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Bekkjarnámskrá 7. bekkjar 
2011-2012 

 

Umsjónarkennari: Magdalena Margrét Einarsdóttir   
 

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn 

og námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í 

gildi er hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast 

á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

  

Heimanám 
 

Skólanám, hvort sem er í grunnskóla eða við aðrar menntastofnanir, hlýtur ávallt að byggja á 

heimanámi, að meira eða minna leyti.  Ég reyni að stilla heimanámi í hóf.  Eftir því sem börnin eldast, 

mega þau þó eiga von á meira heimanámi, enda er hlutverk okkar m.a. að búa þau undir frekara nám 

þar sem kröfur um heimanám fara vaxandi.  Ég treysti foreldrum að gera mér viðvart ef heimanámið 

tekur börnin lengri tíma en góðu hófi gegnir.  Heimanám á ekki að taka meiri tíma en u.þ.b. 1 klst.  Það 

er svo mál fjölskyldunnar ef hún vill skipuleggja heimanám þannig að ákveðnir dagar t.d. sunnudagar 

eða helgin öll verði lausir við lexíur.  

Ef nemendur fá leyfi frá skólanum þurfa þeir að bera ábyrgð á námi sínu til jafns við aðra, að 

skila verkefnum og læra heima.  Ennfremur þurfa nemendur Tónlistarskólans, sem teknir eru út úr 

tímum, að gæta þess að vinna upp það sem þeir missa af í tímum og skila verkefnum til jafns við aðra 
 

 

                                                    Með bestu kveðju og von um gott samstarf,  

Magdalena 

 

     

Stundaskrá 7. bekkjar 
 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Enska Danska Samfélagsfræði Íslenska Íslenska 

 M A T U R 

9:30-10:10 Enska Heim./Smíðar Samfélagsfræði Íslenska Íslenska 

10:10-10:50 Stærðfræði Heim./Smíðar Danska Stærðfræði Náttúrufræði 

11:10-11:50 Íslenska Íþróttir Enska Sund Danska 

11:55-12:35 Íþróttir Stærðfræði Enska Stærðfræði Íþróttir 

 M A T U R 

13:05-13:45 Samfélagsfræði Stærðfræði Náttúrufræði Náttúrufræði Stærðfræði 

13:55-14:35 Íslenska Lífsleikni Náttúrufræði Samfélagsfræði Umsjón 

14:40-15:20  Heimanám  Heimanám  

Íslenska 
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Kennari:   Magdalena M. Einarsdóttir. 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt með 8. bekk 

 

Lestur 

Markmið: 

- að nemendur nái góðum leshraða og geti lesið almennan texta af öryggi og skilningi 

- að nemendur geti aflað sér heimilda á bókasafni eða á tölvutæku formi 

- að nemendur þjálfist í notkun orðabóka og annarra handbóka  

- að nemendur þjálfist í að lesa texta með gagnrýnu hugarfari og túlka mismunandi 

upplýsingar 

 

Námsefni:  Sjá bókmenntir og ljóð. 

 

Kennsluhættir:  Nemendur lesa fjölbreyttan texta heima og í skólanum og vinna verkefni. 

 

Námsmat:  Prófað er í hraða og framsögn á hverri önn.  Hæsta einkunn sem gefin er í hraðaprófi 

                   er 8,0 en hæsta einkunn í framsagnarprófi er 10,0.  

 

Bókmenntir og ljóð 

Markmið: 

       -      að nemendur lesi og ræði um mismunandi lausmálstexta s.s. smásögur, þjóðsögur, goðsögur                    

              og ævintýri 

- að nemendur læri utanbókar nokkrar vísur og ljóð og kynnist mismunandi ljóðagerð 

- að nemendur þekki hugtökin rím, ljóðstafir, braglína, persónugerving og líking 

- að nemendur lesi tvær til þrjár skáldsögur að eigin vali og geri grein fyrir efni þeirra 

- að nemendur lesi saman í tímum valdar skáldsögur og vinni verkefni í tengslum við þær 

 

Námsefni:    Ljóðspor, Gunnlaugssaga Ormstungu ásamt spurningum, valdar skáldsögur og þjóðsögur 

ásamt ljósrituðu efni frá kennara. 

