
 Íslenska við lok 7. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

● 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, 

● tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið 
athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð   
leikrænnar tjáningar, 

● tekið þátt í samræðum og rökræðum 
samkvæmt reglum 

● átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og 
sýnt viðeigandi kurteisi, 

● tjáð sig skýrt og áheyrilega og ger sér grein fyrir 
gildi góðrar framsagnar. 

● nemendur vinna með 
fjölbreytt myndefni m.a. á 
rafrænu formi, 

● nemendur þjálfast í framsögn, 
tjá eigin skoðanir og taka þátt í 
samræðum undir leiðsögn 
kennara, 

● nemendur læra að rökræða og 
verja eigin skoðanir og bera 
virðingu fyrir skoðunum 
annarra. 

● tekur þátt í umræðum:  
              -við jafningja  
             - við kennara  
             - í litlum hópi  
             -fyrir framan bekk,  
● tjáir sig áheyrilega, talar 

skýrt og greinilega, 
● tjáir eigin skoðanir og tekur 

afstöðu til mála, 
● tjáir eigin tilfinningar, 
● beitir málinu rétt, 
● nýtir sér málið á skapandi 

hátt,  
● nýtir sér hugmyndir á 

skipulegan hátt,  
● nýtir sér munnlegar 

leiðbeiningar,  

● hlustar á aðra af athygli. 

Lestur og 
bókmenntir 

● notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta, 

● greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu 
efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta, 

● greint nokkur frásagnarform bókmennta og 
beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum 
til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, 
sögusviði og boðskap, 

● aflað upplýsinga úr bókum, og fjölbreyttu 
rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn 

● áhersla á gagnvirkan lestur og 
yndislestur, nemendur lesi 
fjölbreyttan texta, bæði í skóla 
og heima,  

● ýmis verkefni í tengslum við 
bókmenntatexta þar sem reynir 
á hæfni nemenda, 

● áhersla á að kenna nemendum 
skipulega  

       framsetningu texta, 
stafsetningu, orðaforða og 
skapandi skrif, 

● les að lágmarki 120 orð á 
mínútu, 

● les sér til gagns og gamans, 
● þekkir mismunandi tegundir 

af texta og einkenni þeirra, 
● nýtir sér mismunandi 

lestraraðferðir (hljóðlestur, 
upplestur, gagnvirkur lestur 
o.fl.),  

● myndar sér skoðun út frá 
texta og rökstyður, 



verkefni, lagt nokkurt mat á gildi og 
trúverðugleika upplýsinga, 

● lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, 

● lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðir börnum 
og unglingum, 

● lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær, 

● lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann, 

● beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form 
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, 
hrynjandi, líkingar og boðskap, 

● valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi. 

● kenna gagnrýna hugsun 
varðandi trúverðugleika 
upplýsinga á Veraldarvefnum. 

 

● flytur texta skýrt og greinilega 
með mismunandi 
blæbrigðum, 

● skilur innihald mismunandi 
texta sem lesin er, 

● getur tjáð sig um innihald 
texta, 

● skilur og getur tjáð innihald 
ljóða og form þeirra, 

● velur sér lesefni við hæfi, 
● les og túlkar einfaldar 

tölulegar og myndrænar 
upplýsingar. 

Ritun ● skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, 
gengið frá texta og notað orðabækur, 

● beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar og hefur náð valdi á 
þeim, 

● lesið texta og skoðað hann með það í huga að 
kanna hvernig höfundur skrifar og nýtt það við 
eigin ritun, 

● valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo 
sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á 
þann hátt sem hæfir tilefni, 

● skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum 
aðgerðum ritvinnslu, vísað til heimilda, 

● 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. 

● markvissar stafsetningaræfingar 
og endurgjöf, 

● færni í stafsetningu er aukin í 
gegnum textaskrif nemenda, 

● lögð er áhersla á skapandi ritun í 
tengslum við fjölbreytt 
viðfangsefni, 

● markviss ritunarkennsla og 
notkun orðabóka, 

● kennsla í mismunandi formum 
ritunar, 

● kennsla í meðferð og skráningu 
heimilda í ritgerðavinnu. 

● greinir og ritar mismunandi 
tegundir texta t.d. 
heimildaritgerð, ljóð, 
uppskriftir o.fl.,  

● veit hvernig á að byggja upp 
texta og nýtir sér það við ritun,  

● nýtir sér málfræði- og 
stafsetningrreglur við skrif á 
texta, 

● vísar í heimildir samkvæmt 
reglum, 

● semur eigin texta með 
persónulegri rithönd og í tölvu 
þar sem beitt er eigin sköpun 
og leyfir öðrum að lesa, 

● skrifar á tölvu þar sem notaðar 
eru algengar aðgerðir í 
ritvinnslu. 



Málfræði ● notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér 
grein fyrir margræðni orða og nýtt sér 
málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun, 

● áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, 
fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og 
helstu einkenni þeirra, 

● notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og 
greint notagildi þeirra í texta, 

● 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, 

● nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál, 

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

● nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og 
orðasambönd og notað þau rétt, 

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

● kynning á námsefni og umræður, 
● nemendur vinna fjölbreytt 

málfræðiverkefni þar sem þeir fá 
m.a. þjálfun í orðflokkagreiningu, 

● regluleg endurgjöf, 
● þulunám og þjálfunaræfingar, 
● hugtakakort og orðavinna, 
● vinna með fjölbreyttan texta til 

að auka orðaforða og efla skilning 
á orðtökum og málsháttum. 

