
Sjá hæfniviðmið í Mentor  

ÍSLENSKA                                                              7. BEKKUR 

Tímabil Námsþættir Inntak og markmið Kennsluhættir Námsmat 
Ágúst til 
júní 

Málfræði 
 
 
 
 
 
 
Lestur, 
bókmenntir og 
ritun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talað mál, 
framsögn, 
hlustun og áhorf 
 
 
 
 
 
Stafsetning 
 
 

Að nemandi geti nýtt málfræðikunnáttu í ræðu og 
riti, þekkt og notað hugtök málfræðinnar, þekkt og 
greint hlutverk sagnorða, lýsingarorða og 
nafnorða, nýtt orðabækur sem uppflettirit og 
orðabækur á netinu og notað orðtök og málshætti 
með viðeigandi hætti í töluðu máli og rituðu. 
 
Að nemendur lesi fjölbreytta texta og textagerðir 
(saga/leikrit/ljóð/fræðitexti/ 
/fréttir/leiðbeiningar/…), bæði í skóla og heima. 
Áhersla er á yndislestur; að nemendur geti 
tileinkað sér lestur sér til ánægju og kynnist 
ýmsum bókmenntum, t.d. með bókakynningum, 
höfundaheimsóknum og bókasafnsfræðslu. 
Að nemendur kynnist helstu ljóðskáldum 
þjóðarinnar, þekki og geti beitt hugtökum við 
greiningu ljóða, sbr. ljóðstafir, hrynjandi, stíll og 
hugblær, -og geti samið sjálfir ljóð, bæði 
hefðbundin og óhefðbundin að byggingu. 
Að nemendur þjálfist í skapandi ritun í tengslum 
við fjölbreytt viðfangsefni. Markviss ritunarkennsla 
og kennsla í mismunandi formum, bæði hvað 
varðar ljóðagerð og sögugerð. 
 
Að nemendur þjálfist í framsögn, m.a. með 
upplestri mismunandi texta fyrir framan hóp, og 
með því að lesa reglulega fyrir kennara auk 
heimalesturs, geti tjáð eigin skoðanir og tekið þátt 
í samræðum undir leiðsögn kennara. Nemendur 
fá markvissa þjálfun í að horfa/hlusta á og vinna 
úr fræðslumyndum, sögum, fyrirlestrum o.fl. 
 
Að nemendur þjálfist í réttritun meðal annars með 
markvissum stafsetningaræfingum og endurgjöf. 
Að nemendur geti meðvitað beitt ákveðnum 
stafsetningarreglum við ritun texta. 
 

Til að ná settum markmiðum verða 
notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir 
þannig að hægt sé að koma til móts 
við þarfir hvers og eins. Aðferðir þær 
sem meðal annars verða notaðar 
eru:  

- Leitaraðferðir, þar sem 
nemendur leita upplýsinga á 
bókasafni, veraldarvefnum og 
í umhverfinu.  

- Umræðu og spurnaraðferð, 
þjálfar nemendur í 
umræðum, fær þá til að tjá 
sig, rökræða og hlusta á 
aðra.  

- Hópavinna, þar sem 
nemendur eru þjálfaðir í 
samvinnu og styrkja jafnframt 
félagslega stöðu sína innan 
hópsins með það að 
markmiði að styrkja jákvæð 
viðhorf til samnemenda og 
eigin getu.  

- Innlifunaraðferð og tjáning, 
þar sem nemendur eru 
þjálfaðir í að tjá sig, efla mál 
og málþroska og efla um leið 
ímyndunarafl og 
sköpunarkraft. 

 

Leiðsagnarmat 
Leiðsagnarmat er mat 
sem lagt er fyrir 
nemendur jafnt og þétt 
allt námsárið með það að 
markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að 
bæta námsárangur og 
kennslu. 
Leiðsagnarmat eflir 
námsvitund nemenda og 
eykur skilning þeirra á 
því hvað og hvernig þeir 
læra og hvernig þeir geta 
hagað námi sínu til að ná 
sem bestum árangri.  
 
