
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Ágúst -
Okt ‘22

Stafsetning
- - Almennar

stafsetningarreglur
s.s. stór/lítill stafur, eitt
eða tvö n, i eða y,
ng/nk reglan, hv/kv,
tvöfaldir samhljóðar

- Æfingablöð
- Gagnvirkar æfingar

- Beitt helstu atriðum stafsetningar og
greinarmerkjasetningum og hefur náð
valdi á þeim.

- Skrifað læsilega og af öryggi með
persónulegri rithönd, beitt algengum
aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta
og notað orðabækur.

Nemendur vinna
stafsetningaræfingar út frá
hlustun, ritun auk
uppfyllingar inn í
fyrirframgefinn texta.

Sept ‘22 Kjörbækur -
munnleg skýrsla

- Bækur að eigin vali - Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til
gagns og ánægju.
- Lesið sér til ánægju og fróðleiks og

gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum
sem texti hefur á hann.

- Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert
sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar.

Nemendur lesa bók að eigin
vali og segja
bekkjarsystkinum sínum frá
henni.
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Sept - des
’22

Skapandi skrif og
ritun
- Kynning á

mismunandi
textagerðum t.d.
kynningarbréf,
dagbókarfærsla,
sendibréf, auglýsing
og frétt.

- Uppsetning texta
(upphaf, miðja, endir)

- Endursögn texta,
- Uppbygging

ritgerðar,
- heimildanotkun.

- Ritunarvefurinn
- Orðspor 3
- Valið námsefni frá kennara.

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

- Valið textategund, skipulagt og orðað
texta, svo sem sögur, frásagnir,
lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem
hæfir tilefni.

- Beitt helstu atriðum
greinamerkjasetningar og hefur náð
valdi á þeim.

- Notað allríkulegan orðaforða í ræðu
og riti, gert sér grein fyrir margræðni
orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína
við orðmyndun, tal og ritun.

Nemendur vinna sjálfstæða
texta út frá fyrirframgefinni
verkefnalýsingu.

Námsmat fer fram út frá
verkefnum út frá
námsbókum, classroom
o.s.f.r.v. og í gegnum
leiðsagnarnám.
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Okt - des
‘22

Bókmenntir og ljóð:

- Lesskilningur, innri
og ytri tími, aðal- og
aukapersónur,
1.persónu eða
3.persónu frásögn,
boðskapur.

- Ljóðstafir, rím,
líkingamál,
mismunandi tegundir
ljóðforma

-Lesskilningur

-Málshættir og orðtök

- Benjamín Dúfa, lesbók og
verkefni.

- Orðspor kafli 5
- Valdir textar og námsefni frá

kennara
- Málrækt
- Smellur

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

- Notað þekkingu og reynslu ásamt
ríkulegum orðaforða við lestur og
skilning á texta.

- Lesið sér til ánægju og fróðleiks og
gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum
sem texti hefur á hann.

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

- Greint nokkur frásagnarform
bókmennta og beitt fáeinum
bókmenntafræðilegar hugtökum til að
efla skilning, svo sem tíma,
sjónarhorni, sögusviði og boðskap.

- Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla
um form og innilhald ljóða, svo sem
rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og
boðskap.

Kennarar fara yfir og kenna
helstu bókmenntahugtökin
(sjónarhorn, sögusvið,
innri-ytritími, o.s.frv.).

Farið verður yfir helstu
ljóðahugtökin. (ljóðstafir,
persónugerving, rím o.s.frv.

Námsmat fer fram út frá
verkefnum út frá
námsbókum, classroom
o.s.f.r.v. og í gegnum
leiðsagnarnám.

- Leiðsagnarnám.
- Samráðsfélagar.
- Lykilhæfni.
- Endurgjöf.
- Ritunarverkefni í

gegnum google
classroom.

Allur
veturinn

Málfræði

- Orðflokkar
- Fallbeygingar
- Málsgreinar og

setningar,
fyrirmyndarmálsgrein

- Bein og óbein ræða
- Greinarmerki
- Skipting á milli lína

- Orðspor 3
- Málrækt
- Verkefni af vef - gagnvirkar

æfingar
- Málið í mark - fallorð

- Beitt helstu atriðum stafsetningar og
greinarmerkjasetning og hefur náð
valdi á þeim.

- Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist
í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð
og greint hlutverk og helstu einkenni
þeirra.

Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun.
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Allur
veturinn

Fréttadagbók og æfing
í hlustun og
endursögn.