● hefur hæfni til að greina 
sagnorð og helstu eiginleika 
þeirra, 

● hefur hæfni til að greina 
nafnorð og helstu eiginleika 
þeirra, 

● nýtir sér orðabækur, í riti eða á 
netinu, 

● notar orðtök og málshætti í 
ræðu og riti, 

● hefur hæfni til að greina og 
þekkja fallorð og óbeygjanleg 
orð, 

● nýtir sér málfræðikunnáttu í 
ræðu og riti, 

● notar mjög fjölbreyttan 
orðaforða í ræðu og riti, 

● gerir sér grein fyrir því að orð 
hafi fjölbreytta merkingu og 
nýtir sér þar við orðmyndun, 
tal og ritun, 

● hefur hæfni til að greina 
lýsingarorð og helstu eiginleika 
þeirra. 

 

 

 

 

 



Stærðfræði við lok 7. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Að geta spurt 
og svarað með 
stærðfræði 

● sett fram óformleg og einföld, formleg 
stærðfræðileg rök, skilið og metið 
munnlegar og skriflegar röksemdir sem 
settar eru fram af öðrum, 

● spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um 
spurningar og svör sem eru einkennandi 
fyrir stærðfræði og hefur innsýn í hvers 
konar svara má vænta, 

● leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni 
sem gefa tækifæri til að beita innsæi eigin 
túlkun og framsetningu, byggða á fyrri 
reynslu og þekkingu, 

● sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint 
einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit 
sem tengjast umhverfi hans og daglegu 
lífi. 

● rökræður og samræður um 
stærðfræðileg viðfangsefni og 
hugtök, 

● vega og meta stærðfræðilegar 
upplýsingar t.d. úr auglýsingum 
og myndritum fjölmiðla, 

● samvinnunám og umræður. 

● rökstyður lausnir, 
● útskýrir lausnarleiðir, bæði 

munnlega og skriflega, 
● nýtir sér teikningar, myndrit, 

töflur og gröf, 
● beitir mismunandi aðferðum 

við lausnir stærðfræðiþrauta 
skriflega og munnlega, 

● nýtir sér upplýsingar sem 
tengjast umhverfi og daglegu 
lífi. 

Að kunna að 
fara með 
tungumál og 
verkfæri 
stærðfræðinnar 

● notað óformlega framsetningu annars 
vegar og táknmál stærðfræðinnar hins 
vegar og sýnt að hann skilur innbyrðis 
tengsl þeirra, 

● valið og notað hentug verkfæri, þar með 
talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikna og tölvur, til rannsókna á 
stærðfræðilegum viðfangsefnum, 

● túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
þ.m.t. breytur, einfaldar formúlur, túlkað 
milli táknmáls og daglegs máls, 

● sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og 
skriflega, um ólíkar lausnir 
stærðfræðiverkefna. 

● vinna með fjölbreytt hjálpargögn 
og verkfæri, 

● samræður um stærðfræðileg 
viðfangsefni og hugtök, 

● vinna með stærðfræðisögur og 
búa til stærðfræðidæmi, 

● rannsaka nánasta umhverfi og 
tengja stærðfræðilegar 
upplýsingar um það. 

● útskýrir hugtök 
stærðfræðinnar og nýtir sér 
þau, 

● nýtir sér viðeigandi 
hjálpargögn við úrlausn 
mismunandi verkefna, 

● notar tungumál 
stærðfræðinnar við lausn 
verkefna bæði skriflega og 
munnlega, 

● notar stærðfræðitákn og 
formúlur. 



Vinnubrögð og 
beiting 
stærðfræðinnar 

● rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og 
rökrætt stærðfræðilega, með því m.a. að 
nota hlutbundin gögn, skráningu og 
upplýsingatækni, 

● þekki helstu hugtök um fjármál og geti 
tekist á við verkefni úr umhverfinu eða 
samfélaginu, þar sem þarf að afla 
upplýsinga, vinna úr þeim og finna lausn, 

● áttað sig á möguleikum og takmörkum 
stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum, 

● tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 
lausnarleiðir með því m.a. að nota 
skráningu með tölum, texta og 
teikningum, 

● undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu 
með stærðfræði, 

● lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað 
upplýsingar þar sem stærðfræðihugtök 
koma fyrir, 

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefna þar sem byggt er á 
ólíkum forsendum og hugmyndum 
nemenda. 

● kynna stærðfræðileg verkefni og 
eigin leiðir að lausnum, 

● vinna með stærðfræðileg gögn 
sem tengjast daglegu lífi, t.d. 
töflur, gröf og reikninga í 
tengslum við fjármál, 

● vinna í gegnum samvinnu- og 
rannsóknarnám. 

● kynna verkefni í fyrirlestrum, 
● jafningjafræðsla og umræður. 