Form og tíðni 
námsmats  Yfir árið 
verða vinnubækur, 
verkefni, vinnubrögð, 
samvinnufærni og 
vinnusemi nemenda 
metin með símati 
kennara, en einnig verða 
lagðar fyrir formlegar 
kannanir til að skoða 
framfarir nemenda í 
einstökum námsþáttum.  
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Námsefni: M.a.: Smellur, Finnbjörg, Töfraskinna/Flökkuskinna/Söguskinna, Réttritunarorðabók, ýmsar bókmenntir með vinnubókum og annað efni frá 
kennurum. Mikil samþætting er einnig við aðrar námsgreinar. 

Meginmarkmið með íslenskunámi er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því og geti beitt tungumálinu sem öflugu tæki 
við skapandi störf og leik. Það skiptir miklu að nemendur átti sig á því hve mikilvæg íslenskan er fyrir hugsun þeirra, sjálfsmynd og framtíð í námi og 
starfi. Lestur er öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar, en málfræði og réttritun hjálpa til við tjáningu í ræðu og riti sem er forsenda fyrir virkri 
þátttöku í samfélaginu. 
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STÆRÐFRÆÐI               7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst/sept Stika 3,  

verkefni af netinu 

 

Námsgögn: 

vasareiknir  

gagnvirkt efni á 

tölvu 

spil  

Tölur 

Stórar og litlar tölur 

Sætisgildi 

Negatívar tölur 

Tugabrot 

Svigar  

Námundun  

Slumpreikningu 

Samlagning 

Frádráttur 

Margföldun 

- Þjálfunaraðferð: 

Nemendur fá verkefni til 

þjálfunar á 

námsþáttum.  

- Innlögn í hópum: 

Sýnikennsla, umræða 

og þjálfun á rökhugsun. 

- Þrautalausnir: 

Nemendur vinna 

þrautarhefti og þjálfa 

rökhugsun.  

- Leitaraðferð: Virkja 

nemendur í að afla 

upplýsinga.  

- tölvur: nota töflureiknin 

sheets í tölfræði 

Verkefnavinna, 

einstaklingsvinna og 

hópavinna. 

Könnun í lok hvers kafla. 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt er 

fyrir nemendur jafnt og þétt allt 

námsárið með það að markmiði 

að nota niðurstöðurnar til að 

bæta námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir námsvitund 

nemenda og eykur skilning þeirra 

á því hvað og hvernig þeir læra 

og hvernig þeir geta hagað námi 

sínu til að ná sem bestum árangri. 

Einnig verða lagðar fyrir formlegar 

kannanir til að skoða framfarir 

nemenda.  

 

Október 

 

 

 

 

Tölfræði og líkur 

Kannanir 

Myndrit (súlurit, línurit, skífurit) 

Tíðastagildi 

Miðgildi 

Meðaltal 

Líkur ( með tilraunum, með 

reikningi) 

Nóvember 

 

 

 

 

Desember 

 

 

 

 

 

Margföldun og deiling 

Hlutfallareikningur 

Fjöldi möguleika við röðun 

Frumtölur og samsettar  

Tugabrot 

Svigar 

Forgangsröð reikniaðgerða 

Rúmfræði 

Horn  

Hringur 

Rúmfræðiteikningar 

Marghyrningar 

Eins og einslaga horn 

mælikvarði 

Janúar 

Hæfnieinkunn 
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Enska                                        7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak og markmið Kennsluhættir Námsmat 
Ágúst til júní Námsefni er Action  

lesbók og vinnubók, 
málfræðiæfingar, 
gagnvirk verkefni, 
námsleikir, verkefni, 
sjónvarpsefni, 
kvikmyndir, myndir og 
léttlestrarefni. 