         

Kennsluhættir:  Nemendur lesa saman Gunnlaugssögu Ormstugu og vinna með ýmis 

bókmenntahugtök í tengslum við hana.  Nemendur læra ljóð utanbókar, greina þau og túlka. Nemendur 

standa skil á bókalestri ýmist munnlega eða skriflega.   

 

Námsmat:  Prófað er á hverri önn. Einkunn byggir á prófi og vinnusemi í kennslustundum. 

 

Stafsetning 

Markmið: 

        -      að nemendur nái valdi á helstu atriðum stafsetningar 

- að nemendur tileinki sér reglur um lítinn og stóran staf, n og nn, ng og nk, einfaldan og 

tvöfaldan samhljóða, i, í, ei eða y, ý, ey, stafavíxl, hv og kv, eitt  orð eða tvö 

- að nemendur þjálfist í notkun stafsetningarorðabóka og uppflettirita 

- að nemendur yfirfæri kunnáttu sína í stafsetningu á allan ritaðan texta 

 

Námsefni:  Mál er miðill grunnbók, Mál er miðill verkefnabók og ýmsar æfingar frá kennara. 

                    

Kennsluhættir:  Nemendur vinna verkefni í námsefninu. Kennari fer í valda þætti stafsetningar. Texti 

athugaður og skrifaður eftir upplestri. 

Námsmat:   Stafsetningarkannanir og upplestrarpróf á hverri önn. 

 

 

 

 

 

 

Skrift 

Markmið: 

- að þjálfa tengiskrift og notkun penna 

- að leggja áherslu á vandaðan frágang 
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- að stefna að læsilegri rithönd nemenda 

 

Námsefni:   Skrift 6 og 7 og ljósritað ítarefni 

 

Námsmat:   Prófað er á hverri önn.  Einkunn byggir á prófi og mati á skriftarbókum. 

 

Málfræði 

Markmið:  

- að nemendur tileinki sér hugtök og reglur málfræðinnar og auki þekkingu sína á rit- og talmáli 

- að nemendur þekki kyn, tölu, fall og greini nafnorða 

- að nemendur þekki nafnhátt, nútíð og þátíð, tölu og persónu sagnorða 

- að nemendur þekki beygingu persónufornafna og spurnarfornafna 

- að nemendur þekki töluorð 

- að nemendur geti fundið stofn nafnorða, lýsingarorða og sagnorða 

- að nemendur kynnist undirstöðuatriðum setningafræðinnar 

 

 

Námsefni:  Málrækt 3, Fallorð, Mál er miðill. Ljósritað efni frá kennara. 

Námsmat:   Prófað er á hverri önn.  Einkunn byggir á prófi og niðurstöðum úr könnunum. 

 

Ritun 

Markmið: 

- að nemendur kynnist skapandi þætti málsins með frásögnum, sögugerð og ljóðagerð 

- að þjálfa staðreyndaritun 

- að nemendur þjálfist í uppsetningu og frágangi á eigin texta 

- að nemendur nái nokkurri færni í greinamerkjasetningu 

- að tengja ritun við sem flestar námsgreinar 

 

Námsefni:  Ritunarverkefni í tengslum við bókmenntir og ýmis verkefni frá kennara. 

 

Kennsluhættir:  Nemendur skrifa endursagnir, útdrætti og sendibréf.  Frjáls ritun s.s. sögugerð,  

                            myndstílar og ljóðagerð. 

 

Námsmat:  Verkefni metin til einkunnar. 

 

 

Talað mál og framsögn 

Markmið: 

- að nemendur geti tjáð sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum 

- að nemendur tileinki sér skýran og áheyrilegan framburð og viðeigandi talhraða 

- að nemendur geti sagt skipulega frá eigin reynslu og geti rökstutt skoðanir sínar 

 

Kennsluhættir:   Nemendur lesa upp og vinna verkefni sem þeir flytja fyrir bekkjarfélaga sína. 

