
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein:  

Bekkur/hópur: 8. bekkur 

Kennari: Aðalsteinn G. Guðmundsson 

Tímabil: Vetur 2019/2020 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til þekkingaröflunar og miðlunar. 

 Unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin námsframvindu. 

 Beitt réttri fingrasetningu. 

 Unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

 Nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit. 

 Nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, 

veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 

 Nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt viðmiðum um 

uppsetningu og frágang. 

 Beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til gæða og efnismeðferðar 

þeirra. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda. 

 Útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu. 

 Sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er til persónulegra nota eða 

heimilda- og verkefnavinnu. 

 Nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, unnið í samræmi við reglur um ábyrga 

netnotkun og er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð. 

Helstu námsbækur og gögn: 

 Alls kyns námsforrit (t.d. á www.mms.is), myndvinnsluforrit, klippiforrit fyrir myndbönd, forrit á 

borð við Word, Powerpoint, Excel eða sambærileg forrit eins og Google Docs, Google Sheets o.fl. 

Námsmat: 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Mörg minni verkefni sem eru unnin yfir veturinn eins og æfingar í Google Docs og Sheets 

 Virkni í tímum, m.a. að geta haldið sig við vinnu sína, tekið þátt í umræðum, tjáð sínar 

skoðanir o.s.frv. 

http://www.mms.is/


September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

 Unnið með Google Docs fram að jólum, og svo Google Sheets og 
Google Slides í framhaldi af því 

   

   

    

Október  

   

10. október - 
viðtalsdagur 

  

   

   

Nóvember  

   

   

   

    

Desember  

   

   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

   

   

    

Febrúar  

   

   

   



    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 


