
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Upplýsingmennt 

Bekkur/hópur: 9 bekkur  

Kennari: Hrönn Björnsdóttir  

Tímabil: Haustönn 

Hæfniviðmið 

 Nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til þekkingaröflunar og miðlunar. 
 Unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum. 

 Unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt 

viðurkenndum aðferðum. 

 Nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit. 

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

heimilda- og verkefnavinnu. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Tölvur og tölvuforrit 

 Ipad  

 Word, power point, exel  

 

Námsmat: 
Nemandi verður metinn eftir frammistöðu, virkni, samvinnu og hegðun í kennslustundum. Nemandi 

verður metinn eftir færni í notkun tölvuforrita. Metið verður einnig eftir færni hans í notkun words, 

publisher, exel og power points. Gefið verður í formi leiðsagnamats þrisvar á ári og í formi bókstafs í 

lok skólaárs.   

 

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

 
 

 Word- verkefni –heimildaritgerð- skrifa um persónu að eigin vali 

  Word- verkefni –heimildaritgerð-  

  Word- verkefni –heimildaritgerð- uppsetning og myndir  

  Word- verkefni –heimildaritgerð- klára  

Október  

   Unnið í power point búa til veggspjald  

10. október - 
viðtalsdagur 

 



  unnið í power point búa til veggspjald 

  Kynna fyrir samnemendum veggspjald  

Nóvember  

  Gera könnun fyrir samnemendur í word  

  Vinna úr könnum með notkun exel skjals  

  Vinna úr könnum með notkun exel skjals 

   Klára könnun  

Desember  

  Búa til jólakort með notkun paints  

  Búa til jólakort með notkun paints 

  Frjáls  

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Heimildaritgerð (forsíða- uppsetning) 

  Heimildaritgerð  

   Heimildaritgerð  

Febrúar  

  Heimildaritgerð (hanna heimildaskrá) 

  Heimildaritgerð Klára 

  Verkefni inn á nams.is  

   Hönnun á bækling (publisher)  

Mars  

  Hönnun á bækling (publisher) 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Hönnun á bækling (publisher) 

Apríl  

  Klára bækling  



Páskafrí 4. – 13. apríl   

   Stuttmynd um Hvammstanga (samvinna) 

   Stuttmynd um Hvammstanga (samvinna) 

Maí  

  

  Stuttmynd um Hvammstanga (samvinna) vinna hljóð og mynd  

  Stuttmynd um Hvammstanga (samvinna) Kynna fyrir 
samnemendur 

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

  

 

 

 

 

 

 