Þjálfun orðaforða, lesskilnings 
og talaðs máls. Einfaldar 
málfræðiæfingar, s.s. et-flt, óákv. 
og ákv. greinir og eignarfall no., 
nh., nt. og þt. so. og stigbr. lo. 

- Paravinna, hópvinna, 
einstaklingsvinna. Áhersla á 
umræður og talað mál auk 
þess sem þjálfuð verður ritun 
og textalestur. Námsleikir, 
verklegar æfingar, 
hlutverkaleikir, lestur og 
úrvinnsla einfaldra texta. 
 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt 
er fyrir nemendur jafnt og þétt 
allt námsárið með það að 
markmiði að nota niðurstöðurnar 
til að bæta námsárangur og 
kennslu.  
 
Leiðsagnarmat eflir námsvitund 
nemenda og eykur skilning 
þeirra á því hvað og hvernig þeir 
læra og hvernig þeir geta hagað 
námi sínu til að ná sem bestum 
árangri. 
Einnig verða lagðar fyrir 
formlegar kannanir til að skoða 
framfarir nemenda í einstökum 
námsþáttum og orðaforða.  
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NÁTTÚRUFRÆÐI og SAMFÉLAGSGREINAR            7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst til 

júní 

M.a. Maðurinn -hugur 

og heilsa, Tré, Við 

greinum tré og ýmis 

önnur uppflettrit og 

bækur um íslensk blóm 

og jurtir. Annað efni 

sem á við þær áherslur 

sem ríkja á hverju 

námskeiði. 

 

Notað verður fjölbreytt 

útgefið námsefni í 

samfélagsgreinum og 

tekið úr því það sem 

hentar út frá þeim 

áherslum sem unnið er 

með hverju sinni, s.s. 

varðandi mismunandi 

tímabil í sögu Íslands, 

trúarbrögð eða 

landafræði. 

Mannslíkaminn 

• skynfærin 

• bein og vöðvar 

 

Umhverfið (valin og afmörkuð 

atriði) 

• tré, blóm og jurtir 

ýmiskonar 

• vistkerfi 

• sjórinn og fjaran 

• himingeimurinn 

 

Sögulegir merkisatburðir á Islandi 

og í Evrópu 

• Hvað var fréttnæmt í 

gegnum aldirnar ? (1501-

1899) 

• Miklir brunar (London og 

Kaupmannahöfn) 

• Byggingar á Íslandi frá 

landnámi  

• Jörundur hundadaga-

konungur 

• Tyrkjaránið 

 

Evróvisjónlandafræði: 

• Landafræði Evrópu gerð 

skil í gegnum tengsl við 

Söngvakeppni Evrópskra 

sjónvarpsstöðva 

 

Kennt verður í 

aldursblönduðum hópum í 

5.-7. bekk, svokölluðum 

SMIÐJUM. 

Nemendur fara á milli 

stöðva sem eru mislangar 

eftir viðfangsefnum og 

áherslum hverju sinni. 

 

Mikið lagt upp úr samvinnu 

og hópvinnubrögðum, 

skapandi vinnu, leitarnámi 

og notkun 

upplýsingatækni við 

úrvinnslu og fróðleik. 

 

Leitast verður við að vera í 

samstarfi við aðila sem 

geta auðgað skólastarfið í 

tengslum við ákveðin 

viðfangsefni, s.s. MUÚ, 

Náttúrufræðistofnun og 

LÁN. 

Símat kennara, jafningjamat 

og einstaklingsmat -eftir 

viðfangsefnum. 
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Danska                            7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak og markmið Kennsluhættir Námsmat 
Ágúst til júní Námsefni er START  

lesbók, ásamt völdum 
köflum úr vinnubók, 
námsleikir, 
sjónvarpsefni og 
margmiðlunarefni eftir 
því sem tækifæri gefst 
til. 