 

 

 

 

Stærðfræði 
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Kennari:   Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt að hluta með 8. bekk 

 

Markmið: 
Að nemendur 

 

Stærðfræði og tungumál 

- geta lesið og skrifað heilar tölur, jákvæðar og neikvæðar 

- geta lesið og ritað almenn brot og notað tugabrotarithátt 

- þekkja rómversk talnatákn 

- beri saman breytingar á stærðum, t.d. fólksfjölda á mismunandi stöðum 

- finni ferningsrót af lágum ferningstölum 

 

 

Lausnir verkefna og þrauta 

- glími við flókin viðfangsefni með því að setja þau á svið eða teikna myndir, búa til töflur, leita að 

mynstri eða reglu, giska á lausnir og prófa þær 

- geti sett upp dæmi og túlkað niðurstöður 

 

 

Röksamhengi og röksemdafærslur 

- flokki hugtök, s.s. ferhyrninga, rétthyrninga, samsíðunga, tígla og ferninga, í yfir- og undirflokka 

- setji upp einfalt reiknirit, t.d lýsi leið um gatnakerfi í nágrenni skólans þannig að aðrir nemendur 

geti áttað sig á hver áfangastaðurinn er 

 

 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

- setji stærðfræðileg hugtök í samband við hversdagslega hluti, t.d. túlki dæmið 2/0,5 þannig að 

spurt sé hve margar hálfs lítra fernur þurfi til að fá tvo lítra af rjóma  

- kynnist algengum mælieiningum í öðrum löndum, s.s. mílum, fetum, pundum og fjórðungum  

- venjist því að áætla í staðaleiningum, s.s. metrum, grömmum og lítrum  

- vinni með algengustu einingar metrakerfisins og reikni milli tímaeininga af öryggi  

 

 

Tölur 

- beri saman almenn brot og tugabrot  

- raði almennum brotum eftir stærð, sér í lagi einingarbrotum  

- vinni með neikvæðar tölur  

- finni stærsta samdeili sem styttingartölu og ræði hvers vegna brot með sumum nefnurum styttast 

en ekki með öðrum  

- vinni með afgang (leif) við deilingu  

- breyti almennu broti í tugabrot 

 

 

Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

- margfaldi fjögurra stafa tölu með tveimur aukastöfum með eins stafs tölu  

- deili með eins stafs tölu í fjögurra stafa tölu með tveimur aukastöfum  

- reikni með einföldum neikvæðum tölum í eðlilegu samhengi, t.d. hitastigsbreytingar og fjarlægð 

yfir og undir sjávarmáli  

- margfaldi og deili í fjögurra stafa tölur með tveggja stafa tölum í reiknivél og áætli svarið með 

námundun 

- kynnist forgangsröð aðgerða  

- leggi saman og finni mismun fremur einfaldra ósamnefndra brota  

- margfaldi og deili eins stafs tugveldatölum í huganum, s.s. 70•500 og 800:20  

- kynnist aðferðum við hugarreikning, s.s. að margfalda með 8 með því að tvöfalda þrisvar  

- námundi hvaða tölu sem er að næsta tug eða hundraði eftir því sem við á og noti til að áætla svar í 

samlagningu og frádrætti  

- þjálfist í að setja upp dæmi og velja aðgerðir 
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Hlutföll og prósentur 

- finni hluta af heilum tölum, t.d. 2/5 hluta af 20  

- reikni brot og prósentur af heilum stærðum, t.d. afslátt eða vexti, og grípi til vasareiknis ef þörf er á 

 

 

Mynstur og algebra 

- haldi áfram með og lýsi fremur flóknum reglum til að velja tölur, t.d. rununa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... 

- dragi saman almenna reglu út frá athugunum á röð af dæmum  

- noti dreifireglu til að margfalda tveggja stafa tölur með eins stafs tölu í huganum 

 

 

Rúmfræði 

- ræði um hugtakið línu, að hún sé óendanlega löng og skurðpunkta hennar við aðrar línur og hvaða 

munur er á línu og striki  

- reikni ummál og flatarmál flatarmynda; kunni og geti notað reglur um flatarmál rétthyrninga, 

þríhyrninga og ferninga; hafi unnið athugunarverkefni um ummál og flatarmál hrings  

- reikni rúmmál teninga, réttstrendinga og þrístrendinga og telji út yfirborð  

- kynnist tengslum milli rúmmáls mælds í cm
3
 og millilítrum og dm

3
 og lítrum í 

athugunarverkefnum  

- mæli og teikni horn að næstu heilli gráðu  

- finni samhverfuás, samhverfuflöt og snúningsmiðju í margvíslegum tvívíðum og þrívíðum hlutum  

- teikni þríhyrninga með gefnum stærðum  

- athugi eiginleika marghyrninga, s.s. hornasummu og flatarmál, út frá þríhyrningum 

 

Námsefni: Geisli 3, Geisli 3A og 3B, Hringur 2, Stjörnubækur, verkefnablöð frá kennara, dæmi 

úr daglegu lífi, Stærðfræði 6A og 6B. 

