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Bakgrunnsupplýsingar
Í 7. bekk eru 23 nemendur, 17 drengur og 6 stúlkur. Alls fá nemendur 35,5 kennslustundir á viku.
Umsjónarkennari er Dóra Björk Ólafsdóttir. Stuðningsfulltrúi er Sara Mist Díönudóttir.
Aðrir kennarar:
• Íþróttir – Hjördís Ólafsdóttir
• Sund – Hjördís Ólafsdóttir
• Íslenska – Dóra Björk Ólafsdóttir og Katrín Jóna Ólafsdóttir
• Danska – Dóra Hanna Sigmarsdóttir
• Samfélagsfræði – Dóra Björk Ólafsdóttir
• Náttúrufræði – Dóra Björk Ólafsdóttir
• Stærðfræði – Dóra Björk Ólafsdóttir og Sigríður H. Ragnarsdóttir
• Enska – Fannar Sigurpálsson
• Upplýsingamennt – Fannar Sigurpálsson
• Heimilisfræði - Halldóra Ólöf Sigurðardóttir
• Textíl - Silja Konráðsdóttir
• Smíði - Sigurbergur Bjarnason
• Myndlist - Helga Lára Haraldsdóttir

Viðmiðunarstundaskrá
Íslenska
Stærðfræði
Samfélags- og náttúrugreinar
Enska
Danska
Fjölval
Smiðjur
Sund
Íþróttir
Upplýsingamennt
Umsjón
Samtals: 1420 mínútur

240 mínútur
240 mínútur
240 mínútur
120 mínútur
120 mínútur
80 mínútur
240 mínútur
40 mínútur
80 mínútur
40 mínútur
60 mínútur

Samþætting námsgreina
Námsgreinarnar fléttast saman á margvíslegan hátt. Þar sem kennt er út frá hæfniviðmiðum
Aðalnámskrár grunnskólanna má oft samþætta námsgreinar með góðu móti. Þannig fæst greinarbetri
mynd af stöðu nemenda, þar sem þeir geta sýnt fram á víðtæka þekkingu sína.

Útinám
Við leggjum áherslu á að tengja nemendur við sitt nánasta umhverfi og nýtum umhverfi skólans og
útikennslusvæðið Narfakotsseylu í nám og kennslu. Útinám er samþætt nám sem getur tengst öllum
námsgreinum.
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Kynbundið og kynferðislegt áreiti og ofbeldi
Forvarnir og fræðsla fer fram í öllum árgöngum. Verið er að endurskoða og betrumbæta hvernig
nálgast á viðfangsefnið. Bekkjarnámskrá verður uppfærð um leið og þeirri vinnu er lokið. Áætluð
verklok er á skólaárinu 2022 – 2023.

Námsmat
Námsmat fer fram með símati yfir skólaárið sem tekur mið af hæfniviðmiðum
Aðalnámskrá grunnskóla í öllum greinum. Ekki er gefin einkunn fyrir verkefni
heldu aðeins Lokið og Ólokið. Til þess að meta hvert hæfniviðmið er notast við
hæfnitákn sem má sjá hér til hliðar.
• Ólokið ef nemandi tók ekki þátt í eða náði ekki að ljúka við verkefni sökum
t.d. fjarvista.
• Í vinnslu ef nemandi hefur hafið ákveðið hæfniviðmið en ekki er hægt að
meta það strax.
• Hæfni ekki náð ef nemandi vann með ákveðið hæfniviðmið en náði ekki
tökum á því.
• Þarfnast þjálfunar ef nemandi þarfnast frekari þjálfunar til að ná hæfniviðmiði sem unnið hefur
verið með.
• Á góðri leið ef nemandi þarf bara ögn meiri vinnu með hæfniviðmiðið til þess að ná því.
• Hæfni náð ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði
• Framúrskarandi ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði og sýnt getu umfram þá hæfni sem viðmiðið
setur.
Við lok 7. bekkjar eru allar námsgreinar metnar og nemandi fær útprentaðan vitnisburð með bókstaf í
hverri námsgrein sem lýsir hæfni nemandans.
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Íslenska
Hæfniviðmið

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 skiptast hæfniviðmiðin í íslensku fyrir 5.-7. bekk í fjóra þætti;
Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Unnið er með hvern þátt fyrir
sig en einnig eru þeir samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni.