- Krakkafréttir.
- Í krakkaljósi sögunnar. - Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á

gagnrýninn hátt.
- Hlustað af athygli og beitt þekkingu

sinni og reynslu til að skilja það sem
sagt er og greint frá aðalatriðum.

Nemendur fylgjast með
fréttum eða hlaðvarpsþætti
af Í krakkaljósi sögunnar.
Nemendur fjalla um eina
frétt eða efniþáttarins í
fréttadagbók og glósa 3-5
orð sem þau ekki skilja.

Með fyrirvara um breytingar.
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Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23.ágúst-
30.sept.

-Tölur/sætisgildi
-Negatífar tölur
-Tugabrot
-Samlagning
-Frádráttur

- Stika 3a
nemendabók

- Stika 3a
æfingahefti

- Reikna með
vasareikni

- Hringur
- Myndefni
- Annað námsefni
- Kennsla og

námsefni frá
kennara

- Notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi.
- Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman.
- Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum

tölum.

- Kennari fer yfir helstu
atriði með nemendum.

- Kennari er með innlögn
þegar kemur að nýjum
námsþætti.

- Nemendur fá
kaflaáætlun sem þeir
vinna eftir.

- Kaflaáætlanir eru
raðaðar eftir umferðum.

- Kennari notar
kennsluhætti
leiðsagnarnámsins og
samráðsfélaga þegar
kemur að vinnu inn í
stofu.

- Kennari leggur fyrir eitt
verklegt verkefni í
kaflanum og loka könnun
úr kaflanum til að meta
nemendur.

- Leiðsagnarnám
- Samráðsfélagar
- Kannanir

1.-31.
okt.

-Tölfræði
-Súlurit
-Líkur
-Gildi

- Safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau,
m.a. með töflum og myndritum.

- Gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar
ályktanir af þeim.

- Reiknað út líkur í einföldum tilvikum.
- Sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og túlkað gögn og

upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum.

1.-30.
nóv.

-Margföldun
-Deiling
-Hlutföll
-Frumtölur
-Samsettartölur

- Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman.
- Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum

tölum.
- Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum

og jöfnum.
- Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á

daglegum viðfangsefnum.

1- 16.
des.

-Rúmfræði - Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með
viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum.

- Notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra
hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði.
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3.-31.
jan.

-Mælingar
-Ummál
-Flatarmál
-Rúmmál
-Tími
-Vegalengdir

- Stika 3b
nemendabók

- Stika 3b
æfingahefti

- Reikna með
vasareikni

- Hringur
- Myndefni
- Annað námsefni
- Kennsla og

námsefni frá
kennara

- Notað mælikvarða og einslögun í tengslum við teikningar,
áætlað ummál, flatarmál og rúmmál í raunverulegum
aðstæðum, rannsakað aðferðir til að reikna það.

- Rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað
einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og
hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem
þekja flötinn.

1.-28.
feb.

-Almenn brot
-Prósent
-Prósentur brota
-Tugabrot
-Reikningur með
brotum

- Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á
daglegum viðfangsefnum.

- Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann
skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og
prósenta.

1.-31.
mars

-Reikningur
-Námundun
-Slumpreikningur
-Formúlur
-Aðgerðirnar
fjórar

- Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman.
- Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum

tölum.

12. apríl-
31. maí

-Mynstur
-Algebra
-Talnamynstur
-Jöfnur
-Myndtölur

- Notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni.
- Rannsakað og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt og

unnið með regluleika í rúmfræði, lýst mynstrum og
venslum með tölum, myndum, orðum og á táknmáli
algebrunnar.

- Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum
og jöfnum.
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Kennsluáætlun 2022-23 Náttúrugreinar 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

25.ágúst –
23. sept.

Ljóstillífun - Stafræn vinnubók frá
kennara

- Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra
í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við
umhverfi sitt.

- Lýst samspili lífvera og lífvana þátta.

Útlistunarkennsla. Nemendur
vinna stafræna vinnubók um
ljóstillífun. Í framhaldi af því
vinna þeir verkefni í
úrklippubók þar sem þeir
útskýra ljóstillífun í máli og
mynd.

26. sept. -
18. nóv.

Dýr - Lífheimurinn kafli 6
- Fræðslumynd - Life þáttur

1 (Challenges of Life)

- Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra
í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við
umhverfi sitt.

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

Útlistunarkennsla. Nemendur
vinna verkefni í úrklippubók
um helstu eiginleika hryggdýra
og hryggleysingja. Fræðslu
um lífverur í dýraríkinu ásamt
fræðslumyndinni Challenges
of Life.

