekara ljósi á námsefnið, t.d. 

skýringarmyndir, umræðuþræðir á 

samfélagsmiðlum, o.s.frv.

Upplýsingar um og tenglar sem 

vísa á lesefni tengt námsefninu 

sem fer dýpra heldur en 

skyldulesefni fyrir þá sem vilja auka 

skilning sinn á einstökum þáttum 

námsefnisins, t.d. ritrýndar greinar, 

skýrslur, rannsóknarverkefni, 

o.s.frv.

Upplýsingar um til hvers er ætlast 

af nemendum, þ.e. hvað nemendur 

eiga að gera til að vinna úr 

námsefni, t.d. umræður, stutt 

verkefni, tilraunir, o.s.frv. Einnig um 

námsmat; þ.e. hvernig munu 

nemendur nýta nýja 

þekkingu/reynslu?

Vika 1

Vika 2

Vika 3
(Bætið við röðum eftir þörfum hér 

fyrir neðan)...

Tækniþarfir kennara: Skráið hér tækni sem kennari þarf 

til að sinna kennslu í námskeiðinu 

umfram það sem venjulega er gert 

ráð fyrir (ætti að taka mið af 

lýsingum fyrir ofan). T.d. Adobe 

Connect eða annan 

fjarfundabúnað, nettengdar 

myndavélar, námskeiðsvefur, 

snjalltafla, tengingar við 

samfélagsmiðla, o.s.frv.

Tækniþarfir nemenda: Skráið hér tækni sem nemendur 

þurfa að hafa til að sinna náminu 

eins og ætlast er til (ætti að taka 

mið af lýsingum fyrir ofan). T.d. 

Snjallsímar/snjalltæki, ferðatölvu, 

uppsettur hugbúnaður e.o. Adobe 

Connect eða annar 

fjarfundabúnaður, nettengdar 

myndavélar, skráningar á 

samfélagsmiðla, o.s.frv.
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