Kennsluefni og gögn
•
•
•
•
•
•

Orðspor 3 – Íslenska fyrir miðstig grunnskóla
Málrækt 3 – Kennslubók í málfræði fyrir miðstig grunnskóla
Töfraskinna – Bókmenntir fyrir miðstig
Indjáninn – e. Jón Gnarr
Gunnlaugs saga – Íslendingasaga
Ýmis verkefni frá kennara
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Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna.
Námsmat er á formi símats, þar sem nemendur taka kannanir og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða
sem einstaklingar. Einnig eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum.
Heimavinna er sett fyrir eftir þörfum en heimalestur fimm sinnum í viku er skylda. Nemendur fara í
Orðarún í október og febrúar og samræmd könnunarpróf í september. Leshraði er kannaður í
september, janúar og maí og notast er við eftirfarandi lesfimiviðmið.

7.bekkur

90% viðmið

50% viðmið

25% viðmið

120 orð á mínútu

165 orð á mínútu

190 orð á mínútu

Stærðfræði
Hæfniviðmið
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Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Gulu hæfniviðmiðin sem eru eingöngu í 7.bekk en þau grænu eru
sameiginlegar með öðrum bekkjum.

Kennsluefni og gögn
Efni úr Stiku 3b, Skala 1A og annað efni frá kennara.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna.
Námsmat er á formi símats, þar sem nemendur taka kannanir og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða
sem einstaklingar. Einnig eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum.
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Samfélagsgreinar
Hæfniviðmið

Hæfniviðmið eru tekin úr Aðalnámskrá Grunnskólanna. Við hvetjum foreldra til að fylgjast með á
Mentor þegar nemendur eru metnir. Gulu hæfniviðmiðin eru eingöngu í 7.bekk en þau grænu eru
sameiginleg með öðrum bekkjum.

Kennsluefni og gögn
•

Sögueyjan

•

Evrópa og Evrópa vinnubók

•

Sjónvarpsþátturinn Sítengd

•

Ítarefni frá kennara

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna.
Námsmat er á formi símats, þar sem nemendur taka kannanir og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða
sem einstaklingar. Einnig eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum.
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Náttúrufræði
Hæfniviðmið

Kennt verður út frá ofangreindum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsefni er því
valið með hliðsjón af þeim og því liggur ekki ein ákveðin kennslubók til grundvallar.

Kennsluefni og gögn
Stuðst verður við kennslubókina Auðvitað – Heimilið. Auk þess verður valið efni úr ýmsum öðrum
kennslubókum með það að leiðarljósi að farið verði vel í öll ofangreind hæfniviðmið.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna.
Námsmat er á formi símats, þar sem nemendur taka kannanir og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða
sem einstaklingar. Einnig eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum.
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Enska
Hæfniviðmið

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 eru hæfniviðmið fyrir erlend tungumál sett upp í þremur
stigum, 1. stig, 2. stig og 3. stig. Við lok grunnskóla eiga nemendur að hafa tileinkað sér hæfni sem
samsvarar 3. stigi. Hæfniviðmiðin skiptast í sjö þætti; hlustun, lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun,
menningarlæsi og námshæfni.

Kennsluefni og gögn
• Verkefni frá kennara byggð á hæfniviðmiðum aðalnámskrár
• Action les- og vinnubók (málfræði og ítarefni)
• Ýmis myndbönd, tónlist og fréttaefni tengd efni kennslunnar.

Námsmat
Símat allt árið þar sem nemendur vinna að verkefnum, bæði einstaklings og hópa verkefni. Lagt verður
áhersla á fjölbreytt verkefni sem tengjast hæfniviðmiðunum.
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Danska
Hæfniviðmið

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 eru hæfniviðmið fyrir erlend tungumál sett upp í þremur
stigum, 1. stig, 2. stig og 3. stig. Við lok grunnskóla eiga nemendur að hafa tileinkað sér hæfni sem
samsvarar 3. stigi en þar sem Akurskóli byrjar ekki í dönsku fyrr en í 7. bekk þá næst líklega bara að
klára 2 stigið. Hæfniviðmiðin skiptast í sjö þætti; hlustun, lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun,
menningarlæsi og námshæfni.