Lokapróf úr kafla 1-6

Verkefni í úrklippubók ásamt
kaflaprófi og lokaprófi liggja til
grundvallar námsmats.

21. nóv. –
27. jan

-Grænu sporin

-Endurvinnsla

-Flokkun

- Grænu skrefin
- Hvað getum við gert á

Rúv
- Efni og kennsla frá

kennara

- Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum
aðgerðum sem varða eigið umhverfi.

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

Kennarar fara í gegnum
námsbókina Grænu Skrefin. Í
hverri kennslustund er farið
ítarlega yfir ákveðna
kafla/viðfangsefni úr bókinni.
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úrgangs

-Umhverfið

-Samgöngur

-Loftslagsbreyt
ingar

- Grænu skrefin
kennsluleiðbeiningar

- Úrklippubók
- Myndbrot á Youtube

- Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra.
- Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu,

gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa
- Tekið þátt í og sýnt hæfni í samvinnu er lýtur

að umbótum í heimabyggð
- Gert grein fyrir eigin lífssýn og skilningi á

samspili náttúrunnar, mannsins og heilbrigði
eigin líkama.

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

- Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs.

Kennarar undirbúa verkefni
sem fá nemendur til að hugsa
um viðfangsefnið í sínu
nærumhverfi. Kennarar leggja
mikla áherslu á umræður og
samræður á milli nemenda og
kennara.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Lykilhæfni
● Endurgjöf
● Verkefnavinna
● Samvinna
● Hópverkefni

30. jan -
3. feb.

-Jörðin og
tunglið

-Myndun
Íslands

-Landmótun

-Sólkerfið

-Hafið 

-Lofthjúpurinn
og veðrið

-Loftslag á
Íslandi 

● Auðvitað Jörð í
alheimi

● Kortbók
● Myndbrot á Youtube
● Námsefni frá

kennara

- Kannað áreiðanleika heimilda með því að
nota bækur, Netið og aðrar upplýsingaveitur.

- Framkvæmt og lýst eigin athugunum á
jarðvegi, veðrun, rofi og himingeimnum.

- Útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig
landslag þess og jarðvegur breytist.

- Rætt um hvernig ræktanlegt land er notað og
ýmsar hliðar landnotkunar og verndunar
gróðurs.

- Líst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi.
- Útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og

hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- og
dægraskiptum og því að tíminn líður.

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

Kennarar nota bókina
Auðvitað - Jörð í Alheimi,
stefnt er á að skipta bókinni
niður eftir viðfangsefnum. Í
hverri kennslustund farið
ítarlegar yfir ákveðin
viðfangsefni/hugtök/ úr
bókinni. Kennarar undirbúa
verkefni og umræðutíma.Mörg
verkefni fara fram í gegnum
Google Classroom.

● Leiðsagnarnám
● Samráðsfélagar
● Lykilhæfni
● Endurgjöf
● Verkefnavinna
● Samvinna
● Hópverkefni
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Kennsluáætlun 2022-23 Samfélagsgreinar 7. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

Ágúst-
des.

- Evrópa
- Seinni

heimsstyrjöldin
- Gyðingdómur

- Evrópa lesbók
- Evrópa vinnubók
- Gyðingdómur-

Sáttmáli þjóðar
- Dagbók Anne

Frank
- Efni frá kennara
- Myndefni (Boy in

the striped
pajamas)

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

- Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga.
- Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á

menningu og samfélög.
- Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á

búsetu og lífsskilyrði.
- Rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur,

sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu.
- Greint hvernig sagan birtist í textum og munum,

hefðum og minningum.

- Verkefnavinna
- (Upprisa einræðisherra)
- Einstaklings- og hópavinna.
- Kynningar um eitt land í

Vestur, Austur og
Suður-Evrópu (hópavinna)

- Plakat, slides, hlaðvarp,
fréttatími...

- Umræður
- Leiðsagnarnám
- Símat

- Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar
og samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og
miðlum.

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

- Ferðaskrifstofan.
- Nemendur setja á fót

ferðaskrifstofu þar sem þeir
velja Evrópuland.

- Nemendur eiga að búa til
kynningu um landið og selja
ferðamönnum ferðir til þess.

- Hópavinna.
- Samþætting: samfélagsfræði,

list verkgreinar, íslenska,
náttúrufræði og
upplýsingatæknimennt.

- Ef eitthvað spennandi er að
gerast í þjóðfélaginu/heiminum
sem vert er að vinna með,
verður það tekið fyrir.
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- Námsmat fer eftir
hæfniviðmiðunum
Aðalnámskrár.

