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Stærðfræði 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær verkefni sem hafa verið valin með velferð hvers nemanda í huga. 

Læsi 
Nemandi: 

 Les stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og einföldum 
textaverkefnum. 

 Les stærðfræðileg tákn. 

 Aflar sér upplýsinga úr töflum og súluritum. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms við aðra nemendur. Leitast við að nám miðist við 
einstaklingsþarfir hvers og eins. Nemendur hafa ólíkar forsendur til náms og virða 
ber alla með því að hlusta á allar hugmyndir sem nemendur hafa fram að færa. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Þjálfaður í að huga að eigin velferð og annarra og skapað vinnuumhverfi þar sem 

nemendur eru samábyrgir. 

 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Hefur sinn rétt og hann er virtur og teknar lýðræðislegar ákvarðanir í hópum eða 
bekk þegar við á.  

 Fær þjálfun í að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með hjálp 
stærðfræðinnar.  

 Er virkjaður til þátttöku í samræðum um námsþætti hverju sinni. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Gefið tækifæri til að tjá sig með teikningum og skissum, myndum töflum og 
myndritum. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Tölur og algebra 
Nemandi getur: 

 Skilið sætiskerfið hvað varðar heilar 

tölur og tugabrot, allt frá þúsundustu 

hlutum til mjög stórra talna. 

 Skilið almenn brot og prósentur. 

 Skilið hvernig talnakerfið er víkkað út til 

að  ná yfir negatífar tölur. 

 Skipt með öryggi úr gildi tölustafs í gildi 

tölu. 

 Raðað tölum eftir stærð og staðsett 

þær á talnalínu. 

 Fundið þætti í tölu, þekkir skilgreiningu 

á frumtölu og getur fundið frumtölur og 

samsettar tölur. 

 Skilið almenn brot sem hluta af heild, 

sem hlutföll og sem tölur á talnalínu og 

getur fundir jafnstór brot. 

 Fundið samnefnara og lagt saman, 

dregið frá og margfaldað almenn brot. 

 Breytt prósentum í tugabrot og almenn 

brot og öfugt. 

 Skilið prósentur sem hundarðashluta og 

finna einföld prósent af söfnum. 

 Þróað með sér og notað aðferðir í öllum 

reikniaðgerðunum fjórum, einnig þar 

sem negatífar tölur og tugabrot koma 

við sögu; geta leyst dæmi í huganum og 

kunna skriflegar aðferðir, t.d. hinar 

hefðbundnu reikningsaðferðir. 

Nemandi: 

 Kynnist vinnubrögðum eins og að rannsaka, 
ræða, túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa 
þrautir.  

 Æfir ýmis þekkingaratriði, hugtök og 
aðferðir sem miðast við verkefnin daglegs 
lífs, til að auka skilning og tilgang þeirra á því 
sem verið er að æfa.  

 Nemendur vinna sjálfstætt, í paravinnu og í 
hópum. 

 Nemendum er skipt í 5 færnimiðaða hópa. 

 Með færnimiðaðri kennslu er komið betur 
til móts við þarfir og færni hvers og eins 
nemanda. 

 Kennarar hópa meta reglulega hvort 
nemendur eiga að flytjast milli hópa og er 
þá tekið tillit til niðurstöðu úr 
könnunum/prófum svo og skilningi og 
vinnusemi nemanda miðað við aðra í 
hópnum.  

 Kannanir eru lagðar fyrir nemendur 
með jöfnu millibili allan veturinn. 

 Annarpróf í nóvember og maí. 

 Sjálfsmat nemanda og mat 
kennarans varðandi áhuga og virkni 
er hluti af námsmati.   

 Lögð er áhersla á að kannanir séu 
fjölbreyttar og prófi flesta þætti í 
hæfni nemandans, s.s. kunnáttu, 
færni, skilning, getu, frumkvæði, 
vinnubrögð og þrautseigju.  

 Kannanir og próf aðlöguð að færni 
nemenda ef með þarf. 

 Vægi verkefna kemur fram í 
verkefnabók í Mentor. 

 
 

 Stika 3a og 3b nemendabók 
og æfingabók að hluta. 

 Ýmis verkefnablöð. 

 Tölvuforrit 

 Stærðfræðivefir s.s. 
Mathletics  og 
Stoðkennarinn. 
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 Notað þekkingaratriðið, sem hann 

hefur á valdi sínu, t.d. litlu 

margföldunartöflunni, í 

reikniaðgerðunum fjórum og geti 

notfært sér tengsl milli 

reikniaðgerðanna. 

 Leyst viðfangsefni úr daglegu lífi með 

hlutfallareikningi og fundið fjölda 

möguleika á að raða hlutum á 

mismundandi vegu. 

 Notað reikniaðgerðirnar fjórar til að 

leysa verkefni úr daglegu lífi með því að 

velja rétta reikniaðgerð, bæði með 

formlegum skriflegum aðgerðum, 

hugarreikningi og vasareikni.  

 Sett fram og útskýrt útreikninga og 

aðferðir og rökstutt lausnaleiðir.  

 Áætlað svar, námundað og notað 

slumpreikning, einnig með tugabrotum. 

 Geti reiknað dæmi með svigum, bæði 

eytt svigum og reiknað útúr svigum. 

 Þekkt forgangsröð reikniaðgerðanna og 

geti leyst dæmi með mörgum 

reikniaðgerðum. 

 Búið til einfaldar formúlur í töflureikni 

og notað töflureikni til að gera og kynna 

einfalda útreikninga. 

 Kannað og lýst talnamynstrum, meðal 

annars í tengslum við myndtölur og 

tugabrot. 
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Rúmfræði 
Nemandi getur: 

 Greint eiginleika og einkenni tví- og 
þvívíðra forma, t.d. með því að athuga 
hornalínur ýmissa tvívíðra forma og 
kanna hvað er líkt og hvað ólíkt með 
mismundandi formum eins og 
strendingum og píramídum. 

 Lýst áþreifanlegum hlutum sem 
tengjast tækni, hönnun og hinu daglega 
lífi með því að nota rúmfræðileg 
hugtök. 

 Búið til þrívíð líkön og teiknað þau frá 
mismundandi sjónarhornum. 

 Teiknað í fjarvídd út frá hvarfpunkti. 
 Hliðrað, speglað og snúið myndum. 
 Þekkt skilgreiningu á hring og hugtökin 

geisla (radíus), miðstreng, þvermál og 
geira. 

 Teiknað 60° horn, helmingað horn og 
fundið helmingalínu horns með 
teikningu. 

 Áætlað og mælt stærð horna, notfært 
sér topphorn, grannhorn og 
hornasummu í útreikningum. 

 Notað hnit til að lýsa staðsetningu og 
hreyfingu í hnitakerfi bæði skriflega á 
blaði og á stafrænan hátt.  

 Notað hnit til að reikna út fjarlægðir 
með hliðsjón af ásunum í hnitakerfi. 

 Sýnt fram á hvort myndi eru eins 
(aljafnar) eða einslaga. 

 Notað mælikvarða til að reikna út 
fjarlægðir, búa til einföld kort og 
vinnuteikningar og tila ð stækka og 
minnka rúmfræðilegar myndir. 
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Mælingar 
Nemandi getur: 

 Áætlað og mælt stærðir eins og lengd, 
magn, rúmmál og tíma og notað 
tímasetningar og tímabil í einföldum 
útreikningum. 

 Skilið uppbyggingu flatarmáls og 
rúmmáls og reiknað ummál og 
flatarmál, yfirborðsflatarmál og rúmmál 
einfaldra tví- og þvívíðra mynda. 

 Valið viðeignandi mælieiningu og skipt 
úr einni mælieiningu í aðra, til dæmis 
skipt milli mm, cm, dm, m og km, svo 
og milli cm3, dm3 og lítra.  

 Valið viðeigandi mælitæki og 
framkvæmt raunverulegar mælingar í 
tengslum við hið daglega líf og tækni og 
metið niðurstöðurnar með hliðsjón af 
nákvæmni og ónákvæmni mælinga. 

 Valið viðeigandi mælieiningar og breytt 
úr einni mælieiningu í aðra, t.d. skipt 
milli desilítra og lítra, svo og gramma, 
kílógramma og tonna. 

 Reiknað dæmi þar sem hraði kemur við 
sögu. 

 

Tölfræði og líkindareikningur 
Nemandi getur: 

 Framkvæmt margs kyns kannanir sem 
byggjast á athugunum, 
spurningarlistum eða tilraunum. 

 Raðað og flokkað á kerfisbundinn hátt 
upplýsingum, sem safnað hefur verið, 
og kynnt þær í myndritum eins og 
súluritum, línuritum eða skífuritum. 

 Notað stafræn tæki í tengslum við 
tölfræðilegar kannanir.  
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 Lýst meginniðurstöðum úr 
tölfræðilegum gögnum með gildum 
sem lýsa miðsækni í gögnum, þ.e. með 
miðgildi, tíðasta gildi og meðaltali.  

 Metið líkur við mismunandi aðstæður á 
hvort mjög  líklegt eða mjög ólíklegt sé 
að ákveðinn atburður verði. 

 Notað reynslu og tilraunir til að segja til 
um með tölum hversu líklegt er að 
ákveðinn atburður verði við tilteknar 
aðstæður og reikna út líkurnar út frá 
skiptingu safns.  
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Íslenska 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 
 Fær viðeigandi verkefni til að fást við með velferð hans í huga. 

 Sýnir skilning á eigin tilfinningum og annarra í samskiptum. 

 

Læsi 
Nemandi: 
 Gerir sér grein fyrir margbreytileika málsins og getur tjáð sig í ræðu og riti með 

fjölbreyttum hætti.  
 Vinnur á fjölbreyttan hátt með lesskilning, umhverfislæsi og upplýsingalæsi. 

 Getur tjáð sig og sagt frá viðfangsefni sínu. 

  

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms og aðrir nemendur. Leitast við að nám miðist við 
einstaklingsþarfir hvers og eins.  