 

Námsmat: Vandvirkni og ástundun. Könnun á nokkurra vikna fresti. Próf í lok hverrar annar.  
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Danska 
 

Kennari:                   Þorkell Ingimarsson 

Kennslustundir:      3 stundir á viku 

 

Markmið: 
 

- að nemendur venjist við að hlusta á talað mál 

- að nemendur æfist í að tjá sig á einfaldan hátt 

- að nemendur geti lesið einfaldan texta 

- að nemendur geti ritað einfalda stíla og setningar 

- að nemendur þekki greini, kyn og tölu nafnorða 

- að nemendur þekki andstæð lýsingarorð 

- að nemendur þekki nafnhátt, nútíð, þátíð og lýsingarhátt þátíðar algengra sterkra- og óreglulegra 

sagna  

- að nemendur þekki persónufornöfn og spurnarorð 

- að nemendur þekki frumtölur frá 1-100 

 

Námsefni:          Ljósritað námsefni útbúið af kennara - Hvad siger du? A – (Hlustunarefni í dönsku). 

                            Ítarefni: lesskilnings- og hlustunarverkefni, hljómbönd, myndbönd, frjálslestrarbækur,  

                            blaðagreinar o.fl. 

  

Námsmat: Prófað er í lok hverrar annar.  Við einkunnargjöf er tekið mið af heimavinnu og  

   vinnusemi í kennslustundum. 
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Enska 
 
Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  4 stundir á viku 

 

Markmið:  
Nemandi 

Hlustun 

- geti skilið ensku í kennslustofunni, tal  kennara og félaga í para- og hópæfingum 

- geti skilið ensku talaða á eðlilegum hraða í viðfangsefnum sem unnið er með hverju sinni.  

 

Lestur 

- geti lesið léttar smásögur 

- geti lesið styttri skáldsögur  

- geti lesið tímaritsefni, s.s. tímarit sérstaklega ætluð enskunemum og ungu fólki 

- geti leitað sér upplýsinga í handbókum/tölvuneti/geisladiskum 

- geti lesið sér til fróðleiks eftir áhugasviðum 

- geti lesið um valda þætti úr menningu enskumælandi þjóða 

 

Talað mál 

- geti átt samskipti á ensku, þ.m.t. tekið orðið, umorðað mál sitt og leiðrétt sig 

- geti talað ensku í kennslustundum 

- geti tjáð sig um umhverfi sitt og áhugamál og það efni sem unnið er með hverju sinni á skýran og 

skipulegan hátt 

- geti tekið þátt í samtölum um efni sem snertir daglegt líf hans  

 

Ritun 

- geti skrifað skipulega, skiljanlega og viðeigandi samfellda, styttri texta sem tengjast 

viðfangsefnum í námi 

- geti skrifað frá eigin brjósti styttri texta, s.s. sögur, frásagnir, texta við myndasögur, endursagnir 

- geti nýtt sér fyrirmyndir við að skrifa lengri og flóknari texta 

- þjálfist í stafsetningu algengra orða sem unnið hefur verið með  

- geti nýtt sér orðabækur við ritun, bæði í bókarformi, á Netinu og á geisladiskum 

 

Námsgögn: Write right 1, Action lestrabók og verkefnabækur. Léttlestrarbækur og smásögur, 

  ljósritað efni frá kennara   

  Gagnvirk verkefni: www.britishcouncil.org/kids og www.a4esl.org 

 

Námsmat:  Öll vinna nemenda í tímum og við heimanám gildir til einkunnar. Skrifleg próf verða 

  í lok hverrar annar.  