● útskýrir töflur og gröf, 
● aflar sér tölfræðilegra 

upplýsinga, 
● leysir stærðfræðiverkefni í 

samvinnu við aðra, 
● getur af öryggi sett upp dæmi 

í rúðubók og valið aðgerðir, 
● þekkir helstu hugtök um 

fjármál og vinnur verkefni 
tengt því, 

● undirbýr og útskýrir eigin 
vinnu með tungumáli 
stærðfræðinnar, 

● les og skilur fræðilegan texta 
með stærðfræðihugtökum, 

● vinnur í samvinnu við aðra og 
finnur lausnir þar sem ólíkar 
hugmyndir koma fram. 
  

Tölur og 
reikningur 

● skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt 
fram á að hann skilur sambandið milli 
almennra brota, tugabrota og prósenta, 

● reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn 
hátt með ræðum tölum, 

● notað almenn brot, tugabrot og prósentur 
við útreikninga á daglegum 
viðfangsefnum, 

● nýtt sér samhengi og tengsl 
reikniaðgerðanna og notað algengar 

● reikna dæmi sem tengjast 
raunveruleikanum, t.d. að finna 
afslátt og hlutfall af heild, 

● vinna á fjölbreyttan hátt við lausn 
samlagninga-, frádráttardæma,  
margföldunar- og deilingardæma, 

● nota smáforrit og vefslóðir í 
stærðfræði, 

● nota hjálpargögn og verkfæri, 

● gerir greinarmun á almennum 
brotum, tugabrotum og 
prósentum, 

● þekkir til þess að víxla má 
tölum í samlagningu og 
margföldun en ekki í frádrætti 
og deilingu, 

● þekkir tugakerfið sem 
sætiskerfi og áttar sig á hvaða 



reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og 
dreifireglu, 

● notað ræðar tölur, raðað þeim og borið 
saman, 

● notað tugkerfisrithátt og sýnt að hann 
skilur sætiskerfi, 

● tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við 
reikning með ræðum tölum sem byggja á 
eigin skilningi, 

● leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 
daglegu lífi og umhverfi með 
hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum 
og skriflegum útreikningum. 

● vinna með jöfnur og óþekktar 
stærðir,  

● vinna með stærðfræðisögur og 
orðadæmi. 

áhrif það hefur að flytja tölur á 
milli sæta, 

● tengir verkefni 
stærðfræðinnar við daglegt líf, 

● getur fundið eigin lausnaleiðir 
og notað algengar 
reiknireglur, 

● getur sett upp margföldunar- 
og deilingardæmi, 

● þekkir náttúrulegar, jákvæðar 
og neikvæðar tölur og getur 
reiknað með þeim. 

Algebra ● fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með 
óformlegum aðferðum, þ.e. notað 
víxlreglu, tengireglu og dreifireglu við 
reikning, bæði í huga og á blaði, 

● rannsakað og sett fram talnamynstur á 
skipulegan hátt og unnið með regluleika, 
lýst mynstrum og venslum með tölum, 
myndum, orðum og á táknmáli 
algebrunnar, 

● notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 
einföldum stæðum og jöfnum. 

● vinna með jöfnur, óþekktar 
stærðir og talnamynstur. 

 

● beitir ólíkum reikniaðgerðum 
við úrlausnir, 

● nýtir sér mismunandi 
reikniaðgerðir, s.s. víxlreglu, 
tengireglu og dreifireglu, 

● getur þróað eigin lausnaleiðir, 
● þekkir til samhengis á milli 

almennra brota og tugabrota, 
getur breytt á milli þeirra, 

● beitir reikniaðgerðunum 
fjórum í almennum brotum og 
tugabrotum, 

● notar bókstafi sem staðgengla 
talna og getur fundið gildi 
þeirra. 

Rúmfræði og 
mælingar 

● notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til 
að útskýra hversdagsleg og fræðileg 
fyrirbrigði,  

● notað mælikvarða og einslögun í tengslum 
við teikningar, áætlað ummál, flatarmál 

● vinna með tví- og þrívíð form á  
hlutbundinn hátt, 

● spegla og hliðra myndum, 
● hanna og finna hlutföll ýmissa 

hluta, 

● yfirfærir hugtök rúmfræðinnar 
yfir á daglegt líf, 

● les úr mælikvörðum og nýtir 
sér upplýsingarnar við 
úrlausnir, 



og rúmmál í raunverulegum aðstæðum, 
rannsakað aðferðir til að reikna það,  

● tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir 
og þrívíða hluti, 

● áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og 
hitastig með viðeigandi mælikvarða og 
dregið ályktanir af mælingum, 

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

● rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði 
með því að nota tölvur og hlutbundin 
gögn, 

● notað hnitakerfi til að tjá og leysa 
rúmfræðileg verkefni. 

● vinna með flatarmál, ummál og 
horn og tengja við 
raunveruleikann, 

● nýta nánasta umhverfi til 
rannsóknarvinnu með 
fjölbreytilegum mælitækum og 
setja niðurstöður fram á 
fjölbreyttan og skapandi hátt. 

● setur niðurstöður fram í 
myndrænu formi, 

● les úr teikningum og öðrum 
myndritum, 

● reiknar flatarmál rétthyrninga, 
þríhyrninga og ferninga, 

● finnur rúmmál og ummál 
mismunandi forma, 

● þekkir tengslin á milli 
rúmsentimetra, lítra og 
desilítra, 

● áætlar og mælir horn, þyngd, 
tíma og hitastig á viðeigandi 
hátt og dregur af því ályktanir, 

● nýtir sér gráðuboga og 
hringfara, 

● notar hnitakerfi við lausn 
verkefna. 