 Hefur sínar  forsendur til náms og virða ber alla með því að hlusta á allar 
hugmyndir sem nemendur hafa fram að færa. 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika á eigin forsendum. 
 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Hugi að eigin velferð og annarra og skapi vinnuumhverfi þar sem nemendur eru 
samábyrgir. 

 Kynnist mismunandi sjónarmiðum einstaklinga og menningarhópa á ýmsum tímum 
með lestri fjölbreyttra texta. 

 Átti sig á að það eru mismunandi þjóðfélagshópar í samfélaginu sem þurfa að vinna 
saman á jafnréttisgrundvelli. 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 
 Geri sér grein fyrir að réttur allra er virtur og teknar lýðræðislegar ákvarðanir í 

hópum eða bekk þegar við á.  

 Þrói með sér  hæfni til að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með 
hjálp íslenskunnar.  

 Taki virkan þátt í samræðum um námsþætti hverju sinni. 
 
 

Sköpun 
Nemandi: 
 Geti tjáð sig með orðum, ljóðum, sögum, teikningum og myndum. 

 Geti miðlað verkefnum á skipulegan hátt í gegnum sköpun og valið sér aðferð. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi getur: 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér 

grein fyrir gildi góðrar framsagnar.  

 Þekkt  amboðin fyrir hlustun og 

frásögn. 

 Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu 

sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi. 

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 

haldið athygli áheyrenda, m.a. með 

aðstoð leikrænnar tjáningar. 

 Sagt frá eftirminnilegu atriði og lýst 

ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem 

hlustað hefur verið á eða lesið. 

 Hlustað og horft með athygli á 

upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og 

greint frá upplifun sinni.  

 Tekið þátt í samræðum og rökræðum 

samkvæmt reglum. 

 Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á 

gagnrýnin hátt. 

 Hlustað af athygli og beitt þekkingu 

sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum. 

 Greint texta, fréttir, myndefni og 

rafrænt efni með gagnrýnu hugarfari, 

m.a. áróðursefni og fréttaflutning ólíkra 

fjölmiðla. 

Nemandi: 

 Æfir upplestur heima og í skólanum. 

 Tekur þátt í Stóru upplestrarkeppninni og 
fær markvissa þjálfun í upplestri. 

 Þjálfist í að lesa eða flytja fjölbreytt efni, 
ýmist eftir hann sjálfan eða aðra, fyrir 
bekkjarfélagana. 

 Þjálfist í að hlusta á frásagnir og upplestur 
samnemenda og meta flutning af sanngirni.  

 Þjálfist í að segja frá afmörkuðu efni  eða 
atburði fyrir bekkjarfélaganna.  

 Taki þátt í bekkjarfundum þar sem hann 
tjáir sig um ákveðin málefni undir leiðsögn 
kennara. 

 Taki þátt í umræðum sem upp koma í 
skólastofunni í tengslum við námsefni og 
málefni líðandi stundar.  

 Semji, æfi og flytji fjölbreytt verk á sal. 

 Mæti reglulega á sal til að fylgjast með 
flutningi nemenda á verkum sínum. 

 Er virkur í lýðræðislegri ákvarðanatöku í 
skólanum m.a. í umhverfisnefnd, skólaráði 
og nemendaráði.  

 Horfir á ýmsar fræðslumyndir, les fréttir, 
skoðar efni á netinu og ræðir um það. 

 Ekki metið sem sjálfstæð námsgrein 

heldur sem hluti af öðrum 

námsþáttum. Kemur að ýmsum 

þáttum skólastarfsins og við vinnu 

og skil á verkefnum í ýmsum 

námsgreinum. 

 

 Lestrarbækur að vali 

nemenda.  

 Frumsamið efni og 

hugmyndir nemenda. 

 Fjölbreyttir textar, ýmist úr 

námsbókum eða öðru efni.  

 Fjölbreytt vinna  með texta 

og orð. 
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 Horft á frétta- eða fræðsluefni og  nýtt 

sér það. 

Hæfniviðmið  Leiðir Mat Námsgögn 

Lestur, bókmenntir og ljóð 
Nemandi getur: 

 Lesið texta fyrir hóp skýrt og áheyrilega, 
með góðum raddstyrk og áherslum í 
tjáningu. 

 Lesið texta við hæfi með góðum hraða 
og af skilningi, lagt mat á hann og 
túlkað. 

 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á 
meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir 
ætlaðar börnum og unglingum. 

 Áttað sig á þeirri arfleið sem 
Íslendingasögur hafa skilað okkur.   

 Greint nokkur frásagnarform 
bókmennta og beitt fáeinum 
bókmenntafræðilegum hugtökum til að 
efla skilning, svo sem aðal- og 
aukapersónur, tími, umhverfi, 
atburðarás og  boðskap. 

 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um 
form og innihald ljóða, svo sem rím, 
ljóðstafi, persónugerving, bundið ljóð 
og óbundið og boðskap. 

 Aflað upplýsinga úr bókum og 
fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim 
og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt 
mat á gildi og trúverðugleika 
upplýsinga. 

 Lesið úr einföldum tölulegum og 
myndrænum upplýsingum og túlkað 
þær. 

 Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til 
gagns og ánægju. 

Nemandi: 

 Les bækur/texta í hljóði og upphátt í tímum 
og þjálfist í að koma fram, lesa skýrt og 
áheyrilega. 

 Les heima á hverjum degi  og skráir í 
lestrardagbók. 

 Les upphátt fyrir foreldra sína og ræðir efni 
og innihald texta. 

 Er kennt að vinna markvisst úr efni og 
skipuleggja þekkingu sína með 
hugarkortum. 

 Les sögur eftir valda höfunda og vinnur 
með textann með ýmsum hætti t.d. svara 
spurningum, gera útdrætti og endursagnir, 
úrvinnsluverkefni,  Orð af orði verkefni, 
myndasögur og leikrit. 

 Les 3 bækur og gerir grein fyrir efni þeirra 
munnlega eða skriflega.  

 Les bókina Vítahring og vinnur verkefni 
samkvæmt heildrænni 
móðurmálskennsluaðferð.  

 Lærir og ræðir um form, uppbyggingu og 
innihald ljóða. 

 Skrifar og túlkar ljóð eftir valda höfunda og 
lærir sum þeirra utanbókar.  

 Semur sjálfur ljóð af ýmsum toga í 
tengslum við það sem hann hefur lært, 
ýmist einn eða með félaga. 

 Vinnur með gagnvirkan lestur í hópum svo 
og lesskilningsverkefni. 

 Aflað upplýsinga í bókum og á netinu um   
höfunda og ýmis viðfangsefni   tengd 
námsefninu.        

 Viðmið árgangs í lestri er 230 
atkvæði í nóvember og 230-250 
atkvæði í maí. Nemendur taka 
raddlestrarpróf þrisvar sinnum á 
skólaárinu, í ágúst, nóvember og 
maí. Þeir sem lesa undir 200 
atkvæðum á mínútu eru auk þess 
prófaðir í október og mars. Í 
nóvember og að vori er gefin 
umsögn í raddlestri.  

 Lesskilningspróf eru lögð fyrir að 
hausti og vori.  

 Framsagnarpróf er í febrúar og maí. 
Þar er lögð áhersla á raddstyrk, 
áherslutjáningu, viðeigandi þagnir 
og skýran framburð, líkamsstöðu og 
tengsl við áheyrendur. 
Umsjónarkennari og prófdómari 
meta framsögn nemenda. 
Markmiðabundið námsmat í  
Námsframvindu í Mentor.  

Bókmenntir og ljóð 
Haustönn: 

 Skriflegt próf í bókmenntum 50%,  
bókaverkefni 20%, lærð ljóð 
10%,Vífilsstaðaljóð 5%, Ástarljóð 5%, 
ljóðabútar 5%, Orðaflipp 5% . 

Vorönn: 

 Skriflegt próf í bókmenntum 25%, 
vinnubók í ljóðum 10%, lærð ljóð 
10%, Vítahringur 35% og 
bókaverkefni 10%, frumsamið ljóð 
5% og lesið ljóð 5%. 

 Ýmsar bækur og 
lesskilningsverkefni. 

 Ýmis verkefni tengd 
bókmenntum, ljóðum, ritun, 
lífsleikni og 
samfélagsgreinum. 

 Grænkápa. 

 Vítahringur. 

 Ljóðspor. 

 Samlestur 
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 Greint  texta, fréttir, myndefni og 
rafrænt efni með gagnrýnu hugarfari, 
m.a. áróðursefni og fréttaflutning ólíkra 
fjölmiðla. 

 

 
 

 

Hæfniviðmið/markmið:  Leiðir Mat Námsgögn 

Ritun, skrift og stafsetning 
Nemandi getur: 

 Skrifað læsilega og af öryggi með 

persónulegri rithönd.  

 Beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, 

gengið frá texta og notað orðabækur. 

 Beitt helstu atriðum 
greinamerkjasetningar  við ritun svo 
sem,  .  ,  !  ?  ;  :  og  „  „. 

 Beitt þeim stafsetningarreglum sem 
hann hefur lært af nokkru öryggi við 
ritun.   

 Haft vald á að nota 

samtengingarkeðjuna miðað við 7. 

bekk. 

 Samið texta þar sem beitt er eigin 
sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum 
hlutdeild með því að kynna ritunina eða 
leyfa öðrum að lesa. 

 Nýtt sér hugflæði og hugtakakort við 
ritun.  

 Greint á milli aðal- og aukaatriða og  
gert útdrætti og endursagnir úr lesnu 
efni. 

 Skrifað frásagnir  sem byggja á 
inngangi, meginmáli og lokaorðum. 

 Beitt fjölbreyttu orðavali við ritun með 
áherslu á samheiti yfir algeng orð. 

Nemandi: 

 Vinnur æfingar til þjálfunar. 

 Leggur áherslu á vönduð vinnubrögð og 
góðan frágang á öllum verkefnum. 