Ágúst-
des.

- Lífsleikni,
bekkjarfundir
og lykilhæfni

- Bekkjarfundir
- Bekkjarsáttmáli
- Umræður
- Samræður
- Samskipti
- Námsefni frá
kennara
- Upright kennsluefni

- Er jákvæð/ur og kurteis
- Tekur þátt í samræðum og rökræðum með því að

hlusta á aðra og virða skoðanir þeirra.
- Er hjálpsöm/samur og leitar lausna á ágreiningi.
- Er virk/ur í samstarfi.
- Tjáir sig skýrt og áheyrilega ásamt því að miðla

þekkingu sinni og leikni.
- Tekur leiðsögn og fylgir fyrirmælum. Nýtir tímann vel.
- Sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnu og lausnaleit.
- Sýnir þrautseigju og leitar lausna þegar verkefni eru

krefjandi.
- Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa

áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr nærsamfélagi,
umhverfi og menningu.

- Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum.
- Tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti.
- Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum

stöðum og tímum.
- Lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða

og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund.
- Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda,

hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan og
uppbyggjandi hátt.

- Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa áreita í
umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna afstöðu til
þeirra.

- Sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt
viðfangsefni.

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

- Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum
þeirra á hugsun og hegðun.

- Kennari fer yfir ákveðna
námsþætti og málefni vikulega
í formlegum lífsleikni tíma eða
á bekkjarfundi. Málefnin eru
ákveðin fyrirfram en kennari
þarf að vera reiðubúin að grípa
inn í og taka á núverandi
málum í bekknum og
skólanum.

- Námsmat er metið út frá
Hæfniviðmiðum.

- Lykilhæfni
- Leiðsagnarnámi
- Daglegu skólastarfi
- Samskiptum í skólanum
- Námsmat og verkefni tengd

lífsleikni. Samþættast inn í
- samfélagsfræði, list

verkgreinar, íslenska,
náttúrufræði og
upplýsingatæknimennt.
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Kennsluáætlun 2022-23 Enska 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ágúst -
20.
desember

Lesskilningur
Málfræði
Ritun
Hlustun
Talað mál

- Spotlight 8: les- og vinnubók (unit 1,2,4)

- Ýmsar smásögur

- Málfræði - bls.137-142

- Ritun - creative writing

- Jólaþema - ýmis verkefni

- Málfræðipróf

- Kvikmynd - verkefni,ritun

- Skilið vel þegar talað er
um málefni sem snúa að
honum sjálfum,
viðfangsefnum námsins
og áhugamálum og nýtt
sér þær upplýsingar á
sjálfstæðan hátt í ræðu
og riti.

- Lesið sér til gagns og
ánægju ýmsa texta af
fjölbreyttum miðlum sem
innihalda orðaforða
daglegs lífs og nýtt sér þá
á sjálfstæðan hátt við
lausn verkefna.

- Haldið af öryggi uppi
samræðum um efni sem
hann þekkir vel. Beitt á
sjálfstæðan hátt máli,
framburði, áherslum og
hrynjandi. Notað
orðasambönd daglegs
máls og kurteisisvenjur til
að gera sig skiljanlegan.

- Tjáð sig skilmerkilega

- Innlagnir
- verkefnavinna
- samráðsfélagar
- leiðsagnarnám
- skapandi vinna
- umræður

Námsmat:
- verkefni
- ritanir
- munnleg verkefni
- virkni í tímum
- ýmis minni próf

3. janúar-
31. mars

Lesskilningur
Málfræði
Ritun
Hlustun
Talað mál

- Spotlight 8: les- og vinnubók (unit 5,6)

- Málfræði - bls: 145-151

- Bókmenntir - bókaklúbbur, ritun,
framsögn

- Smásaga

- Málfræðipróf

1.apríl - 5.
júní

Lesskilningur
Málfræði

- Spotlight 8: les- og vinnubók (unit 7,8)
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um daglegt líf og sagt frá
reynslu sinni. Flutt
undirbúna kynningu á
efni sem hann þekkir.

- Skrifað lipran samfelldan
texta um margvísleg efni.
Sýnt fram á góð tök á
orðaforða og beitt þeim
reglum sem unnið hefur
verið með.

- Sýnt fram á að hann
þekkir til og skilur mjög
vel ákveðin lykileinkenni í
menningu viðkomandi
málsvæðis sem snúa að
daglegu lífi ungs fólks og
getur borið saman við
eigin menningu. Sýnt fram
á að hann áttar sig vel á
skyldleika erlenda málsins
við önnur tungumál sem
hann er að læra.