Tölfræði og 
líkindi 

● dregið ályktanir um líkur út frá eigin 
tilraunum og borið saman við fræðilegar 
líkur, 

● reiknað út líkur í einföldum tilvikum, 
● sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og 

túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar 
eru í töflum og myndritum, 

● safnað og unnið úr gögnum, miðlað 
upplýsingum um þau, m.a. með töflum og 
myndritum, 

● gert einfaldar tölfræðirannsóknir og 
dregið einfaldar ályktanir af þeim. 

● gera tilraunir og draga ályktanir, 
● samvinnunám og umræður, 
● vinna með hlutföll út frá heild. 

● gerir tilraunir og útskýrir 
niðurstöður líkindareiknings, 

● reiknar út fræðilegar líkur út 
frá upplýsingum, 

● setur upplýsingar í súlurit, 
töflur, línurit og getur miðlað 
þeim, 

● gerir tölfræðirannsóknir og 
setur upp í töflu, 

● túlkar upplýsingar úr 
myndritum og dregur af þeim 
ályktanir, 

● þekkir hugtök tölfræðinnar 
t.d. gagnasöfn, tíðni, meðaltal 
og miðgildi. 



Samfélagsgreinar við lok 7. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Reynsluheimur 
Umhverfi, 
samfélag, saga, 
menning: Hæfni 
nemanda til að 
skilja 
veruleikann. 

● skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og 
lífsviðhorfa fyrr og nú,  

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

● aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar 
um menningar og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum, 

● metið heimildir og ólík sjónarhorn í 
umfjöllun um sögu og samtíð, 

● velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan 
hefur mótast af, svo sem umhverfi, 
samfélagsskipulagi og 
þjóðfélagshreyfingum,  

● dregið upp mynd af afmörkuðum 
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, 
nálægrar eða fjarlægrar, 

● lýst margbreytileika helstu trúarbragða 
og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf 
fólks,  

● borið saman valin trúar- og lífsviðhorf, 
● nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu 

trúarbragða á menningu og samfélög, 
● borið kennsl á trúarlegar vísanir og 

tjáningu í listum og bókmenntum,  
● lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð 

tengist lífi einstaklinga, 
● sýnt fram á skilning á kostnaði eigin 

neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis 

● viðtöl, 
● umræðu- og spurnaraðferðir, 
● meta réttmæti miðla, 
● bekkjarfundir og málþing, 
● upplýsingaöflun og meðferð 

heimilda, 
● einstaklings-, para og hópvinna, 
● söguaðferð,  
● vettvangsferðir,  
● tengja viðfangsefni við daglegt líf 

nemanda og samfélag, 
● myndefni, 
● þemanám, 
● námsleikir, spil og 

spurningakeppnir, 
● gerð tímalínu, hugtaka- og 

þemakorta. 

● skýrir tengsl samfélags, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa 
fyrr og nú, 

● lýsir hvað einkennir stöðu 
Íslands í ljósi legu og sögu, 

● aflar sér heimilda í bókum og 
á internetinu og metur gæði 
þeirra, 

● metur heimildir og ólík 
sjónarhorn í umfjöllun um 
sögu og samtíð, 

● setur merkisatburði upp á 
tímalínu, 

● segir frá afmörkuðum 
atburðum stórrar og smárrar 
sögu (mannskynssaga og 
félagssaga) 

● lýsir og borið saman 
mismunandi lífsviðhorf, 
trúarbrögð og áhrif á líf fólks, 

● ber saman valin trúar- og 
lífsviðhorf, 

● gerir grein fyrir helstu 
helgisiðum, trúarritum og 
trúarathöfnum ólíkra 
trúarbragða, 

● ber saman lífsgæði á 
mismunandi svæðum, 



tilboð og auglýsingar hafa á eigin neyslu 
og á samfélagið,  

● séð gildi slysavarna og viðbragða við 
slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og 
nágrenni. 

● þekkir trúarlegar vísanir og 
tjáningu í listum og 
bókmenntum, 

● gerir sér grein fyrir verðmæti 
hluta og kostnaði við eigin 
neyslu, 

● skilur mikilvægi slysavarna og 
viðbragða við slysum í 
heimahúsum, nærsamfélagi 
og nágrenni. 

Hugarheimur 
Sjálfsmynd: 
Hæfni nemanda 
til að átta sig á 
sjálfum sér og 
öðrum. 

● lýst með dæmum gildi jákvæðra 
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin 
sjálfsvitund, 

● sett sér markmið og gert áætlanir við 
fjölbreytt viðfangsefni. 

 

● einstaklings-, para- og hópvinna, 
● markmiðasetning, 
● tengja viðfangsefni við daglegt líf 

nemanda og samfélag, 
● dagbókarskrif og leiðarbækur. 

● gerir sér grein fyrir hollu 
mataræði og mikilvægi 
hreyfingar, 

● tileinkar sér vaxandi hugarfar, 
● setur sér námsleg-, félagsleg- og 

persónuleg markmið. 
 