 Vinnur fjölbreyttar æfingar til þjálfunar í 
stafsetningu s.s. að rita rétt eftir réttum 
texta, skrifa eftir upplestri, þjálfunarforrit, 
eyðufyllingarverkefni, minnisæfingar, 
gildrustafsetning og sóknarskrift. 

 Þjálfist í að leiðrétta eigin texta og annarra. 

 Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði til 
þjálfunar á uppbyggingu málsins. 

 Skipuleggur hugmyndir sínar með 
hugarkortum og skrifar út frá þeim með 
markvissum hætti. 

 Venst því vinnuferli að gera hugarkort, 
vinna uppkast, fá endurgjöf og vinna svo 
verk til fullnustu.  

 Þjálfist í að skrifa mismundandi texta eftir 
leiðbeiningum og úrvinnsluverkefni t.d. 
sögur, fræðitexta, ljóð, beinar frásagnir, 
bréf, lýsingar og myndasögur.  

 Þjálfist í að greina aðalatriði úr texta t.d. 
með því að gera hugarkort eða nota 
gagnvirkan lestur og skrifa útdrætti og 
endursagnir.  

 Þjálfist í að nota ritvinnsluforrit við ritun 
ýmissa verkefna.  

 Þjálfist í að leita í bókum og í rafrænu efni 
að upplýsingum við úrlausn verkefna.  

 Prófið Aston Index, stafsetning 
stakra orða eftir upplestri fyrir 7. 
bekk er staðlað skimunarpróf og er 
lagt fyrir alla nemendur í 
skólabyrjun. Niðurstöður birtar í 
verkefnabók.  

 Nemendur taka próf í stafsetningu í 
nóvember og maí (90 orða stíll) sem 
gildir 50 % og eyðufylling 30 orð sem 
gildir 50% 

 Í ritun verða ýmis verkefni nemenda 
metin m.t.t. markmiða í 
Námsframvindu í Mentor. 

 Sama á við um skrift og vinnubækur.  

 Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor í lok 
annar. 

 Engin sérstök skriftarverkefni en 
áhersla lögð á vinnubrögð í 
vinnubókum. 

 Mál er miðill, grunnbók og 

verkefnabók. 

  Málrækt 3. 

  Skrudda  2.  

 Orðabækur 

 Ýmis tölvuforrit og ítarefni af 

ýmsum toga. 

 Gagnvirkt efni í tölvum. 

 Fjölbreytt ritunarverkefni af 
ýmsum toga. 
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 Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum 
aðgerðum við ritvinnslu, vísað til 
heimilda. 

 Sett upp og gengið frá eigin texta og 
fengið þjálfun í notkun tölva  við slíka 
vinnu. 

 Beitt gagnrýnum vinnubrögðum, 
endurskoðað og endurritað eigin verk. 

 Nýtt sér ýmis forrit og vefi við ritun og 

geti metið hvaða leið hentar best til að 

miðla viðfangsefni hverju sinni. 

 Flytji munnlega eða birti ritun sína fyrir 
bekkjarfélagana.  

 Vinni fjölbreytt ritunarverkefni, ýmist 
einslega, í pörum eða hópum.  

 Kynnist ýmsum forritum og vefjum til að 
miðla efni og verkefnum til annarra. 

Hæfniviðmið/markmið:  Leiðir Mat Námsgögn 

Málfræði 
Nemandi getur: 

 Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og 
hefur skilning á gildi þess að bæta það. 

 Notað orðtök og málshætti í töluðu 
máli og rituðu og greint notagildi þeirra 
í texta.  

 Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar 
málfræði, m.a. við ritun og 
stafsetningu. 

 Áttað sig á hvernig orðaforði skiptist í 
fallorð, sagnorð og óbeygjanleg orð og 
greint hlutverk og helstu einkenni 
þeirra af nokkru öryggi. 

 Fundið fornöfn í texta, greint þau í 
undirflokka, kyngreint og fallbeygt þau.  

 Fundið og greint töluorð í texta. 

 Myndað beina og óbeina ræðu með 
viðeigandi hætti.  

 Þekkt hugtökin forskeyti og viðskeyti og 
átti sig á hlutverki þeirra við 
orðmyndun. 

Nemandi: 

 Vinnur ýmis skrifleg verkefni í námsbókum 
til þjálfunar. 

 Vinnur með fjölbreyttum hætti með texta 
og orðaforða úr öðru efni t.d. í tengslum 
við Vítahring. 

 Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði til 
þjálfunar á uppbyggingu málsins. 

 Vinnur markvisst úr efni og skipuleggur 
þekkingu með hugarkortum. 

 Notar gagnvirkt efni til frekari þjálfunar.  

 Vinnur ýmist einn, í pörum eða í litlum 
hópum við úrlausn verkefna.  

 

Málfræði 
Metin er þekking, færni og skilningur 
nemenda á málnotkun og ýmsum 
málfræðiatriðum.  

 
 
Haustönn: 

 Könnun 1 (rétt mál) 20%, könnun 2 
(blandað) 20% og próf 60%. 

Vorönn: 

 Könnun 1 (blandað) 25%, könnun 2 
(fornöfn) 25 % og próf 50%. 

 

 Málrækt 3. 

 Skrudda 2. 

 Ýmis tölvuforrit og 
handbækur. 

 Mál er miðill, grunnbók og 

verkefnabók. 

 Gagnvirkt efni í tölvum. 

 Valin verkefni af ýmsum 

toga. 
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 Beitt þekkingu sinni á málfræði við að 
búa til setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins.  

 Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum 
hugtökum í umræðu um mál, ekki síst 
eigið mál, talað og ritað. 
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Samfélagsgreinar 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fræðist um alla helstu þætti heilbrigðis.   

 Öðlast færni í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku og 
markmiðssetningu.  

 Öðlast skilning á þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft á 
heilsu og líðan. 

 Læri að setja sig í spor annarra. 

 Er hluti af heild og að tillit þurfi að taka til annarra í samfélögum svo allir fái 
tækifæri.  

Læsi 

 Nemandi:  
Öðlast færni í að færa hugsun sína í letur og skilja prentaðan texta.  

 Öðlast þekkingu á menningarlæsi og sögulegum staðreyndum.  

 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.  

 Nýtir tækni sem hentar til verkefnavinnu. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fer eftir reglum og vinnur með jafnrétti að leiðarljósi. 

 Fræðist um mismunun og forréttindi fólks í víðum skilningi.  

 Fræðist um menningu, trúarbrögð og lífsskoðanir annarra.  
 Fræðist um jafnrétti- og mannréttindafræðslu. 

Sjálfbærni 
Nemandi:  

 Tekst á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni.  

 Sækir sér efni á veraldarvefinn.  

 Beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum. 

 Öðlast skilning á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða.  

 Vinnur með hugtök eins og auðlindir, hversu dýrmætar þær eru en jafnframt 
viðkvæmar. Að það skipti máli hvað við gerum í dag til framtíðar svo komandi 
kynslóðir sitji við sama borð.  

 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi:  

 Fær kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

 Kemur fram við aðra af virðingu og ábyrgð.  

 Tekur tillit til skoðana annarra. 
 

Sköpun 
Nemandi:  

 Fær tækifæri til að móta viðfangsefni og miðla þeim á skapandi hátt.  

 Öðlast færni í gagnrýnni hugsun.  

 Fær tækifæri til að finna hæfileikum sínum farveg og að njóta sín sem einstaklingur 
og hluti af heild.  

 Nýtir tæknina á skapandi hátt.  

 Virkjar hugmyndaflugið til að vinna og finna lausnir á verkefnum. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Trúarbragðafræði 
Nemandi getur: 

 Lýst margbreytileika helstu trúarbragða 
og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf 
fólks. 

 Rætt viðfangsefni sem snerta trú, 
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi 
við atburði daglegs lífs. 

 Gert grein fyrir völdum frásögnum, 
hefðum, hátíðum siðum og táknum í 
kristni og nokkrum helstu 
trúarbrögðum heims. 

 Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf. 

 Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og 
virt frelsi þess til mismunandi trúar, 
lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

 Metið og brugðist við ólíkum skoðunum 
og upplýsingum á fordómalausan hátt. 

 Borið kennsl á trúarlegar vísanir og 
tjáningu í listum og bókmenntum. 

 Lýst með dæmum hvernig 
samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga. 

Nemandi: 

 Les og vinnur með bækurnar Búddatrú, 
Gyðingdómur, Íslam og Hindúatrú. Unnið 
er með trúarbrögðin eitt í einu. Nemandi 
les sér til í námsbókum og vinnhr ýmis 
skrifleg verkefni í tengslum við þau í 
vinnubók. 

 Horfir á myndbönd  um mismunandi 
trúarbrögð. 

 Vinnur í paravinnu og einstaklingsvinnu. 

 Safnar gögnum í vinnubók.  
 

Samþætt námsmat. 
Mat og skipting á námsþáttum kemur 
fram í verkefnabók á Mentor. 
 

 

 Bækurnar Búddatrú, 
Gyðingdómur, Íslam og 
Hindúatrú. 

 Horft á myndbönd sem til eru 
á Námsgagnastofnun.  

Saga 
Nemandi getur: 

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu 
landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa. 

 Gert sér grein fyrir samhengi 
heimabyggðar við umhverfi og sögu í 
nánasta umhverfi nemenda.  

 Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um 
menningar og samfélagsmálefni. 

Nemandi: 

 Vinnur með námsefnið Miðaldafólk á ferð.  

 Vinnur í hópavinnu. Hver hópur vinnur 
með einn kafla og kynnir fyrir bekknum. 

 Skilar verkefnum á formi veggspjalda, 
glærusýninga og munnlega.  

 Vinnur verkefni í tengslum við söguna 
Vítahring sem tekin er fyrir í íslensku og 
tengist sögu landsins á miðöldum. Vorferð 
er á söguslóðir. 

 

 Bókin Miðaldafólk á ferð. 