 

http://www.britishcouncil.org/kids
http://www.a4esl.org/
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Samfélagsfræðigreinar 
 

 
Kennari:  Sonja Suska 
 

Kennslustundir:  4 stundir á viku 

 

Saga 

Markmið: 

Nemandi: 

- kynnist  íslenskt samfélag frá lokum miðalda til aldamótanna 1900 

- átti  sig á lífsskilyrðum almennings og ólíku hlutskipti landsmanna varðandi auð og völd 

- átti sig á að hvaða leyti Íslendingar áttu samleið með Evrópubúum og hvaða lönd landsmenn 

áttu mest samskipti við 

- átti sig á því að þrátt fyrir að Íslendingar væru þegnar Danakonungs hélt landið að verulegu 

leyti sjálfstæði sínu 

- þekki  helstu atburði sögunnar og geta sett þá í samhengi við samfélagið á hverjum tíma 

 

Námsgögn: Sögueyjan 2 eftir Leifur Reynisson, vefir, myndbönd og ítarefni frá kennara 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir verkefni, Frammistaða í tímum, Ástundun og áhugi 

Svindlpróf á 3-4 vikna fresti, Próf í lok hverrar annar 

 

Trúarbragðafræði 

 

Markmið: 

Nemandi: 

- öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á áhrifum þeirra á 

einstaklinga, sögu, menningu og samfélög  

- geti greint og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er sameiginlegt 

og hvað sérstætt 

 

Námsgögn: Bókin í flokknum Trúarbrögð mannkyns, vefir, myndbönd og ítarefni frá kennara 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir hópverkefni, Frammistaða í tímum, Ástundun og áhugi 

 

 

Landafræði Íslands 

Markmið: 

Nemandi 

- kunni að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort sem er í bókum eða 

tölvum 

- þekki hnattlíkan, bauganet og tímabelti jarðar 

- átti sig á því að náttúruöflin eru stöðugt að mynda og móta landið og hafa áhrif á búsetu 

manna 

- þjálfist í að lýsa helstu landfræðilegu einkennum hvers landshluta, s.s. landslagi, gróðurfari og 

veðurfari 

- kannist við helstu hafstrauma umhverfis landið og einkenni sjávarfalla 

- þekki á Íslandskorti nöfn og legu landsfjórðunganna, stærstu þéttbýlisstaða, helstu ár, jökla, 

firði, flóa og fjöll 

- verði fær um að greina hvað er líkt og hvað ólíkt í heimabyggðinni og öðru byggðarlagi, s.s. 

með tilliti til landbúnaðar, veðurfars, bygginga og samgangna þess og farveg til ósa 

- kynnist íslenskum náttúruminjum og náttúruvættum 

- fjalli um ferðamannastaði á Íslandi, s.s. eftir hverju ferðalangar eru að sækjast þegar þeir fara 

um landið 
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Námsgögn: Ísland – Veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson, Landafræði handa unglingum 1, 

  eftir G. Andersson 

Landakort, Kortabækur, Uppflettirit, Netkrækjur 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir verkefni  

Frammistaða í tímum 

Ástundun og áhugi 

Próf í lok hverrar annar 
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Lífsleikni 
 

Kennari:  Magdalena M. Einarsdóttir  

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 5. og 6. bekk  

 

Markmið: 

Að nemendur 

- dýpki skilning sinn á vináttu 

- þjálfist í að leysa togstreitu í vináttu á farsælan  hátt 

- sjái ýmsar hliðar þess að eignast vin og að eiga vin 

- meti gildi vináttu 

- átti sig á þeim breytingum sem geta orðið á unglinsárunum, t.d. er varðar skap, líkama, vini 

o.þ.h. 

          
  

Námsgögn:  Ljósritað efni úr Lions-Quest – að ná tökum á tilverunni 

  Ýmis verkefni frá kennara eftir viðfangsefnum og þörfum hverju sinni. 

               

   

Námsmat:           Námsmat grundvallast á þátttöku nemenda í kennslustundum, úrvinnslu verkefna, 

                        samvinnu, vandvirkni og hegðun. 
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Náttúrufræði 
 

Kennari:   Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  4 stundir á viku, samkennt með 8. bekk. 

 

 

 

Markmið:  

 

 

Lífvísindi 

 
 Að nemendur  

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma komandi kynslóða byggist 

á umgengi hans við náttúruna 

 átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læri um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlaganir 

 þekki helstu einkenni lifandi vera  

 geri sér grein fyrir að lífverur þroskast á mismunandi hátt á lífsleiðinni 

 geti lýst ýmiss konar samskiptum á milli lífvera, s.s. samhjálp, sníkjulífi og gistilífi 

 þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin starfsemi, s.s. hreyfing, næringarnám, 