Félagsheimur 
Samskipti: 
Hæfni nemanda 
til að mynda og 
þróa tengsl sín 
við aðra. 

● 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, 

● rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum 
og siðferðilegum toga,  

● nefnt dæmi um gildi jafnréttis og 
mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif 
staðalímynda. 

● umræður, 
● upplýsingaöflun, 
● tengja viðfangsefni við daglegt líf 

nemanda og samfélag, 
● bekkjarfundir og málþing, 
● myndefni,  
● viðtöl. 

● hlustar á og virðir skoðanir 
annarra óháð bakgrunni, 

● tjáir sig um réttindi, skyldur og 
ábyrgð hvers og eins í 
samfélaginu, 

● rökstyður sína skoðun um ólík 
málefni af samfélagslegum og 
siðferðilegum toga, 

● getur nefnt dæmi um réttindi 
mismunandi menningarhópa, 

● ræðir áhrif staðalímynda. 

 

 

 



Náttúrugreinar við lok 7. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til aðgerða ● greint og sagt frá hvernig tækninotkun og 

sjálfvirkni getur aukið eða dregið  úr 
lífsgæðum  íbúa og umhverfi þeirra. 

 

● kveikja, 
● umræður, 
● viðtöl, 
● þátttaka í raunverulegum 

viðfangsefnum, 
● rannsóknarvinna, 
● kannanir, 
● einstaklings-, para- og hópavinna,  
● vettvangsferðir, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• segir frá hvernig tækninotkun 
og sjálfvirkni getur breytt 
lífsgæðum íbúa og haft áhrif á 
loftlagsbreytingar. 
 

Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar. 

• Fjallað um þekktar tækninýjungar eða 
vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á 
atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, 
umhverfi og náttúru. 

• kveikja, 
• framsögn,  
• tjá eigin skoðanir og taka þátt í 

samræðum undir leiðsögn 
kennara, 

• sköpun, 
• einstaklings-, para- og hópavinna,   
• verklegar æfingar, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• fjallar um tækninýjungar,  
• þekkir áhrif tækninýjunga á 

atvinnuhætti og mannlíf í 
heimabyggð, umhverfi og 
náttúru. 

Gildi og 
hlutverk vísinda 
og tækni. 

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

• kveikja, 
• tjáning, 
• ritun, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• notar vinnubrögð 
náttúrufræðinnar við 
mismunandi verkefnavinnu, 

• útskýrir hugsanleg áhrif 
nýjustu tækni og vísinda á 
vísindalega þekkingu. 

Vinnubrögð og 
færni. 

• Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr 
efni á öðru tungumáli en íslensku, 

• kveikja, 
• rannsóknir, 
• skýrslugerð, 

• Aflar sér upplýsinga um 
náttúruvísindi úr efni á öðru 
tungumáli en íslensku, 



• Kannað áreiðanleika heimilda með því að 
nota bækur, netið og aðrar 
upplýsingaveitur, 

• Sett fram og rætt niðurstöður athugana á 
skýran og skipulagðan hátt. 

• gagnvirkur lestur, 
• umræður, 
• verklegar æfingar, 
• hugtakakort, 
● samvinnunám og 

sérfræðingahópar, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• Kannar áreiðanleika heimilda 
með því að nota bækur, netið 
og aðrar upplýsingaveitur, 

• Setur fram og ræðir 
niðurstöður athugana á 
skýran og skipulagðan hátt. 

Ábyrgð á 
umhverfinu. 

• Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert 
umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt 
frá hugsanlegri þróun í framtíðinni. 

• kveikja, 
• þátttaka í raunverulegum 

viðfangsefnum, 
• vettvangsferðir og heimsóknir, 
• gestafyrirlesarar, 
• athuganir, 
• útikennsla, 
• umræður, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• getur komið með dæmi um 
áhrif mannsins á náttúru og 
manngert um hverfi í 
heimabyggð, 

• segir frá hugsanlegri þróun í 
framtíðinni. 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á 
jörðinni 

• rætt um hvernig ræktanlegt land er notað 
og ýmsar hliðar landnotkunar og 
verndunar gróðurs. 

• kveikja, 
• tilraunir og athuganir, 
• vettvangsferðir, 
• útikennsla, 
• umræður, 
• kortalestur, 
• mynd- og fræðsluefni, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• áttar sig á leiðum til 
verndunar gróðurs og 
uppgræðslu lands. 

 

Lífsskilyrði 
manna 

● útskýrt lífsskilyrði manna og helstu 
áhættuvalda í umhverfinu, 

● lýst samspili lífvera og lífvana þátta og 
tengt það hugmyndum manna um 
uppruna og þróun lífs á jörðu. 

• kveikja, 
• umræður og samræður, 
• vettvangsathugun, 
• útikennsla, 
• fræðslumyndir, 
• útskýringar orða og hugtaka, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• útskýrir áhrif mengunar á 
manninn, heilsufar hans og 
lífríki náttúrunnar, 

• gerir sér grein fyrir fornleifum 
og mikilvægi varðveislu 
þeirra. 



Náttúra Íslands ● lýst einkennum plantna og dýra, stöðu 
þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra 
innbyrðis og við umhverfi sitt, 

● lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða 
við Ísland, 

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

● kveikja, 
● kynningar verkefna, 
● vettvangsferðir, 
● útikennsla, 
● umræður, 
● ritun, 
● kortalestur, 
● heimilda- og fræðslumyndir, 
● heimilda- og upplýsingaöflun, 
● notkun margmiðlunar. 