 Veraldarvefurinn 

 Viðbótarefni af ýmsum toga. 
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 Rætt á upplýstan hátt um tímabil, 
atburði og persónur, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu. 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í 
umfjöllun um sögu og samtíð. 

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu 
landsins, breytilegrar menningar, trúar 
og lífsviðhorfa. 

 Gert sér grein fyrir samhengi 
heimabyggðar við umhverfi og sögu í 
nánasta umhverfi nemenda.  

 Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um 
menningar og samfélagsmálefni. 

 Rætt á upplýstan hátt um tímabil, 
atburði og persónur, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu. 

 Metið heimildir og ólík sjónarhorn í 
umfjöllun um sögu og samtíð. 

 

Landafræði 
Nemandi getur: 

 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar 
hefur áhrif á búsetu og lífsskilyrði.  

 Notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga. 

 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á 
land og gróður. 

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á samfélag og 
umhverfi.  

 Þekkt valda landfræðilega þætti Evrópu 
og geti aflað sér upplýsinga um einstök 
lönd og landssvæði eftir mismunandi 
leiðum. 

 Þekkt helstu hugtök s.s. ríki, land, þjóð 
og landamæri.  

Nemandi: 

 Vinnur skrifleg verkefni af ýmsum toga í 
tengslum við námsefnið.  

 Vinnur með námsefnið Evrópa, notar 
kortabækur og vef. Lesnir textar um Evrópu 
og þjóðirnar sem þau byggja, unnið með 
landakort og önnur gögn tengd 
viðfangsefninu 

 Vinnur verkefni einslega og í hópavinnu.  

 Vinnur margmiðlunarverkefni um eitt 
Evrópuland sem hann kynnir fyrir 
bekknum. 

 

 Bókin Evrópa. 

 Kortabók 

 Myndbönd (nams.is/kvistir) 
og ítarefni af ýmsum toga. 
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 Þekkt helstu gerðir orkulinda sem 
nýttar eru. 

 

Lífsleikni 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir margbreytileika 

fjölskyldna og margvíslegum 

hlutverkum innan þeirra. 

 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um 

þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, 

svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og 

menningu. 

 Lýst með dæmum gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir 

eigin sjálfsvitund. 

 Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og 

veikleikum. 

 Lýst margvíslegum tilfinningum og 

áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og 

hegðun. 

 Tileinkað sér heilbrigða og holla 

lífshætti. 

 Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa 

áreita í umhverfinu á líf hans og tekið 

gagnrýna afstöðu til þeirra, 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og 

annarra manna og rætt þýðingu þess. 

 Sett sér markmið og gert áætlanir við 

fjölbreytt viðfangsefni. 

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og 

samræðu. 

 Rökrætt um ólík málefni af 

samfélagslegum og siðferðilegum toga. 

Nemandi: 

 Er þátttakandi í fyrirlestri og vinnu sem 
námsáðgjafi heldur um námstækni. 

 Tekur þátt í vinnu með bókina „Ertu?“. 
Einnig verður unnið með bókina „Ég, þú og 
við öll“ þar sem fjallað er um jafnréttis- og 
mannréttindamál. 

 Fær fræðslu um tóbaksvarnir og áhrif þess. 

 Fær fræðslu um einelti samhliða umfjöllun 
í náttúrufræði.  

 Fær fræðslu um öryggi á netinu og SAFT 
verkefni unnin.  

 Tekur þátt í bekkjarfundum nokkrum 
sinnum yfir árið.  

 Tekur þátt í undirbúningi fyrir 
jólaskemmtun og árshátíð.  

 Vinnur ýmis skrifleg verkefni. 

 Vinnur einn, í hópi- og paravinnu. 

 Tekur þátt í umræðum og leikjum. 

 Ertu?, Ég, þú og við öll, 
Reyklaus Að sjálfsögðu,  

 Saft verkefni. 

 Leiðarljós Hofsstaðaskóla. 

 Ýmislegt efni héðan og 
þaðan. 
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 Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um 
þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, 
svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og 
menningu. 

 Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á 
nokkrum sviðum og hvernig þau mótast 
og breytast. 

 Vegið og metið áhrif fyrirmynda og 
staðalmynda, hvernig vinna megið með 
þau á sjálfstæðan og uppbyggjandi 
hátt. 

 Sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn á völdum stöðum og tímum. 
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Náttúrugreinar 7. bekkur 

 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Getur unnið með öðrum að lausn verkefna. 

 Nýtir eigin styrkleika að vinnu verkefna. 

 Þekkir mikilvægi heilbrigðra lífsmáta fyrir andlega og líkamlega heilsu.  
 

Læsi 
Nemandi: 

 Les í náttúruna og þekki mikilvæg hugtök hennar.  

 Nýtir sér ólíka miðla við öflun upplýsinga.  

 Leysir verkefni sem stuðla að hugtakaskilningi og merkingu hugtaka. 

Jafnrétti 
Nemandi:  

 Fær tækifæri til að vinna verkefni út frá eigin forsendum. 

 Getur farið eftir reglum við verkefnavinnu.  

 Gerir sér gein fyrir fjölbreytileika lífríkisins.  
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Getur greint samspil manns og náttúru og mikilvægi náttúrverndar.  

 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu og lifríki jarðar. 

 Kynnist lífsvenjum sem stuðla að eigin heilbrigði og heilbrigði náttúrunnar.  
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Virðir umhverfi sitt og þær lífverur sem í því búa.  

 Getur tekið þátt í samræðum um álitamál tengdum náttúru- og umhversvernd.  

 Getur valið verkefni eftir áhuga og unnið á eigin forsendum.  
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Sýnir áhuga á umhverfi sínu og er forvörn um fyrirbæri náttúrunnar.  

 Getur útfært verkefni eftir eigin hugmyndum.  

 Fær tækifæri til að skoða nærumhverfi sitt og njóta þess að vera úti í náttúrunni.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið um viðfangsefni Leiðir Mat Námsgögn 
Auðvitað 3 Heimilið 
Nemandi getur: 

 Greint frá og sagt frá hvernig 
tækninotkun og sjálfvirkni getur dregið 
úr eða aukið lífsgæði íbúa eða umhverfi 
þeirra. 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og 
líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri. 

 Lesið og skrifað um hugtök í 
náttúruvísindum. 

 Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

 Tengt þekkingu og beitingu 
vinnubragða á náttúrufræðinámi við 
lausn annarra verkefna og útskýrt 
hugsanleg áhrif nýjustu tækni og 
vísinda á vísindalega þekkingu. 

 Framkvæmt og útskýrt einfaldar 
athuganir inni og úti. 

 Beitt vísindalegum vinnubrögðum við 
öflun einfaldra upplýsinga innan 
náttúruvísinda og útskýrt ferlið. 

 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra. 

 Afla sér upplýsinga um náttúruvísindi úr 
efni á öðru tungumáli en íslensku. 
 

Nemandi getur: 

 Lýst og útskýrt hvernig orka í íslensku 
umhverfi getur breytt um mynd. 

 Gert grein fyrir notkun manna á 
auðlindum. 

 Gert grein fyrir og nefnt dæmi um 
efnabreytingar og hamskipti. 

 Bent á algeng efni á heimilum og í 
samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á 
heilsu manna og umhverfi. 

 Notað gervihnatta- og loftmyndir af 
yfirborði jarðar, til að lýsa heimabyggð, 
landinu í heild og völdum svæðum 
heimsins. 

 Lýst hvernig rafmagn verður til, einkum 
segla og notkun þeirra. 

 

Nemandi: 
Mun efla skilning sinn á 
fjölbreytilegum efna- og 
eðlisfræðilegum þáttum 
sem eru að verki á heimili 
sínu. 
 

Samþætt námsmat. 
Mat og skipting á 
námsþáttum kemur fram 
í verkefnabók á Mentor. 

 

 Bókin Auðvitað 3 
 

Vífilsstaðavatn - fuglabjargið 

 Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til 
gagns og farið eftir einföldum, 
munnlegum og skriflegum 
leiðbeiningum. 

 Kannað áreiðanleika heimilda með því 
að nota bækur, netið og aðrar 
upplýsingar. 

Nemandi getur: 

 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar 
úrgangs. 

 Lýst reynslu sinni, athugun og upplifun 
af lífverum í náttúrulegu umhverfi 

 

Nemandi: 

 Les bókina  
Vífilsstaðavatn, gersemi 
Garðabæjar. Að auki 
styðst hann við ítarefni 
þar sem við á.  

 Tekur þátt í umræðum 
og vinnur verkefni af 

 Vífilsstaðavatn, 
gersemi 
Garðabæjar 

 Líf í sjó 

 Sögurammi-
fuglabjargið 
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 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 
sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á 
lífsgæði íbúa. 

 Tekið þátt í að skoða, skilgreina og 
bæta eigið umhverfi og náttúru. 

 Tekið afstöðu til málefna sem varða 
heimabyggð með því að vega og meta 
ólíka kosti 

ýmsum toga unnin í 
tengslum við hana í 
vinnubók. Í byrjun og 
lok umfjöllunar fer 
nemandi  í 
vettvangsferðir að 
vatninu. Í seinni ferðinni 
leiðbeinir fiskifræðingur 
við að skoða lífríki 
vatnsins og taka sýni úr 
vatninu og læknum. 
Sýnin eru skoðuð í 
skólanum og fiskarnir 
krufðir.  

 Vinnur söguramma um 
Fuglabjargið í tengslum 
við Vífilsstaðavatn, 
fuglana þar í kring, lífið í 
vatninu og svo einnig 
fugla í fuglabjörgum og 
lífríki í sjó.  

 

Bílaverkefni 

 Unnið undir leiðsögn í hópi eftir 
verkskiptri tímaáætlun við að hanna 
umhverfi, hlut eða kerfi. 

 Fjallað um hvernig ólík hæfni nýtist í 
náttúruvísindum. 
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Umhverfismennt 
Nemandi getur: 

 Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum 
aðgerðum sem varða eigið umhverfi 

 Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af 
gerðum manna og bent á leiðir til 
úrbóta. 