úrgangslosun, vöxtur og æxlun  

 geri sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum, s.s. veirum, bakteríum og 

breytingum á erfðaefni, einhæfri fæðu og slæmum lífsháttum 

 þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem mökunaratferli, fuglasöngur og 

árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

 þekki hvernig atferli dýra getur verið lært og arfbundið og hefur áhrif á afkomu 

 geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn 

 skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við lífvana umhverfi og geti skýrt 

mögulegar afleiðingar þess að fæðukeðjur raskist 

 skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða                        

                              

 

 

                                                                              Eðlisvísindi 

 

Að nemendur  

 vita hvernig frumefni eru táknuð og hvað formúla efnis merkir 

 átta sig á muninum á frumeind og sameind 

 átta sig á muninum á frumefni og efnasambandi 

 átta sig á muninum á föstum efnum, vökvum og lofttegundum með tilliti til hreyfinga 

sameinda 

 átta sig á uppbyggingu lotukerfisins og geta notað það til að spá fyrir um eiginleika frumefna 

 vita úr hvaða öreindum frumeindin er gerð 

 skilja hvernig frumeindir geta breyst í jónir 

 átta sig á helstu sérkennum hreinna efna 

 skilja að heildarmassi efna sem taka þátt í efnabreytingu helst óbreyttur 

 skilja að frumeindir varðveitast þó efni taki breytingum 

 skilja muninn á hamskiptum, leysingu og efnahvörfum 

 skilja hugtakið leysni 

 skilja hugtakið efnajafna 

 skilja hvað stilling efnajafna felur í sér og geta stillt einfaldar efnajöfnur 

 viti að þekkja má efni á ákveðnum sérkennum þeirra eins og eðlismassa, suðumarki og 

bræðslumarki 

 geti lýst efnahvörfum með efnajöfnum og orðum 
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Námsgögn: Lífheimurinn  

  Efnisheimurinn 

 

Kennsluhættir: Fræðileg innlögn, hópavinna og einstaklingsvinna þar sem unnið er að öflun 

upplýsinga og verkefni leyst, verklegar æfingar, heimaverkefni.  

                              
Námsmat: Frammistaða í tímum.  Heimaverkefni. Verkefni í tímum. Kaflapróf.  Könnun í lok 

hverrar annar.   
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Íþróttir 
 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:  1 stund á viku sund 

   3 stundir á viku íþróttir 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Auka hreyfigetu þeirra til aukinna tækniæfinga, efla jafnvægi og stöðuskyn nemenda.  Taktur, 

samhæfing, líkamsvitund og úthald nemenda aukist.  Félagsþroski og vinátta í leik eflist. 

- Lögð áhersla á að efla afkastagetu og hreyfifærni nemenda.  Þol, styrkur og liðleiki aukist. 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði 

nemendum eiginleg og sjálfsögð. 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum. 

- Í íþróttatímum verður fjölbreytt verkefnaval í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla til að 

nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína. 

- Nemendur fá að reyna sig í ýmsum íþróttagreinum, lögð verður meiri áhersla á að nemendur 

nái valdi á undirstöðuatriðum greinanna og kunni helstu reglur. 

 Nemendur kynnist eigin líkama í vinnu og hvíld.  Kunni að taka púls.  Kynnist tilgangi 

upphitunar og slökunar. 

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað sína kunnáttu og 

sinn hraða. 

- Léttar líkams- og snerpuæfingar. 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði. 

- Meira er um samsettar æfingar er reyna á fimi, kraft, úthald og tæknikunnáttu. 

 

Sund 

Markmið: 
- Markmið sundkennslu er aukin færni í hverju sundi fyrir sig. 

- Meira þol og meiri hraði. 

- Meiri áhersla á undirstöðuæfingar í tækni sundsins. 

 

Nemendur nái tökum á. 

- 300 metra bringusundi undir 10 mínútum 

- 50 metra skólabaksundi, stílsundi 

- 15 metra björgunarsundi með jafningja 

- 8 metra kafsundi, stílsundi 

- 50 metra bringusundi eða 25 metra skriðsundi á tíma ( val nemenda ) 

-  helstu atriðum björgunar úr vatni 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka próf að vori sem metin eru til einkunna. 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara. 

- Nemendur taka VII. stig í sundi. 