● áttar sig á hlutverki algengra 
nytjaplantna í náttúrunni, 

● getur gert grein fyrir 
vistkerfum, s.s í sjó og/eða á 
landi, 

● áttar sig á beislun vatnsfalla í 
raforku og nýtingu hennar. 

Heilbrigði 
umhverfisins 

● gert grein fyrir notkun manna á 
auðlindum, 

● gert grein fyrir og nefnt dæmi um 
efnabreytingar og hamskipti. 

• kveikja, 
• hugtakakort, 
• athuganir, 
• tilraunir, 
• skýrslugerð, 
• umræður, 
• vettvangsferðir, 
• fræðslumyndir, 
• heimilda- og upplýsingaöflun. 

• gerir sér grein fyrir nýtingu 
auðlinda landsins, 

• getur nefnt dæmi um 
efnabreytingar og hamskipti 
og gert grein fyrir þeim. 

Samspil vísinda, 
tækni og 
þróunar í 
samfélaginu 

● bent á algeng efni á heimilum og í 
samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á 
heilsu manna og umhverfi, 

● lýst áhrifum tækni á íslenskar 
atvinnugreinar, 
 

● kveikja, 
● vettvangsferðir, 
● umræður, 
● tilraunir, 
● rannsóknir, 
● skýrslugerð, 
● athuganir, 
● fræðslumyndir, 
● heimilda- og upplýsingaöflun. 

● gerir greinarmun á vistvænu 
efni og kemísku auk áhrifa 
þeirra á umhverfið og 
manninn, 

● áttar sig á og getur sagt frá 
þróun tækni í íslenskum 
atvinnugreinum, 

 
 

 

 

 



 Enska við lok 7. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hlustun Skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál 
hans og daglegt líf þegar talað er skýrt og áheyrilega, 
 

  

 ● skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt 
daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum 
námsins og nýtt sér í ræðu og riti, 

● fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni 
dægurmenningar sem höfðar til hans og getur sagt frá 
eða unnið úr því á annan hátt, 

● hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar 
þörf krefur, eins og t.d. tilkynningum og 
leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist 
við með orðum eða athöfnum. 

● stuttar sögur,  
● hljóðbækur, 
● tónlist, 
● myndefni, 
● samtalsæfingar, 
● annað 

hlustunarefni.  

● skilur talað mál er varðar 
áhugamál og daglegt líf t.d. 
fréttir, og nýtir sér í ræðu og riti, 

● fylgir fyrirmælum, 
● hlustar eftir upplýsingum úr 

frásögn og getur unnið úr þeim, 
● fylgist með og skilur einfalt efni í 

myndmiðlum eða úr heimi 
dægurmenningar, getur sagt frá 
og unnið úr því.  

Lesskilningur Lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af ýmsum 
gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda algengan 
orðaforða og beitt mismunandi lestraraðferðum eftir eðli 
textans og tilgangi með lestrinum, 

  

 ● skilið megininntak í algengilegum frásögnum 
dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og 
fjallað um efni þeirra,  

● fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í 
verkefnavinnu, 

● lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og 
tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra og 
skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir 
daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 

● einfaldar smásögur 
og bækur, 

● hugtakakort,  
● munnleg og skrifleg 

verkefni, 
● upplýsingaöflun, 
● annað lesefni. 

● les texta svo sem frásagir eða 
smásögur, skilur megininnihald, 
t.d. úr dagblöðum, tímaritum og 
netmiðlum og fjallar um efni 
þeirra. 

● finnur upplýsingar úr texta í þeim 
tilgangi að nýta þær í 
verkefnavinnu, 

● les sér til gagns auðlesnar bækur 
eða fræðsluefni. 

Samskipti Sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni 
sem hann þekkir vel, beitir máli, framburði, áherslum og 
hrynjandi af nokkru öryggi, skilur og notar algengustu 

  



orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisisvenjur og 
kann aðferðir til að gera sig skiljanlegan, t.d. með látbragði, 

 

 ● tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og 
daglegt líf,  

● bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum, 

● samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið, tekið 
og veitt viðtal. 

● samræðuleikir, 
● hlustun, 
● samtalsæfingar, 
● leikir og spil, 
● hlutverkaleikir, 
● spyrja og svara. 
 

● tekur þátt í óformlegu spjalli um 
áhugamál sín og daglegt líf, 

● bjargar sér við algengar 
aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum, 

● notar málið sem samskiptamiðil í 
kennslustundum, 

● undirbýr, tekur og veitir viðtal. 

Frásögn Tjáð sig um það sem viðkemur daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel skiljanlegu máli hvað varðar 
málnotkun, framburð, áherslur og orðaval, 
 

  

 ● sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og 
eigin skoðunum, 

● greint frá og lýst atburðum og athöfnum með 
stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv., 

● flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða frumsamið efni, t.d. stutt 
atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 

● einfaldar kynningar, 
● hlustun og 

endurtekningar, 
● myndefni, 
● framsögn og 

tjáning.  