 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd 
auðlinda og umhverfis, hvernig hver 
einstaklingur getur lagt sitt af mörkum 
til verndar.  

 

Nemandi getur: 

 Útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar 
veita. 
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Danska 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Styrkir jákvæða sjálfsmynd. 

 Sýnir frumkvæði. 

 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Vinnur með læsi í víðum skilningi. 

 Nýtir ýmis hjálpargögn svo sem orðabækur og netmiðla. 

 Þjálfast í myndlæsi, orðaforði þjálfaður út frá myndum. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum. 

 Fer eftir reglum í samskiptum við aðra. 

 Tekur tillit til skoðana annarra. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Þróar með sér gagnrýna hugsun. 

 Tekst á við álitamál. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Temur sér siðfræðileg gildi í umgengni við aðra. 

 Metur eigin frammistöðu á hvorri önn. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Virkjar hugmyndarflugið til að finna lausnir við úrlausn verkefna. 

 Nýtir hæfileika og skapar afurð. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Hlustun 
Nemandi getur: 

 Skilið einfalt mál úr daglega lífinu er 
varðar hann sjálfan og hans nánasta 
umhverfi. 

 Skilið það mál sem notað er í 
kennslustofunni og brugðist við 
með orðum eða athöfnum. 

 Fylgst með einföldu efni í 
myndmiðlum og dægurmenningu 
sem tengist þeim orðaforða sem 
unnið er með. 

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni í vinnubók í 
tengslum við námsbókina auk ítarefnis.  

 Vinnur t.d. með söngva, leiki, 
vinnublöð, kennsluforrit, kvikmyndir 
o.fl.  

 

 Símat 

 Tvær kannanir úr bókunum Start 
og Smart sem gilda 60% á önn 
(30% hvor). Sjálfsmat 10% og 
vetrareinkunn 30%. 
 
 
 

 Grunnbækurnar Start og 
Smart, lesbækur og 
vinnubækur. 

 Verkefnablöð 

 Netmiðlar 

 Kvikmyndir 

 Annað ítarefni. 
 

Ritun -  Stafsetning og málfræði  
Nemandi getur: 

 Skrifað setningar sem tengjast 
honum persónulega. 

 Tengt saman einfaldar setningar og 
stafsett algengustu orðin. 

 Notað einfaldar málfræðireglur.  

Nemandi: 

 Vinnur ritunar- og málfræðiæfingar 
í kennslubókum. 

 Les danska texta og hlustar á 
dönsku.  

 Þjálfast í að nýta sér ritunar- og 
málfræðireglur sem eru sýnilegar í 
kennslustofunni. 
 

Lesskilningur  
Nemandi getur: 

 Sýnt fram á að hann getur lesið og 
skilið stutta texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs. 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

 

Nemandi: 

 Les í kennslubókunum Start og  
Smart og gerir ýmis 
lesskilningsverkefni.  

 Vinnur ýmis lesskilningsverkefni úr 
dægurlögum, bíómyndum o.fl. 
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Samskipti og frásögn  
Nemandi getur: 

 Haldið uppi einföldum samræðum 
með stuðningi frá viðmælanda með 
eðlilegum framburði og áherslu  á 
lykilorðaforða. 

 Spurt og svarað á einfaldan hátt um 
athafnir sem tengjast skólastarfinu.  

 Skipst á skoðunum og upplýsingum 
við samnemendur sína og kennara 
um efni tengt náminu. 

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og 
unnið samtalsæfingar.  

Nemandi: 

 Gerir t.d. samtalsæfingar og tekur þátt 
í samskiptaleikjum úr kennsluefninu. 

 Notar tungumálið í kennslustofunni.  

 Vinnur ýmis verkefni með áherslu á 
orðaforða sem hefur verið kenndur. 

Menningarlæsi 
Nemandi getur: 

 Sýnt fram á að hann þekki til 
landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekktra svæða í Danmörku. 

 Þekkt til barna- og 
unglingamenningar í Danmörku. 

 Sýnt fram á að hann áttar sig á að 
mörg algeng orð í dönskunni eru lík 
og skyld öðrum orðum sem hann 
þekkir. 

Nemandi: 

 Notar námsefnið og lærir um danska 
menningu. 

 Vinnur verkefni um danska listamenn.  

Námshæfni 
Nemandi getur: 

 Beitt einföldum námsaðferðum við 
að auðvelda námið. 

 Beitt heiðarlegu sjálfsmati á 
raunsæjan hátt. 

 Tekið þátt í samvinnu og sýnt 
öðrum tillitsemi. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefnavinnu þar sem unnið er 
í hópum og nemendur þurfa að læra að 
taka tillit til hvors annars og skipta með 
sér verkum. 

 Notar orðabækur og önnur 
hjálpartæki. 
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Enska 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Sýnir frumkvæði. 

 Tekur þátt í samvinnuverkefnum.  

 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Les upplýsandi texta og nýtir í verkefnavinnu.  

 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með.  

 Nýtir ýmis hálpargögn svo sem orðabækur, tölvur og stafræn samskiptatæki.  

 Notar tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi.  

Jafnrétti 
Nemandi:  

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í vinnu með öðrum.  

 Fer eftir reglum í samskiptum við aðra.  

 Tekur tillit til skoðana annarra.  
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tekst á við álitamál í ræðu og riti um málefni sem varða nærumhverfi hans.  

 Þróar með sér gagnrýna hugsun og kemur henni til skila.  

 Tileinkar sér lýðræðisleg vinnubrögð og hefur skilning á fjölbreytileika mannlífs og 
menningar. 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Kemur fram við aðra af tillitssemi.  

 Vinnur sjálfstætt.  

 Vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt.  

 Temur sér siðfræðileg gildi í umgengni sinni við aðra. 

 Ber ábyrgð á eigin námi. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við úrlausn verkefna.  

 Nýtir hæfileika og skapar afurð. 

 Getur tengt fyrri þekkingu við viðfangsefni sem unnið er að. 
 
 

 

  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                                    7. bekkur enska  

Uppfært maí 2016 
 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Hlustun 
Nemandi getur: 

 Skilið það sem fram fer í 
kennslustundinni. 

 Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl 
af ýmsum toga.  

 Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni 
og efni dægurmenningar sem höfðar til 
hans og nýtt sér innihaldið. 

 Hlustað eftir einstökum nákvæmum 
atriðum þegar þörf krefur eins og 
leiðbeiningum og tilkynningum. 

 Hlustað á sögur eða frásagnir og 
endursagt með eigin orðum. 

 Nýtt sér skilning sinn á tungumálinu í 
daglegu lífi. 

 Skilið mismunandi framburð og 
mállýskur. 

Nemandi: 

 Notar ensku sem megintungumál 
kennslustundarinnar. 

 Vinnur hlustunarverkefni þar sem hlustað 
er eftir ákveðnum atriðum, verkefnin fylgja 
námsefninu Action. 

 Vinnur stærri hlustunarverkefni þar sem 
hlustað er á heilu sögurnar eða horft á 
myndbönd á ensku með mismunandi 
framburði og mállýskum. Hér er oftast um 
ítarefni að ræða af vefnum t.d. World Wide 
English á vef Námsgagnastofnunar. 
 

 Í ensku er um símat að ræða. Mat er 
mismunandi á milli hópa en yfirleitt 
sett saman úr nokkrum þáttum t.d. 
verkefnavinnu, hópverkefnum, 
könnunum, vinnubókum, munnlegum 
æfingum og virkni í tímum. Verkefnin 
eru fjölbreytt, ýmist einstaklings eða 
hópverkefni. Unnið verður út frá 
helstu þáttum tungumálsins. 

 

 Bókin Action er grunnefni 
enskunnar auk vinnubókar og 
hlustunarefnis.  

 Léttlestrarbækur auk 
verkefna: Oliwer Twist, 
Christmas Carol og White 
death.  

 Ítarefni: myndbönd, 
tölvuforrit og fleira. 

 
 
 

Ritun – stafsetning og málfræði 
Nemandi getur: 

 Farið eftir helstu ritunarreglum sem 
hann á að kunna varðandi almenna 
ritun, sama á hvaða tungumáli svo sem 
stóran staf í upphafi setninga, puntkar 
og kommur. 

 Skrifað stuttan texta um efni sem hann 
þekkir og beitt meginreglum málfræði 
og stafsetningar nokkuð rétt. 

 Sýnt fram á allgóð tök á almennum 
orðaforða, skapað samhengi í textanum 
og notað til þess helstu tengiorð og 
greinarmerki. 

 Skrifað mismunandi tegundir texta 
bæði formlegan og óformlegan.  

Nemandi: 

 Vinnur ritunarverkefni úr námsefninu 
Action. 

 Vinnur ritunarverkefni af ýmsum toga, svo 
sem ljóð, sögur og myndasögur. 

 Gerir ýmsum verkefnum skil með ritun, til 
að mynda lestur bóka af bókasafninu. 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                                    7. bekkur enska  

Uppfært maí 2016 
 

 Sagt nokkuð vel frá því sem hann les, 
hefur séð eða heyrt. 

 Lýst atburðum og reynslu. 

 Samið texta þar sem ímyndunaraflið 
fær að njóta sín. 

Lesskilningur 
Nemandi getur: 

 Lesið sér til gagns og ánægju nokkuð 
auðlesna texta af ýmsu tagi.  

 Skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla og nýtt sér innihaldið. 

 Lesið sér til gagns og gamans bækur og 
tímarit við hæfi. 

 Skilið leiðbeiningar og upplýsingar sem 
snerta daglegt líf. 

 

Nemandi: 

 Les texta af ýmsum toga sem fylgir 
námsefninu Action. 

 Les ítarefni sem kennari útvegar og/eða 
nemandi finnur á netmiðlum. 

 Les bækur sem hann velur sér á bókasafni 
skólans og gerir þeim svo skrifleg skil. 