Kennsluefni og gögn
•
•
•
•
•

Verkefni frá kennara byggð á hæfniviðmiðum aðalnámskrár
Start les- og vinnubók og hlustunaræfingar
Ýmis myndbönd: danskir þættir, tónlist og annað sem tengist námsefninu
Start leikjavefur: https://vefir.mms.is/start/ og önnur verkefni á veraldarvefnum
Duolingo – app í síma eða vefsíða með gagnvirkum æfingum

Námsmat
Símat allt árið þar sem nemendur vinna að verkefnum, bæði einstaklings og hópa verkefni. Lagt verður
áhersla á fjölbreytt verkefni sem tengjast hæfniviðmiðunum.

Heimilisfræði
Hæfniviðmið
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Í heimilisfræði má finna tengingu á milli næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis. Því er kennslan
samþætt með verkefnum sem hafa tengsl við ofangreind hæfniviðmið en opinberar ráðleggingar
(Lýðheilsustöðvar/Landlæknis) eru hafðar til hliðsjónar. Nemendur fá kennslu í að matreiða á
fjölbreyttan hátt og þekkingu á þeim næringarefnum sem tilheyra hverjum fæðuflokk. Nemendur fá
innsýn inn í heimishald og aukna þekkingu á umhverfisvernd og sjálfbæra lífhætti.

Kennsluefni og gögn
Gott og gagnlegt 3 les- og vinnubók, ásamt efni af vef og bókum frá kennara. Ýmis áhöld úr
kennslueldhúsi ásamt hráefni.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Námsmat
er á formi símats á einstaklings- og hópverkefnum í tímum.

Myndmennt
Hæfniviðmið

Í myndmennt læra nemendur að tjá sig án orða. Þeir geta ýmist unnið á gagnrýninn hátt með málefni
daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja
sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og
persónulegur, byggður á rannsóknum á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins

Kennsluefni og gögn
Ýmis áhöld og efni myndmenntarstofunnar. Ljósrit af verkefnum sem henta myndmenntarkennslu.
Skjávarpi, bækur og ljósrit.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er í formi
símats þar sem vinna, verkefni og umræður í tíma eru metnar. Nemendur eru einnig metnir út frá
þátttöku og virkni í kennslustundum. Námsmat er einnig í formi einstaklings- og hópverkefna í tímum.
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Hönnun og smíði
Hæfniviðmið

Kennsla í hönnun og smíði á að taka mið af hæfileikum og getu einstaklingsins og stuðla að jákvæðu
viðhorfi til greinarinnar. Hönnun felur í sér að einstaklingur mótar og ákveður útlit og uppbyggingu
hlutar á eigin hátt. Það getur falið í sér að endurgera eða breyta hugmynd eða hlut, t.d. með tilliti til
útlits eða virkni eða vinna með eitthvað nýtt og áður óþekkt. Í hönnunarkennslu lærir nemandinn að
vera skapandi og hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt.

Kennsluefni og gögn
Gögn og áhöld frá kennara.

Námsmat
Mat á hæfniviðmiðum út frá verkefnum og vinnu í tíma.

Textílmennt
Hæfniviðmið

Textímennt þjálfar nemendur í fínhreyfingum, samvinnu og eflir þrautseigju og elju. Hvernig við
umgöngumst vinnustað og tæki hans. Unnin eru fjölbreytt verkefni þar sem nemendur fá tækifæri til
að njóta sín og tjá sig með efnisvali eða skreytingum á verkefnum.

13

Skólanámskrá Akurskóla 2022-2023
Nám og kennsla – 7. bekkur

Kennsluefni og gögn
Bækur og gögn frá kennara.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er í formi símats
þar sem vinna, verkefni og umræður í tíma eru metnar. Nemendur eru einnig metnir út frá þátttöku og
virkni í kennslustundum. Nemendur sýna öðrum virðingu og góða framkomu í tímum.