● segir frá reynslu, 
framtíðaráformum og eigin 
skoðunum, 

● tjáir sig með skiljanlegum hætti, 
● flytur einfalda og stutta kynningu 

um fyrirfram ákveðið efni, einn 
eða með öðrum, 

● segir frá eða lýsir atburðum, 
sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta 
umhverfi. 

Ritun Skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir, beitt 
grunnreglum málfræði og stafsetningar nokkuð rétt, sýnt fram 
á allgóð tök á daglegum orðaforða og orðaforða sem unnið 
hefur verið með, skapað samhengi í textanum og notað til 
þess algengustu tengiorð og greinamerki, 
 

  



 ● skrifað texta af mismunandi gerðum, með stuðningi, 
t.d. gátlista og fyrirmyndar og hagað máli sínu í 
samræmi við inntak og viðtakanda, 

● sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem hann 
hefur lesið, séð eða heyrt, 

● lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og 
notað orðaforða sem lýsir þróun, hraða, eftirvæntingu 
o.s.frv., 

● samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín. 

● skrifa einfaldan 
texta við mynd, 

● stök orð og stuttar 
setningar, 

● skrifa örstutta texta 
eftir fyrirmynd, 

● frjáls ritun, 
● stutt skilaboð. 

● skrifar mismunandi texta, beitir 
grunnreglum í málfræði og 
stafsetningu, 

● skiptir texta í efnisgreinar, 
● sýnir fram á allgóð tök á 

daglegum orðaforða, 
● segir nokkuð lipurlega frá og 

bregst við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt, 

● skrifar texta frá eigin brjósti þar 
sem ímyndunaraflið fær að njóta 
sín. 

Menningarlæsi sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel ákveðin 
lykileinkenni í menningu viðkomandi mál- og 
menningarsvæðis sem snúa að daglegu lífi og aðstæðum 
íbúanna, einkum ungs fólks og getur sett sig í þeirra spor, 
 

  

 ● fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi 
mál- og menningarsvæða og getur borið saman við 
eigin menningu, 

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

● kynning og verkefni 
tengd hefðum og 
menningarsvæðum, 

● þemaverkefni, 
● tónlist, 
● myndefni,  
● vefefni  
● orðaforðaverkefni. 

● þekkir til enskumælandi landa og 
getur borið saman við eigin 
menningu, 

● skilur ensku af helstu 
málsvæðum enskrar tungu, um 
efni sem hann þekkir þegar talað 
er skírt. 

Námshæfni 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 gerist þörf, 
 

  

 ● beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og 
notkun á tungumálinu og valið aðferð sem hæfir 
viðfangsefninu, t.d. umorðað ef hann vantar orð og 

● gátlistar, 
● einfaldir 

sjálfsmatskvarðar, 
● smáforrit, 

● nýtir sér orðabækur, 
leiðréttingarforrit og leitarforrit í 
verkefnavinnu, 



lesið í aðstæður og getið sér til hvaða samræður fara 
þar fram, 

● beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á 
raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með 
stuðningi frá kennara, 

● nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því 
að tileinka sér nýja þekking,  

● tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og 
sýnt öðrum tillitssemi, 

● nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, 
orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 

● orðabækur.  ● getur beitt sjálfsmati og 
jafningjamati, 

● nýtir sér eigin reynslu til að afla 
sér nýrrar þekkingar, 

● tekur þátt í samvinnu um ýmiss 
konar viðfangsefni og sýnt öðrum 
tillitssemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Danska við lok 7. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

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

  

 ● skilið það mál sem notað er í kennslustofunni 
og brugðist við með orðum eða athöfnum, 

● fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um 
kunnuglegt efni með stuðningi, t.d með 
myndum hlutum eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni, 

● fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr 
heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr 
heimi barna og unglinga og greint frá því helsta. 

 

● hlusta og fara eftir 
fyrirmælum kennara á dönsku, 

● hlusta á aðra nemendur tjá sig 
á dönsku, 

● hlusta á efni sem fylgir 
námsefninu þar sem unnið er 
með mismunandi þætti 
hlustunar og skilnings, 

● leikir og spil á dönsku, 
● tölvuleikir og spil á dönsku, 
● danskir söngvar, rím og þulur. 

● hlustar eftir upplýsingum og 
fylgir einföldum 
fyrirmælum, 

● skilur texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs, 

● horfir á, hlustar og skilur 
einfalt myndefni og getur 
endursagt. 

Lesskilningur lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs 
lífs um efni sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum, 
 

  

 ● skilið megininntak í stuttum einföldum 
frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með 
stuðningi, t.d. af myndum, 

● fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum 
texta og nýtt sér í verkefnavinnu. 

● lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar 
bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og 
rætt efni þeirra með stuðningi kennara eða 
skólasystkina. 

● lesa stutta, einfalda texta þar 
sem lögð er áhersla á                    
mismunandi lestraraðferðir 
eftir því sem við á, 

● skoða fyrirsagnir texta til að 
átta sig á megin innihaldi 
þeirra, 

● nýta sér myndefni tengt 
textunum við lesturinn til að 
átta sig á innihaldi, 

● sýna skilning á aðalinntaki 
texta með munnlegum og 

● skilur einfaldan texta með 
aðstoð mynda, 

● finnur afmarkaðar 
upplýsingar í einföldum 
texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu, 

● les sér til gangs stuttar 
einfaldar bækur og 
fræðsluefni. 



skriflegum 
lesskilningsverkefnum. 