 



Húnavallaskóli Bekkjarnámskrá 7. bekkjar 2011 - 2012 

  14 

Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  samþætt með Samfélagsfræði og Ensku 

 

Markmið: 

Nemandi á að 

- hafa skilning á gildi tölvutækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

- hafa mótaða skoðun á gildi tölvutækni í viðhaldi eigin menntunar 

- geta valið og notað viðeigandi tölvubúnað til að koma upplýsingum á framfæri 

- hafa skilað verkefnum unnum í tölvum, með grafískri framsetningu upplýsinga þegar það á við 

- geta unnið með ljósmyndir í tölvu 

- geta búið til myndasögu með hjálp forrits: Photo Story 

- geta notað forrit Movie Maker til þess að klippa myndbönd  

- hafa haldgóða þekkingu á upplýsingaveitum á Netinu 

- kunna flókna leit í mismunandi leitarvefjum 

  

  

Námsgögn: Tölvan ásamt jaðartækjum; Vafrarinn Mozilla ásamt viðeigandi kennsluforritum; 

stafræn myndavél og myndvinnsluforritið Photoshop; Vídeóvél og klippiforrit Movie 

Maker; Power Point og Word 

 Ljósrituð verkefni og lestextar. 

 

Námsmat: Lagt verður mat á öll þau verkefni sem nemendur vinna, bæði í tímum og heima.   

 

 

 

 

      Smíðar 
 

Kennari:  Grímur Guðmundsson 

Kennslustundir:   2 stundir á viku hálfan veturinn  

Markmið: 

Að nemendur 

- þjálfist í að beita einföldum handverkfærum, s.s. laufsög, raspi, þjöl og sporjárni 
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- hanni sjálfir útlit smíðahlutar síns, s.s. með teikningum 

- geti búið til einfaldan hlut út frá gefinni teikningu og fylgt fyrirmælum 

- tileinki sér mikilvægi þess að ganga vel um smíðastofuna og fara vel með verkfæri, m.a. með 

tillliti til öryggis 

- sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni og séu tilbúnir að rétta samnemendum sínum 

hjálparhönd við verkefnin 

- læri að beita holjárnum og útskurðarjárnum 

- kynnist leðurvinnu og beitingu helstu leðurverkfæra 

- að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð og sýni frumkvæði og sjálfstæði við úrlausn 

verkefna og vandamála sem upp kunna að koma varðandi þau 

 

Helstu verkefni og verkþættir: 

  

- Verkefni að eigin vali í samráði við kennara (hönnun, teikning, smíði, yfirborðsmeðferð) 

- Leðurverkefni 

- Önnur verkefni eftir því sem tími vinnst til 

 

Námsmat:  Vitnisburður byggir  á verkefnaskilum, hönnun, ástundun, vandvirkni og frágangi 

                    verkefna.  
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Heimilisfræði 
 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku hálfan veturinn 

 

Markmið:                          Nemandi fái að spreyta sig á að vinna með uppskriftir og margvíslega           

                                            matargerð.  Einnig vinna nemendur bókleg verkefni.  Áhersla lögð á  

                                            hreinlæti, samvinnu og tillitssemi, auk þess að: 

 

- efla skilning á gildi góðrar vinnutækni 

- stuðla að hagsýni í heimilisrekstri 

- greina á milli góðs og lélegs fæðuvals 

- geta raðað fæðutegundum í fæðuhring 

- gera sér grein fyrir að góðar neysluvenjur eru mikilvægar heilsunnar vegna 

- kunna skil á þeim áhöldum sem notuð eru við heimilisstörf og kunni að nota þau rétt 

- þjálfast í að vinna eftir uppskriftum 

- vita hvers vegna mikilvægt er að hreinsa grænmeti og ávexti 

- vita að gæta þarf mikils hreinlætis þegar unnið er með matvæli 

- kynnast og þekkja fatamerkingar 

- fá þjálfun í að gera verðsamanburð á tilbúnum og heimagerðum mat 

- þekkja helstu næringarefni fæðunnar og hlutverk þeirra og sjúkdóma sem stafa af röngu mataræði 

- þjálfast í að setja saman máltíðir og fylgja manneldismarkmiðum og RDS 

- tileinka sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og smakka á öllum fæðutegundum með jákvæðu 

hugarfari 

 

Námsgögn: Matur og menning, lesbók og vinnubók, Uppskriftir fyrir unglingastig. Mælitæki og 

önnur áhöld sem tilheyra matargerð. 