Samskipti og frásögn 
Nemandi getur: 

 Haldið uppi samræðum um efni sem 
hann þekkir og beitt framburði og 
áherslum af nokkru öryggi. 

 Skilið og notað algeng orðasambönd og 
viðeigandi kurteisisvenjur í samræðum. 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um 
daglegt líf. 

 Bjargað sér við algengar aðstæður eins 
og í verslunum, veitingastöðum og á 
ferðalögum. 

 Notað ensku sem samskiptamál í 
kennslustundum. 

 Undirbúið og tekið viðtal á ensku. 

 Sagt frá reynslu, skoðunum og daglegu 
lífi. 

 Lýst og sagt frá atburðum með 
stuðningi gátlista eða mynda. 

Nemandi: 

 Er hvattur til að nýta ensku, sem er 
megintungumál kennslustundanna, eftir 
bestu getu. 

 Vinnur ýmis verkefni og flytur niðurstöður 
sínar með mismunandi hætti. 

 Vinnur markviss samtalsverkefni þar sem 
umræður milli nemenda fara fram á ensku. 

 Undirbýr og tekur viðtöl. 
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 Flutt einfalda, undirbúna kynningu á 
efni sem hann hefur verið að vinna 
með. 

 Flutt frumsamið efni, sögu, ljóð eða 
annað einn eða í samvinnu við aðra. 

Menningarlæsi 
Nemandi getur:  
 Sýnt fram á þekkingu og skilning á 

lykileinkennum í menningu viðkomandi 
mál- og menningarsvæðis sem snúa að 
daglegu lífi og aðstæðum íbúana, 
einkum ungs fólks og sett sig í spor 
þeirra þegar það á við. 

 Sýnt fram á þekkingu á hefðum og 
viðhorfum viðkomandi mál- og 
menningarsvæða og borið saman við 
eigin menningu. 

 Sýnt fram á þekkingu á skyldleika 
enskunnar við íslensku og önnur 
tungumál. 

 Sýnt fram á þekkingu á algengustu 
afbrigðum tungumálsins. 

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni í námsefninu Action 
sem sýna fram á ólíkan orðaforða 
enskunnar eftir löndum. 

 Notar námsefnið World Wide English á vef 
Námsgagnastofnunar sem gefur ýmsum 
ólíkum löndum góð skil. Þar má bæði 
greina ólíkan framburð og mállýskur en 
einnig menningarmun og áherslur. 

 Tekur þátt í samræðum og vinnur verkefni í 
tengslum við World Wide English 
námsefnið þar sem hann fær tækifæri til að 
taka afstöðu til ýmiss konar álitamála og 
setja sig í spor íbúa annarra landa. 

Námshæfni 
Nemandi getur:  

 Sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert 
sér nokkra grein fyrir hvar hann stendur 
í náminu og beitt aðferðum til að 
skipuleggja sig og bæta þar sem þess 
þarf. 

 Beitt lykilaðferðum/námsaðferðum til 
að auðvelda skilning og notkun á 
tungumálinu og kann að velja aðferð 
sem hæfir viðfangsefninu. 

 Beitt sjálfsmati og tekið þátt í 
jafningjamati á heiðarlegan hátt. 

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni þar sem leitarforrit, 
orðabækur og leitarvélar eru markvisst 
nýtt.  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                                    7. bekkur enska  

Uppfært maí 2016 
 

 Nýtt sér eigin reynslu og þekkingu 
þegar kemur að því að tileinka sér nýja 
þekkingu. 

 Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar 
viðfangsefni og sýnt öðrum tillitsemi. 

 Nýtt sér algengustu hjálpartæki s.s. 
orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar. 
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Heimilisfræði 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Lærir að lögð er áhersla á andlega, líkamlega og félagslega vellíðan. 

 Lærir um heilsueflandi umhverfi. 

 Lærir um jákvæða sjálfsmynd, hollt mataræði, hvíld og hreyfingu. 

 Lærir um persónulegt hreinlæti. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Vinnur  með læsi í víðum skilningi. 

 Geti nýtt sér ýmsa miðla til þekkingarleitar s.s. til að lesa matreiðslubækur og 
annan fróðleik tengdan matseld og heimilishaldi. 

Jafnrétti 
Nemandi:   

 Ræktar hæfileika sína. 

 Lærir að sýna öðrum skilning og umburðarlyndi. 

 Lærir um jöfn tækifæri öllum til handa óháð kyni, þjóðerni og félagsstöðu.  
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Flokkar tilfallandi úrgang. 

 Fær þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

 Lærir að stuðla að eigin áhuga á þátttöku í samábyrgu samfélagi. 

 Er hvattur til að endurnýta umbúðir eins og kostur er í stað þess að nota alltaf nýtt. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi:  

 Lærir að þegar skipt er í hópa er ávallt gætt jafnræðis. 

 Fær kennslu í samvinnu, góðri framkomu og tillitssemi. 

 Lærir að bera virðingu fyrir námsgögnum og umhverfi.  
 

Sköpun 
Nemandi:  

 Eflist í skapandi og frjórri hugsun sem eykur fjölbreytni í matargerð og 
heimilishaldi.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Tekið tillit til annarra í hópavinnu og 
sýnt frumkvæði. 

 Sýnt ábyrga og örugga umgengni við 
vinnu og frágang á vinnusvæði. 

 Getur tekist á við fjölbreytt verkefni. 

 Tjáð sig um heilbrigða lífshætti og 
tengsl þeirra við heilsufar. 

 Tengt viðfangsefni heimilisfræðinnar 
við jafnrétti og sjálfbærni. 

 Tjáð sig um ólíka siði og venjur og 
þjóðlegar íslenskar hefðir í matargerð. 

 Skilið einföldustu þætti næringarfræði. 

 Þekkt mismunandi umbúðamerkingar 
og metið útlit og gæði matvæla. 

 Þekkt mismunandi geymsluaðferðir 
matvæla.  

Nemandi: 

 Hafi fæðuhringinn til hliðsjónar þegar  
matseðill er valinn.  

 Vinnur skipulega og gengur vel frá þegar 
matreiðslu og borðhaldi lýkur. 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 

námsmat í Námsframvindu í Mentor. 

 

Markmið: 

 Fylgist með í kennslustundum og fer 

eftir fyrirmælum. 

 Er vinnusöm/samur. 

 Kann skil á helstu næringarefnum 

fæðunnar s.s. orkuefni, vítamín og 

steinefni. 

 Vinnur með mismunandi 

matreiðsluaðferðir s.s. sjóða, steikja 

og baka. 

 Kann skil á geymslu matvæla. 

 Tileinkar sér góða borðsiði. 

 Vinnur skipulega. 

 Er meðvituð/aður um mikilvægi 

umhverfisverndar. 

 Vinnur í hóp. 

 Gott og gagnlegt 3, námsefni 
fyrir 7. bekk.  

 Næringarefnatöflur 

 Umbúðir 

 Veggspjöld  

 Fæðuhringur 
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Upplýsinga- og tæknimennt 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 
 Sýnir frumkvæði, vinnur sjálfstætt og í hóp og tekur þátt í samvinnuverkefni. 

 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum. 

 Beitir réttum vinnustellingum og vinnubrögðum. 

Læsi 
Nemandi: 
 Velur hugbúnað sem hentar þeim verkefnum sem verið er að vinna. 

 Rökstyður val á hugbúnaði við verkefnavinnu. 

 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu. 

 Nýtir gagnvirkt námsefni. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 
 Nýtir upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt sér til gagns og ánægju. 

 Fer eftir reglum um ábyrga netnotkun. 

 Tekur tillit til skoðana annarra. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 
 Tekur þátt og nýtir sér notkunarmöguleika hug- og tækjabúnaðar. 

 Sækir sér efni á veraldarvefinn og nýtir í verkefnavinnu. 

Lýðræði og  mannréttindi 
Nemandi: 
 Fær tækifæri til að velja verkefni við hæfi og hefur áhrif á útkomu. 

 Vinnur sjálfstætt eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar. 

 Aflar upplýsinga á veraldarvefnum, vegur og metur á gagnrýninn hátt. 

 Temur sér siðferðisleg gildi varðandi notkum veraldarvefsins og þekkir netorðin 
fimm. 

 Metur og bregst við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt. 
 

Sköpun 
Nemandi: 
 Nýtir tæknina á fjölbreyttan og skapandi hátt. 

 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við vinnu verkefna. 

 Nýtir hæfileika og skapar afurð. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Vinnulag og vinnubrögð 
Nemandi getur:  

 Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í 
stýrðu námi og á eigin forsendum. 

 Nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í 
tengslum við vinnutækni, vinnulag og 
annað nám. 

 Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir 
leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 

 Nýtt sér mismunandi tæknibúnað á 
hagkvæman og fjölbreyttan hátt. 

 Beitt réttri fingrasetningu og nær 
hraðaviðmiði sem er 100 slög á mínútu 
(20 orð). 

 Skráð sig inn á Mentor og fylgst með 
upplýsingum. 

 Sótt texta og myndir á netið og vistað 
með skipulögðum hætti. 

 Sett upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu og 
vistað þau skipulega. 

 Notað helstu aðgerðir í tölvupóstforriti 
og þekkir helstu vinnureglur sem gilda.  

 Búið til einfalda margmiðlunarkynningu 
með texta, mynd og hljóði. 

 Notað grunnaðgerðir í töflureikni og 
breytt útliti gagna. 

 Unnið með myndir í myndvinnsluforriti. 

 Getur unnið með hljóð í 
hljóðvinnsluforritinu Audacity.  
 

Nemandi: 

 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver,  
skólasafn, nýtir fartölvuvagn og/eða 
spjaldtölvur við vinnu sína.   

 Kynnist ýmsum náms- og kennsluvefjum 
þar sem hægt er að afla upplýsinga og 
þjálfa ákveðna færni. 

 Fær þjálfun í notkun ýmiss hugbúnaðar og 
tækja til að nota við úrvinnslu og 
framsetningu á verkefnum t.d. Word, Prezi, 
Padlet, Excel, Publisher, PowerPoint og 
Comic Life.  