Þjálfun grunnorðaforða, 
lesskilnings og talaðs máls. 
Einföld málfræðiatriði æfð, s.s. 
kyn (samkyn og hvorugkyn) og 
ákveðinn og óákveðinn greinir, 
et. og flt. no., nt. og þt. nokkurra 
so. og stigbreyting lo. 
Áhersla lögð á líkindi íslensku 
og dönsku og unnið út frá þeirri 
nálgun. 

Paravinna, hópvinna, 
einstaklingsvinna. Námsleikir, 
verklegar æfingar, hlutverkaleikir, 
lestur léttra texta. 

Lagðar verða fyrir formlegar 
kannanir til að skoða framfarir 
nemenda í einstökum 
námsþáttum og orðaforða.  
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UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT             7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst til 

júní 

Hver nemandi hefur 

sína Cromebók og nýtir 

hana í náminu. 

Dæmi um námsefni: 

Google Suit 

Code.org 

Typing.com 

Box Island 

Kahoot 

G-Suite umhverfið 

mms.is 

Vinna í G-suite umhverfinu 

Form - geta svarað og skilað 

inn 

Docs - kunna helstu skipanir  

Slide - kunna helstu skipanir 

Forritun 

Nýta sér gagnvirk verkefni  

Vinna í G-suite umhverfinu 

Form - læra að búa til 

könnun 

Docs - Kunna á flestar 

skipanir 

Slide - geta búið til Slide 

Samþætting við aðrar 

námsgreinar. 

Einnig er Upplýsinga og 

tæknimennt í Vali. 

Leiðsagnarmat er mat sem 

lagt er fyrir nemendur jafnt 

og þétt allt námsárið með 

það að markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir 

námsvitund nemenda og 

eykur skilning þeirra á því 

hvað og hvernig þeir læra 

og hvernig þeir geta hagað 
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Bókasafn 

1 kest. á 

viku á 

haustönn 

eða 

vorönn. 

Barnabækur 

(skáldsögur og  

fræðibækur). 

 

Lifandi vísindi 

 

Heimsmarkmið 

sameinuðu þjóðanna 

 

Vefsíður til 

upplýsingaleitar. 

 

Bookcreator 

 

 

Kynning á völdum 

skáldsögum og fræðibókum 

til lestrarhvatningar. 

 

Bók um bók, nemendur 

læra á bookcreator og 

útbúa kynningu á barnabók 

að eigin vali. 

 

Leitarvélar skoðaðar og 

nemendur leggja mat á 

vefsíður. 

 

Upplýsingaleit í fræðibókum, 

tímariti og á vefsíðum og 

skráning heimilda.  

Innlögn, umræðu og 

spurnaraðferð. 

 

Samvinna námsfélaga 

(paravinna), hópavinna eða 

einstaklingsvinna. 

 

Hlustun og lestur. 

 

Upplýsingaleit nemenda í 

bókum og á veraldarvefnum. 

 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 
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SVIÐSLISTIR               7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 
Nóvember 

til apríl 

Efni sem tengist 

viðfangsefnum hverju 

sinni, 

Leikritasmiðjan (mms.is) 

Nemendur æfist í að koma 

fram, hvert fyrir annað, fyrir 

aðra nemendur skólans og 

fyrir fleiri áhorfendur í 

mismunandi samhengi, s.s. 

til að lesa upp texta, fara 

með ljóð, syngja, leika eða 

dansa. 

 

Nemendur kynnist því 

hvernig handrit að leikriti 

lítur út og læri að fara eftir 

slíku handriti, átti sig á hvað 

þarf til að setja upp leikrit 

(hlóð, ljós, búningar, 

sviðsmynd) 

Hópakennsla. Mikið lagt upp úr 

samvinnu og samskiptum 

nemenda á milli. 

Símat kennara. 

Einstaklingsmat nemenda. 

Jafningjamat nemenda. 
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Nemendur þjálfist í að  búa 

til leikrit, bæði til flutnings 

sem einfaldur leiklestur, sem 

útvarpsleikrit og sem leikrit 

sem sett er á svið og sýnt 

fyrir áhorfendur. 
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