 

Námsmat: Metin verður framkoma, kurteisi, tillitsemi, sjálfstæð vinnubrögð og samvinna.  

              Mat verður lagt á vinnubók og verklega vinnu.  Einkunn er gefin í lok vetrar. 
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Listir 

 
Kennari:  Magdalena M. Einarsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku  

Markmið: 
Að nemendur 

- þjálfist markvisst í hagnýtum vinnubrögðum svo þeir verði sjálfbjarga í verki og geti lagt mat á 

handverk  

- öðlist sjálfstraust til eigin sköpunar 

- búi til textílverk með því að nota margs konar efni í mismunandi litum. 

- teikni og máli eftir og án fyrirmyndar 

- móti og skapi sitt eigið listaverk 

- þekki samhengi grunnforma í tvívídd og þrívídd. 

- þekki hugtakið fjarvídd og vinni einföld verk með það í huga. 

- geti í hópi notað stutta leikspuna út frá námsefni 

- geti á einfaldan hátt skapað persónur og túlkað viðhorf þeirra til einhvers málefnis 

- geti túlkað athafnir með látbragði 

- geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum. 

 

Helstu verkefni:   

- Mynd eftir uppstillingu (teiknað / málað) 

- Myndverk úr tvívíðum formum (klippt og límt) 

- Ýmis vekefni unnin með vatnslitum og þekjulitum, penslum og fingrum 

- Saminn stuttur leikþáttur  

- Kortasaumur og kortagerð 

- Útsaumsverk úr plasti  

- Önnur verkefni eftir því sem tími vinnst til 

 

Námsmat:           Gefinn verður vitnisburður að  vori. Tekið er mið af framkomu, umgengni, 

vinnusemi, færni, afrakstri og vandvirkni.  
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Tónmennt 
 

Kennarar:  Þórunn Ragnarsdóttir og Magdalena Margrét Einarsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með 5. bekk. 
 

Markmið: 

Nemandi 

 Frum- efnis- og leikniþættir 
- flytji (með söng) fjölbreytta tónlist frá ólíkum tímum og löndum   

- öðlist stigvaxandi færni í söng og ýmiskonar tónlistarflutningi 
 

Sögulegt og félagslegt samhengi 

- geti sýnt fram á þekkingu á tónlist sem hann hefur hlustað á frá mismunandi tímabilum og 

menningarsvæðum 
 

Söngur verður sá þáttur tónmenntarinnar sem mest verður lögð áhersla á.  Því að syngja saman af lífi 

og sál vekur ákveðna samkennd hjá nemendum, einnig fá þeir mikla útrás og getur það vakið áhuga 

þeirra til söngs/tónlistar.  Nemendur fá alla texta sem þeir syngja, í “söngmöppu”  

       Nemendur eiga að geta: 

- sungið nokkur íslensk þjóðlög 
-  þekkt og geta sungið nokkra árstíðabundna söngva 
-  sungið fjölbreytt lög sem valin verða í sameiningu 
-  notað röddina til að flytja þulur og raddverk 
- einföld keðjusöngslög 

 

 

Námsefni:  
 Farið er í grunnatriði tónfræði, nemendur læra að þekkja sundur dúr og moll, þeir  

greina háa og lága tóna, mun á stökum tónum og hljómum auk þess að klappa takt og læra að 

þekkja sundur mismunandi hljóðfæri og raddir.  Hlustun á tónlist 

frá ólíkum tímabilum, fléttuð saman við tónlistarsöguágrip auk 

mikillar söngþjálfunar og hreyfileikja með söng. 
  

Námsgögn: Kennslubækur í tónmennt 

                             Það var lagið 

  Leikum og syngjum  

  Komdu að hlusta 

  Það er gaman að hlusta 

  auk söngva, laga og texta á nótum úr ýmsun áttum og margskonar ítarefnis 

  Söngtextum safnað í plastmöppu  

  Ýmis hljóðfæri s.s. píanó, gítar, harmonikka, hristur o.fl. 

     Ýmis heimatilbúin hljóðfæri  

       Diskar, snældur og spólur 

  Fræðsluefni um tónskáldin 

  Ýmsar söngbækur og hlustunarefni 
 

 

Námsmat:  Tekið er tillit til áhuga nemenda, virkni og hegðunar í tímum 
 

 

 