Samskipti haldið uppi einföldum samræðum með stuðningi frá 
viðmælanda með eðlilegum framburði og áherslum á 
lykilorðaforða og kann að beita algengustu kurteisisvenjum, 
 

  

 ● spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem 
stendur honum næst, 

● skipst á upplýsingum og skoðunum við 
skólasystkini og kennara um efni tengt náminu, 

● tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 

● samskiptaleikir, 
● einfaldar samtalsæfingar með 

grunnorðaforðanum, 
● orðaforðaspil og leikir, 
● spyrja og svara þar sem 

nemendur beita orðaforða 
sem unnið hefur verið með. 

● tekur þátt í samræðum um 
daglegt líf og segir frá, 

● tekur þátt í samræðum um 
efni tengt náminu, 

● tekur þátt í 
samskiptaleikjum.  

Frásögn í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða sem 
unnið hefur verið með í viðfangsefnum námsins og beitt 
eðlilegum framburði og áherslum 

 

  

 ● sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 
hátt,  

● flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eigin 
texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa, 

● endursagt og lýst atburðum eða reynslu á 
einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda 
tónlistar o.frv. 

● myndlýsingar:  þ.e. tala á mjög 
einföldu máli um myndir 
tengdar efninu, 

● mjög stuttar einfaldar 
frásagnir (setningar) t.d. um 
texta sem unnið hefur verið 
með, 

● segja á einfaldan hátt frá 
nærumhverfi sínu.  

● getur gefið einfaldar 
upplýsingar um sjálfan sig, 
vini, fjölskyldu og áhugamál, 

● endursegir og lýsir 
atburðum á einfaldan hátt, 

● flytur atriði eða segir stutta 
sögu,  

● les upp eigin texta sem hann 
hefur haft tækifæri til að 
æfa. 

Ritun skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist 
honum persónulega, tengt saman einfaldar setningar, 
stafsett flest algengustu orðin og notað algengustu 
greinarmerki, eins og punkta og spurningarmerki, 
 
 

  



 ● skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum 
sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista, 

● lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 
fjölskyldu, áhugamál, vinum og umhverfi, 

● skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og 
tölvupóst, 

● samið stutta texta frá eigin brjósti með 
stuðningi mynda, hluta, tónlistar o.s.frv. 

● skrifa stakar setningar, 
● skrifa örstutta texta með 

orðaforða úr efnisflokkunum, 
● ritun einfalds texta úr efni sem 

þeir þekkja og hafa orðaforða 
um. 

 

● skrifar einföld orð og  
setningar, 

● skrifar einfaldan texta um 
persónuleg efni t.d. 
fjölskyldu vini og áhugamál, 

● skrifar einföld skilaboð, 
smáskilaboð og tölvupóst, 

● semur stuttan texta frá eigin 
brjósti. 

Menningarlæsi sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum þáttum sem 
snúa að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla, frítíma og 
hátíðum og áttað sig á hvað er líkt eða ólíkt því sem 
tíðkast í hans eigin menningu, 
 

  

 ● sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri 
umgjarðar menningarsvæðisins, s.s. 
landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra 
staða, 

● sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem 
einkennir barna- og unglingamenningu 
viðkomandi málsvæðis s.s. söguhetja 
barnabóka, leikja, söngva og ævintýra, 

● sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng 
orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld 
öðrum sem hann þekkir. 

● einföld þemaverkefni sem 
tengjast danskri menningu og 
þjóð, 

● dönsk tónlist, 
● danskar kvikmyndir, 
● ýmis dönsk forrit og smáforrit, 
● orðaforðaverkefni með 

áherslu á orð sem eru lík í 
dönsku, ensku og íslensku. 

● Finnur Danmörku á 
landakorti og bendir á 
helstu staði landsins, 

● ber saman daglegt líf og 
menningu barna á Íslandi og 
í Danmörku, 

● áttar sig á skyldleika 
íslenskra og danskra orða, 

● þekkir til barnabóka, leikja, 
söngva og ævintýra frá 
viðkomandi málsvæði. 
 

Námshæfni sett sér einföld markmið og lagt mat á námsframvindu 
með stuðningi frá kennara ef með þarf, 

● beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum 
námsins með stuðningi kennara eftir því sem 
þörf krefur, 

● hafa aðgang að orðabókum, 
tölvum og öðrum 
námsgögnum, 

● samtals -og vinnuæfingar, 
● einfaldir matskvarðar, 
● hópa – og paravinna. 

● nýtir sér leiðir til að 
auðvelda skilning og inntak, 

● beitir sjálfsmati, 
● tengir ný viðfangsefni við 

eigin reynslu og þekkingu, 
● tekur þátt í hóp- og 

paravinnu, 



● beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda 
námið, t.d. nýtt sér titil á texta eða myndir sem 
fylgja til að auðvelda skilning á inntaki, 

● tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu, 
● tekið þátt í hóp- og námsfélagavinnu, hlustað á 

og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja, 
● nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur 

og veforðasöfn. 

● hlustar á aðra, 
● nýtir sér einföld 

hjálpargögn. 

 

 