Ritun
Hlustun
Talað mál

- Málfræði - bls: 152-164
- Fantastic Mister Fox - kvikmynd og

ritun/kynning/sköpun

- Málfræðipróf

- USA/UK - munnleg kynnig á borgum í
Bretlandi og Bandaríkjunum

Með fyrirvara um breytingar.
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Kennsluáætlun 2022-23 Danska 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

Ágúst -
des.

Janúar -
júní

Orðaforði og lesskilningur

- markviss vinna með
orðaforða:

- nafnorð sem svipar til
íslensku

- óákveðinn greinir en/et
- Dyrenes verden
- Nu spiser vi
- Skolen (hálfur kaflinn

líklega)

- Byen
- Følelser
- Fritidsinteresser
- Idoler

Talað mál og hlustun
- regluleg hlustunarverkefni

sem tengjast orðaforðanum
sem unnið hefur verið með

- Smart  -
kennslubók í
dönsku fyrir 7.
bekk.

- Smart opgavebog

- Margvíslegt
myndefni frá
danska
ríkissjónvarpinu og
Netflix s.s. þættirnir
um Børste.

Nemandi getur:

- sýnt fram á að hann áttar
sig á skyldleika erlenda
málsins við íslensku, eigið
móðurmál eða önnur
tungumál sem hann er að
læra.

- án vandkvæða fylgst með
aðgengilegu efni í fjöl- og
myndmiðlum sér til gagns
og ánægju, sagt frá og
unnið úr.

- aflað sér upplýsinga úr
texta, greint aðalatriði frá
aukaatriðum, gert sér grein
fyrir helstu niðurstöðum og
nýtt sér í verkefnavinnu.

- Kennari leggur inn texta vikunnar.

- Nemendur vinna ýmis verkefni í vinnubók
tengd þeim orðaforða sem birtist í texta
vikunnar.

- Kennari tekur reglulega kennslustundir til
að fara yfir verkefni í vinnubók.

- Kennari tekur reglulega tíma til að ræða
við nemendur um tungumálið m.a.
skyldleika málsins við íslensku.

- nemendur horfa reglulega á
myndefni fyrir yngri börn, til
að venjast því að heyra
talaða dönsku.

- Þá verður sérstaklega unnið með hve
mikilvægt það sé að temja sér vaxandi
hugarfar þegar kemur að tungumálanámi.

Námsmat:
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Vaxandi hugarfar

- markviss vinna með viðhorf
gagnvart tungumálanámi,

- það er í lagi að vera
byrjandi,

- það er í lagi að finnast
eitthvað flókið og erfitt í
byrjun,

- mistök eru eðlileg og gott
tæki til að læra af.

- Kennari fer reglulega yfir vinnubækur
nemenda.

- Nemendur vinna verkefni á Google
Jamboard sem tengjast þáttunum um
Børste.
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 7. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

September -Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

- Nemendur geti gert æfingar sem reyna á þol,
- gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og

hreyfijafnvægi,
- sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð

og samhæfingu,
- sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í

nokkrum mismunandi boltaleikjum,
- tekið þátt í stöðluðum prófum,
- kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið

þátt í leikjum í vatni. Synt sporðtök,
bringusund, skólabaksund, baksund og
skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar
vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Nóvember -Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Mars -Hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
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-Skólahringur (tímataka 2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Apríl -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 7. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir
og námsmat.

Allt
skóla
árið

Vinnulag og
vinnubrögð

Google
classroo
m og
google
upplýsing
atækni-
forrit.

Önnur
forrit og
tæki sem
nemendur
nota í
verkefna-
vinnu.

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum,

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

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til gæða og
efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt
viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt
- viðmiðum um uppsetningu og frágang, nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum

gögnum.

Upplýsingatæk
ni fléttast inn í
allt nám á
unglingastigi
og því taka
kennsluhættir
og námsmat
mið af hverju
fagi fyrir sig.

Athugið að
ekki er víst að
kennarar gefi
endurmat á öll
hæfniviðmið
heldur eru þau
ætluð sem
leiðarvísir að
upplýsinga-
tæknivinnu á
unglingastigi

Upplýsingaöfl
un og
úrvinnsla

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum,

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

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til gæða og
efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt
viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt viðmiðum um
uppsetningu og frágang, nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum gögnum.

Tækni og
búnaður

- nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra gagna,
- nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda,
- nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar vefsmíðar.

Sköpun og
miðlun

- útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu,
- nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt.
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