 Vélritar verkefni á ýmsum þjálfunarvefjum 
og kennari gengur á milli og leiðbeinir um 
rétt vinnubrögð, fingrasetningu og 
vinnustellingar. 

 Fær námskeið í hljóðvinnslu. Kennt er á 
helstu aðgerðir í Audacity. .  

 Fær þjálfun í notkun tölvupósts og vinnur 
markviss verkefni í tengslum við það.  

 
 
 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor undir vélritun, 
tölvufærni og tölvum. 
Nemendur taka vélritunarpróf tvisvar 
sinnum á skólaárinu. Kennari metur 
framvindu nemandans eftir hvert próf.  
 
Markmið: 

 Skráir sig inn í Mentor og fylgist með 
upplýsingum.   

 Vistar skjal skipulega (Heimasvæði, 
sameign).   

 Sækir texta og myndir á netið og 
vistar með skipulögðum hætti.   

 Setur upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu.   

 Þekkir og fer eftir vinnureglum sem 
gilda í tölvupóstsamskiptum.   

 Les skólapóst og sendir póst til 
kennara og samnemenda.   

 Notar helstu aðgerðir í 
tölvupóstforriti s.s. senda viðhengi, 
flokka og eyða pósti.   

 Þekkir helstu reglur um örugga 
netnotkun, Netorðin fimm (SAFT).   

 Býr til einfalda. 
margmiðlunarkynningu með texta, 
mynd og hljóði.   

 Notar grunnaðgerðir í töflureikni og 
breytir útliti gagna.   

 Kennsluforrit 

 Námsvefir 

 Verkefni í ritvinnslu (Word).  

 Verkefni í umbroti 
(Publisher).  

 Verkefni í töflureikni (Excel). 

 Microsoft Web Access- 
vefpóstur – kennsluhefti (Á 
vef skólans). 

 Microsoft Power Point. 

 Prezi, kynningarforrit á vef.  

 Padlet, vefveggur til ýmissa 
nota. 

 Typing Master Pro og 
fingraæfingar á vef. 

 Verkefni af ýmsum toga að 
vali kennara.  
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Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Nemandi getur: 

 Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við 
markvissa öflun upplýsinga við hæfi. 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt. 

 Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda 
uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. 

 Verið gagnrýninn á gæði ýmissa 
upplýsinga. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við einfalda 
framsetningu á tölulegum gögnum. 
 

Nemandi: 

 Notar mismunandi vafra og leitarvélar. 

 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi s.s. 
Google, Google Earth, nams.is, krækjur á 
vef skólans og skolavefurinn.is.   

 Ræðir um meðferð heimilda, áreiðanleika 
og höfundarétt í tengslum við verkefni sem 
unnin eru í skólastarfinu.  

 Notar ýmsan hugbúnað t.d. Word, 
publisher, PowerPoint, Excel o.fl. til að 
vinna verkefni af fjölbreyttum toga.  

 Vinnur með myndir í 
myndvinnsluforriti.   

 
Námskeið í hljóðvinnslu (Audacity) metið í 
markmiðabundnu námsmati í Mentor að 
námskeiði loknu. 
 
Markmið: 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir 
fyrirmælum. 

 Er vinnusamur/söm. 

 Sækir efni af vef og vistar sem mp3 
skrá. 

 Þekkir helstu aðgerðir í 
hljóðvinnsluforritinu Audacity.  

 Tekur upp og spilar hljóð.  

 Vinnur með tal, tónlis0074 og 
upptöku.  

 Býr til gott handrit fyrir upptöku.  

 Lýkur áhugaverðu og frumlegu 
verkefni.  
 

 

Tækni og búnaður 
Nemandi getur: 

 Nýtt hugbúnað/forrit við gerð 
ritunarverkefna og framsetningu 
tölulegra gagna. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu 
og gerð stuttmynda. 

 Nýtt hugbúnað við hljóðvinnslu. 
 

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni í töflureikni og setur 
upp í myndrit. 

 Notar forrit/hugbúnað til að vinna með 
myndir og myndbönd.  

 Kynnist ýmsum forritum og verkfærum á 
netinu. 

Sköpun og miðlun 
Nemandi getur: 

 Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun 
þekkingar á skapandi og skýran hátt. 

 

Nemandi: 

 Lærir að nota ýmis forrit til að búa til 
kynningar í tengslum við námsefni, Prezi, 
Padlet, Comic Life, Imovie, Power Point, 
Publisher, Word, o.fl.  

 Fær tækifæri til að velja á hvaða hátt hann 
kýs að skila verkefnum t.d. val um 
hugbúnað/forrit. 
 

Siðferði og öryggismál 
Nemandi getur: 

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við 
heimildavinnu. 

 Farið eftir reglum um ábyrga 
netnotkun, verið meðvitaður um 

Nemandi: 

 Aflar upplýsinga af neti og vinnur stutt 
heimildaverkefni. 

 Ræðir um umorðun og áreiðanleika 
heimilda. 
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siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð 
á eigin samskiptum og gögnum á neti 
og netmiðlum. 

 Er með eigið notendanafn og lykilorð og er 
meðvitaður um að nota það og halda því 
leyndu.   

 Fær fræðslu um reglur varðandi örugga 
netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og netorðin 
fimm.  
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Sjónlistir 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist áhöldum og búnaði tengdum sjónlistum. 

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt. 

 Gerir sér grein fyrir hættum sem geta fylgt ef rétt meðhöndlun er ekki til staðar. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfaður í myndlæsi í nánasta umhverfi.  

 Geri sér grein fyrir mismunandi læsi á sjónlistum. Að gera sér grein fyrir tvívíðum, 
þrívíðum myndverkum.  

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær sömu tækifæri og aðrir nemendur. 

 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur. 
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi:  

 Fær leiðbeiningar með að nýta efni eins vel og hægt er hverju sinni. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að myndlist er fyrir alla.  

 Fær að stjórna útliti á myndsköpun sinni. 
 

Sköpun 
Nemandi:  

 Skapar myndir í tvívíðu og þrívíðu formi að eigin vali. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðla á skipulagðan hátt 

 Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin 
sköpun. 

 Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin 
sköpun með tengingu við eigin reynslu. 

 Unnið með hugmynd frá skissu að 
lokaverki bæði fyrir tvívíð og þrívíð 
verk. 

 Byggt eigin listsköpun á 
hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 
rannsóknum og reynslu. 

 Beitt hugtökum og heitum sem tengjast 
aðferðum verkefna hverju sinni. 

 Fjallað um eigin verk og annarra í virku 
samtali við aðra nemendur. 

 Gert grein fyrir og fjallað um ýmsar 
stefnur myndlistar með því að bera 
saman stíla og tímabil tiltekinna verka 
og sett þau í  það menningarlega 
samhengi sem þau voru sköpuð. 

 Greint, borið saman og metið aðferðir 
við gerð margskomar listaverka. 

 Greint og fjallað um áhrif myndmáls í 
umhverfinu og samfélaginu. 

 Gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 
myndlistar og hönnunar. 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér 
þróun frá hugmynd til afurðar. 

 Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun. 

 Greint og fjallað um áhrif myndmáls í 
umhverfinu og samfélaginu. 

Nemandi: 

 Hannar bók þar sem forsíðan er gerð með 
klippimyndatækni. Myndverk inn í bókinni 
eru gerð með vatnslitum, túss og bleki. 

 Kynnir sér listamanninn Erró og 
klippimyndatækni hans. Velur sér þema til 
að vina út frá og tjáir sig um gerð 
myndverks og þema þess. 

 Kynnir sér  Picassó og Kúbisma. Vinnur 
eigið myndverk í þeirri stefnu. 

 Vinnur með gler sem sett er yfir mót, 
skreytt með glerlitum og  brennt í glerofni. 

Verkefni nemenda eru lögð til grundvallar 
námsmati ásamt áhuga, sjálfstæði, 
verklagni, hegðun og vinnusemi.  
 
Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor í lok námskeiðs. 
 
Markmið: 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir 
fyrirmælum.   

 Er vinnusöm/samur.   

 Gengur vel um efni og áhöld.  

 Sýnir sjálfstæði og frumkvæði í vinnu.   

 Tileinkar sér vinnubrögð 
klippimyndatækni.   

 Gerir sér grein fyrir fjórðu víddinni í 
gerð mynda í kúbískum stíl.   
 

 Listaverkabækur 

 Glanstímarit 

 Bókapappi 

 Lím 

 Máling  

 Lakk 

 Vatnslitir 

 Pappír 

 Pennastangir 

 Túss 

 Akríllitir 

 Gler 

 Glerlitir og flögur. 
  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                                  7. bekkur sjónlistir   

Uppfært maí 2017 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                              7. bekkur hönnun og smíði  

Uppfært maí 2016 

 

Hönnun og smíði 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði smíðastofunnar.  

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.  

 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í smíðastofunni. 

 Er efldur í læsi á verkferla og ferli afurðar. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar efni og aðrir 
nemendur.  

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 
 
  

Lýðræði og mannréttindi  
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir  að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.  
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndum sínum.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur:  

 Tamið sér viðeigandi umgengni og 
vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.  

 Rissað upp og tjáð og útskýrt hugsanir 
sýnar og hugmyndir. 

 Valið yfirborðsmeðferð sem hæfir 
verkefninu. 

 Sýnt sjálfstæði í vinnu. 

 Unnið að nýsköpun og hönnun og sett 
fram lausnir að hugmyndum. 

 

Nemandi: 

 Mótar og formar botn og topp með þjöl og 
sandpappír. 

 Mælir og finnur miðpunkt, notar málband 
og vinkil. 

 Teiknar hring með hringfara, radíus 6,2/ 
þvermál/12,4. 

 Sagar hring með tifsög/mótar, pússar, með 
þjöl og sandpappír. 

 Borar gat inn í hringinn. 

