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ÍSLENSKA                                                              7. BEKKUR 

Tímabil Námsþættir Inntak og markmið Kennsluhættir Námsmat 
2022-2023 Málfræði 

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

Að nemandi: 

• geti nýtt málfræðikunnáttu í ræðu og riti,  

• þekki og geti notað hugtök málfræðinnar,  

• þekki og geti greint hlutverk sagnorða, 
lýsingarorða og nafnorða,  

• geti notað orðtök og málshætti með 
viðeigandi hætti í töluðu og rituðu máli. 

 
Að nemandi: 

• geti lesið fjölbreytta texta og textagerðir 
(saga/leikrit/ljóð/fræðitexti/ 
/fréttir/leiðbeiningar/…),  

• geti tileinkað sér lestur sér til ánægju og 
kynnist ýmsum bókmenntum, t.d. með 
bókakynningum, höfundaheimsóknum og 
bókasafnsfræðslu. 

• 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. 

• þjálfist í skapandi ritun í tengslum við 
fjölbreytt viðfangsefni og kynnist 
mismunandi formum ritunar, bæði hvað 
varðar ljóðagerð og sögugerð. 

 
Að nemandi: 

• 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. 

• fái markvissa þjálfun í að horfa/hlusta á og 
vinna úr fræðslumyndum, sögum, 
fyrirlestrum o.fl. 
 

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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Stafsetning 
 
 

Að nemandi: 

• þjálfist í réttritun m.a með markvissum 
stafsetningaræfingum í gegnum 
leiðsagnarnám.  

• geti meðvitað beitt ákveðnum 
stafsetningarreglum við ritun texta. 

 

Námsefni: M.a.: Smellur, Flökkuskinna, ýmsar bókmenntir með vinnubókum og annað efni. Samþætting  er 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. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÆRÐFRÆÐI               7. BEKKUR 
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Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

2022-2023 Stika 3a og 3b, 

nemendabók og 

æfingahefti ásamt 

verkefnum af netinu 

 

Námsgögn: 

vasareiknir  

gagnvirkt efni á 

tölvu 

spil  

reglustika 

gráðubogi 

sirkill 

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.  

 

Tölfræði og líkur 

• Kannanir 

• Myndrit (súlurit, línurit, 

skífurit) 

• Tíðastagildi 

• Miðgildi 

• Meðaltal 

• Líkur ( með tilraunum, 

með reikningi) 

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 
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Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 
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Enska                                        7. BEKKUR 

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

netefni, myndefni, Yes 
we can 6 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.  

 

 

 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 
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Danska                               7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak og markmið Kennsluhættir Námsmat 
Ágúst til júní Kennslubækurnar Start 

og Smart eru notaðar. 
en þær eru bæði lesbók 
og vinnubók. Auk þess 
verður notast við 
gagnvirk verkefni af 
netinu, námsleikir, 
verkefni, sjónvarpsefni, 
kvikmyndir, myndir og 
léttlestrarefni. 

Hlustun 
Að nemandi geti: 

• skilið einfalt mál er 
varðar hann sjálfan og 
hans nánasta umhverfi 
þegar talað er skýrt. 

 
Lesskilningur 
Að nemandi geti: 

• lesið stutta texta með 
grunnorðaforða daglegs 
lífs um efni sem tengist 
þekktum aðstæðum og 
áhugamálum 

 
Samskipti: 
Að nemandi geti: 

• haldið uppi einföldum 
samræðum  

• spurt og svarað á 
einfaldan hátt 

• skipts á upplýsingum og 
skoðunum við aðra 

• unnið samtalsæfingar og 
tekið þátt í 
samskiptaleikjum 

- 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.  

 

 

 

 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

Hæfniviðmið erlendra tungumála 1.stig 
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UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT Samþættis öllu öðru námi            

 7. BEKKUR 

 

 

 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst til 

júní 

Hver nemandi hefur 

sína Cromebók og nýtir 

hana í náminu. 

 

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 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 