Skólaíþróttir
Hæfniviðmið

Í aðalnámskrá frá árinu 2013 eru hæfniviðmiðin sett fram undir fjórum mismunandi flokkum;
líkamsvitund, leikni og afkastageta mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting þekkingar
varðandi heilsu og að síðustu öryggisþættir. Unnið er með hvern þátt fyrir sig en einnig eru þeir
samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni.

Kennsluefni/kennslugögn
Stór og smá áhöld til sund- og íþróttaiðkunar. Nemendum er skylt að koma með leikfimis- og
sundfatnað og handklæði til að fara í sturtu að tíma loknum.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er á formi
símats, þar sem nemendur taka próf og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða sem einstaklingar. Einnig
eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum. Nemendur þurfa að sýna öðrum
virðingu og góða framkomu. Metið er frumkvæði nemanda, hæfni þeirra til að nota þekkingu og
leikni í tímum.
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Upplýsinga- og tæknimennt
Hæfniviðmið

Í upplýsinga- og tæknimennt læra nemendur að umgangast þann tæknibúnað sem skólinn býr að og
hvernig nota skal tæknina. Nemendur læra að vera stafrænir samfélagsþegnar og læra þannig um
þær jákvæðu hliðar hins stafræna heims sem og hætturnar sem þar geta leynst.

Kennsluefni og gögn
Kennsluefni er tengt hæfniviðmiðum og unnið samkvæmt þeim. Nemendur nýta tölvur í tölvuveri og
vinna mest allt gegnum í Microsoft Office og þeim forritum sem fylgja því. Einnig er mikið unnið á
netvöfrum s.s. Google og Microsoft edge, svo og teikni- og myndaforrit ýmiskonar.

Námsmat
Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er í formi símats
þar sem vinna og verkefni í tíma eru metnar. Nemendur eru einnig metnir út frá þátttöku
og virkni í kennslustundum. Námsmat er einnig í formi einstaklings- og hópverkefna í tímum.

Fjölval
Umsjónarmenn: Ester Inga Alfreðsdóttir, Margrét Ósk Heimisdóttir, Oddný Þórhallsdóttir, Ólína Laufey
Sveinsdóttir, Ríkharð Bjarni Snorrason og Þorbjörg Guðmundsdóttir.
Kennslulýsing: Nemendum á miðstigi er skipt í hópa. Í þessum hópum er brotið upp hefðbundið
skólastarf og leitast eftir að hafa fjölbreytt viðfangsefni fyrir hvern hóp. Hóparnir byrja á því að fara einu
sinni á hverja stöð og að því loknu geta nemendur valið sér stöð vikulega.
Markmið:
•
•

Að nemendur öðlist reynslu í starfi með ólíkum aldurshópum.
Að viðfangsefni verði fjölbreytt og við hæfi allra nemenda.
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•
•

Að virkja áhuga og vinnusemi nemenda.
Að nemendur öðlist nýja sýn á skólastarfið þar sem nýbreytni er ríkjandi.

Þannig er stuðlað að eftirfarandi þáttum í lykilhæfni Aðalnámskrá grunnskóla, að nemandi við lok 7.
bekkjar geti:
•
•
•
•
•

tekið þátt í samræðum og hlustað á aðra. Tjái skoðanir sínar munnlega, skriflega eða á annan
hátt.
sýnt frumkvæði og beitt gagnrýnni hugsun. Verið skapandi við vinnu og lausn verkefna.
leitað sjálfstæðra lausna í vinnu sinni og sýnt kurteisi í samskiptum. Leggi sitt af mörkum í
hópastarfi og fylgt fyrirmælum.
miðli upplýsingum til annarra og nýti mismunandi miðla til upplýsingaöflunar. Vinni vel og á
gagnrýninn hátt úr upplýsingum.
sett sér markmið í námi, meti stöðu sína raunhæft í námi og nýti tíma sinn vel.
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