 Velur mynd eða mynstur, teiknar og 
útfærir útlit  á skífu klukkunnar. 

 Velur lit og áferð á klukkunni. 
 

Í lok námsskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu 

 
Markmið: 

 Fylgist vel með í kennslustund og fer 
eftir fyrirmælum.  

 Er vinnusöm/samur. 

 Gengur vel um efni og áhöld. 

 Mótar og formar með þjöl og 
sandpappír. 

 Sagar með tifsög.  

 Veldur málningarvinnu.  

 Notar vinkil. 

 Lýkur verkefnum.  
 

 Sýnishorn af verkefnum. 

 Mdf plötur 

 Málning  

 Tifsög  

 Vinkill 

 Hringfari 

 Málband  

 Þjöl,  

 Sandpappír  

 Klukkuverk 

 Klukkuvísar 
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Textílmennt 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði textílstofu. 

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt. 

 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt 

notuð.   

 

Læsi 
Nemandi: 

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í textílstofunni. 

 Tileinkenni sér og nýti efni vel og hafi trú á eigin hugmynd. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar verkefni og aðrir 
nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Leiðbeint með að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 

Lýðræði og og mannréttindi 
Nemandi: 

 Gerir sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinni afurð eftir eigin hugmyndaflugi. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Unnið úr fjölbreyttum textílefnum. 

 Unnið með einföld snið og uppskriftir.  

 Þróað eigin hugmyndir í textílverk og 

unnið eftir ferli. 

 Gert grein fyrir helstu eiginleikum 

náttúruefna og gerviefna. 

 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á 

vönduðum vinnubrögðum. 

 Gert grein fyrir endurnýtingu og 

efnisveitum. 

 Lært af mistökum og nýtt sér óvæntar 

niðurstöður við lausn verkefna á 

skapandi hátt. 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér 

þróun frá hugmynd til afurðar. 

 Notað fjölbreyttar aðferðir við 

skreytingar. 

Nemandi: 

 Vinnur að ýmsum verkefnum með leiðsögn 
kennara. 

 Vinnur verkefni sem reynir á sjálfstæði 
hans. 

  

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 

námsmat í námsframvindu. 

 

Markmið: 

 Fái aukið sjálfstæði í að útfæra eigin 

verk. 

 Þjálfist í að áætla eigin vinnuferli. 

 Verði sjálbjarga í notkun saumavéla. 

 Þjálfist í að sniða flík. 

 Auki kunnáttu sína í prjóni/hekli. 

 
 

 Hugmyndavinna 

 Fjölbreytt efnisveita 

 Saumavél 

 Prjónar  

 Snið 

 Títuprjónar 
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Tónmennt 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti. 

 Notar rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri. 

 Fær tækifæri til að vinna út frá áhuga. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér leiðbeiningar. 

 Geti nýtt sér tónlistarhugtök í umfjöllum um viðfangsefnið. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án 
fordóma. 

 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum. 

 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess. 

 Átti sig á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu og 
líkamsbyggingu. 

 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti valið sér og spilað á  hljóðfæri út frá eigin getu.  

 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fær tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 

 Vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Þróar og vinnur með eigin hugmyndir, greinir og leitar lausna. 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sínar. 

 Nýtir aðferðir og tækni á fjölbreyttan og skapandi hátt. 
 
 

 

  



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                           7. bekkur tónmennt  

Uppfært maí 2016 

 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í 
samskiptum. 

 Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 

 Unnið vel og farið eftir fyrirmælum. 

 Upplifað tónlist í gegnum flutning, 
sköpun og hlustun. 

 Þekkt og áttað sig á hlutverki tónlistar í 
samtímanum. 

 Notað einföld tæki og forrit til að setja 
saman eigið tónverk við myndefni. 

 

Nemandi: 

 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum. 

 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir 
leiðsögn kennara. 

 Tekur þátt í skapandi vinnuferli. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið 

 Fylgist með í kennslustundum og  
fari eftir fyrirmælum. 

 Taki virkan þátt í söng og 
hljóðfæraleik. 

 Efli hugmyndaflug, sjálfstraust, 

sköpunarhæfileika og sjálfstæði. 
 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva 

 Myndbönd 

 Píanó 

 Ýmis hljóðfæri. 

 Hljóðkerfi 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                       7. bekkur skólaíþróttir  

Uppfært maí 2016 

 

Skólaíþróttir 7. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð  
Nemandi:  

 Getur stundað íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi. 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og heilbrigðs lífernis. 
 

 

Læsi 
Nemandi: 

 Getur lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Leggur áherslu á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu og 
líkamsbyggingu. 

  
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Öðlist samábyrgð samfélagsins, þroskist sem virkur borgari meðvitaður um gildi, 
viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart velferð og heilbrigði. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fær tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Tileinkar sér gagnkvæma virðingu og góða samvinnu milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Lærir líkamstjáningu í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Íþróttir 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Nemandi getur: 

 Gert æfingar sem reyna á loftháð þol. 

 Gert æfingar sem reyna á styrk og 
stöðugleika útlima og bols. 

 Gert samsettar hreyfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu. 

 Sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum. 

 Tekið þátt í ýmsum leikjum og æfingum 
sem efla líkamsþol, kraft, hraða og 
viðbragð. 

 Tekið þátt í stöðluðum prófum til að 
meta þrek og hreysti, lipurð og 
samhæfingu. 

 Gert grunnspor í einföldum paradönsum 
og einföldum þjóðdönsum 
beitt líkama sínum markvisst í dansi og 
hreyfingu sjálfum sér til ánægju. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í leikjum og stöðvaþjálfun. 

 Prófar áhaldahringi. 

 Tekur þátt í leikjum með og án bolta. 

 Þreytir próf þar sem námsmarkmið eru 

metin.  

 Dansar við tónlist og semur dansa. 

 
 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í 
Mentor. 
 
Markmið:  

 Leggur sig fram og tekur þátt í 
kennslustundum. 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir 
fyrirmælum. 

 Sýnir öðrum virðingu og umburðarlyndi. 

 Heldur sér uppi í 2 mín í planka (kraftur). 

 Gerir 40 kviðæfingar á 1 mín. 

 Gerir 20 armbeygjur í röð. 

 Sippar 50 sinnum á 30 sek. 

 Píptest, klárar 7. þrep. 
  

 
 
 

 Áhöld 

 Mörk 

 Körfur  

 Net  

 Boltar  

 Baunapokar 

 Sippubönd 

 Vesti o.fl.  

 
 

Félagslegir þættir 
Nemandi getur:  

 Sýnt virðingu og góða framkomu.  

 Tekið sigri og ósigri. 

 Tekið þátt í að efla liðsanda. 

 Skilið mikilvægi þess að hafa leikreglur í 
hóp- og einstaklingsíþrótt. 

 Rætt líkamsvitund, kynheilbrigði, 
staðalímyndir í íþróttaumfjöllun og tekið 
virka afstöðu gegn ofbeldi. 
 

Nemandi: 

 Tekur þátt í hópeflisleikjum og 
hópeflisæfingum t.d. flytja stóra dýnu bara 
með fótum o.fl. 

 Lærir mikilvægi leikreglna. 
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Heilsa og efling þekkingar 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis. 

 Notað hugtök sem tengjast íþróttum. 

 Nýtt niðurstöður prófa til að setja sér 
skamm- og langtímamarkmið í íþróttum. 

 Tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, 
blóðrásar og lungna við líkamlega 
áreynslu. 

 Notað mælingar  með mismunandi 
mælinákvæmni við mat á afkastagetu. 

 Tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna. 

Nemandi: 

 Getur talað um líkamsvitund og 
staðalímyndir í íþróttaumfjöllun. 

 Getur rætt um heilbrigt líferni. 

 Gerir mælingar á hjartslætti við ástundun 
íþrótta og skoðar öndun. 

 Er þátttakandi í leikjum. 

 Fer í ratleiki, hlaup og göngutúra úti. 
 

  

Sund 
Nemandi getur: 

 Náð færni í bringusundi, skólabaksundi, 
skriðsundi, baksundi. 

 Notað hugtök sem tengjast sundiðkun 

 Gert sundtök (armtök og fótatök). 

 Skilið aflfræði vatnsins, að vatn geti bæði 

verið hart og mjúkt og með því að breyta 

um líkamsstöðu er hægt að fljóta og 

sökkva. 

 

Nemandi:  

 Fær þjálfun með og án áhalda í ýmsum 
samsettum hreyfingum í vatni. 

 Fær þjálfun í að ná tökum á samhæfingu 
helstu sundhreyfinga og tengingu þeirra í 
eina heild, sundaðferð. 

 Fær þjálfun í undirstöðuatriðum 
sundíþrótta, s.s. sundknattleiks, sundfimi 
og vatnsleikfimi. 

 Lærir að stinga sér af bakka. 

 Lærir köfun og undirbúning fyrir björgun 

 Tileinkar sér helstu atriði björgunar úr 
vatni, s.s. ýmis öryggisatriði, leysitök í 
vatni. 

 Upplifi ánægju af eigin framförum, s.s. að 
útfæra flóknar hreyfingar í vatni. 

 Gerir stungu- og sundæfingar. 

 Gerir æfingar fyrir einn af 

undirstöðuþáttum sundsins sem er 

aflfræði. Aflfræði fjallar fyrst og fremst um 

áhrif krafta á sundfólk. 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í 
Mentor. 
 
Markmið: 

 Syndir 25 m bringusund 

 Syndir 25 m skólabaksund 

 Syndir 25 m skriðsund 

 Syndir 25 m baksund 

 Stingur sér af bakka 

 Syndir 15 m björgunarsund með manneskju 

 Syndir 8 - 10 m kafsund 

 Syndir 48 m bringusund á undir 74 sek. 

 Syndir 32 m skriðsund á undir 41 sek. 
Syndir 304 m á undir 10 mín. 
 

 Korkar 

 Kútar 

 M-kútar 

 Froskalappir 

 Köfunardót o.fl. 
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