
 
 

Njarðvíkurskóli – 2020-2021 

Bekkur:  7. bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Kennarar: Margrét Rósa Friðbjörnsdóttir 

Tímafjöldi:  5 tímar á viku         

Námsgögn: Ertu Guð, afi?, Tár, bros og takkaskór, Ertu geimvera? Orðspor 3, Töfraskinna, Smellur, frjálslestrarbækur, ljósrit frá kennara og orðabækur 
 

Lykilhæfni:   
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi geti: 

• flutt laust og bundið mál upphátt með 
viðeigandi áherslum og túlkun fyrir 
áheyrendur 

• náð valdi á viðeigandi framsögn og 
framkomu sem stuðlar að sjálfsöryggi. 

• þjálfast í að hlusta á, sýna athygli og 
virðingu þegar aðrir eru að flytja mál sitt 
og koma skoðunum sínum á framfæri 

• Nemendur æfa sig í að hlusta bæði á 
kennarann og samnemendur 

• Nemendur æfa sig í að koma upp í pontu 
og flytja sitt mál áheyrilega 
 

• Frammistaða metin 

Lestur og bókmenntir 
Nemandi geti: 

• náð góðum leshraða 

• geti lesið af öryggi  og með viðunandi 
skilningi á almennan texta 

• myndað sér skoðun á því sem hann hefur 
lesið 

• áttað sig á hugtökum í bókmenntum s.s. 
tími,  umhverfi, aðal- og aukapersónur og 
myndmál 

• þekkt einkenni þjóðsagna 

• lesið nútímaskáldsögur og vinni verkefni 
þeim tengdum 

• beitt hugtökum til að fjalla um innihald 
ljóða, s.s. rím, ljóðstafi, hrynjandi, 
líkingar og boðskap  

• Nemendur lesa ýmsar bókmenntir og aðra 
texta sem þeir velja sjálfir 

• Nemendur vinna ýmis verkefni í tengslum 
við bókmenntatexta þar sem reynir á 
hæfni nemenda í öllum þáttum 
íslenskunnar 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
  
 

• Lestrardagbók  

• Ritgerð 

• Verkefni 

• Kannanir 
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Ritun 
Nemandi geti: 

• byggt upp texta á viðeigandi hátt og 
notað rétta greinamerkjasetningu 

• skrifað útdrætti og endursagnir úr 
munnlegu og skriflegu efni 

• samið texta þar sem beitt er eigin 
sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu 

• náð valdi á helstu atriðum stafsetningar 

• skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum 
aðgerðum í ritvinnslu og vísa til heimilda 

 

• Nemendur skrifi útdrátt í lestrardagbók  

• Nemendur þjálfi færni í stafsetningu í 
gegnum textaskrif t.d í  ritunarverkefnum 

• Nemendur skrifa bókmenntaritgerð 
 

 

• Ritunarverkefni  
 

 

Málfræði 
Nemandi geti: 

• greint sagnorð og helstu fallorð, þ.e. 
nafnorð, lýsingarorð og fornöfn í flokka 
af nokkru öryggi og fundið kyn, tölu, tíð 
og fall orða 

• þekkt og notað orðtök og málshætti 

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

• Nemendur efli málfræðiþekkingu sína með 
verkefnum 

• Nemendur auka leikni sína í textaskrifum 
með því að vinna verkefni 

• Innlögn á málfræðiatriðum og verkefni 
unnin 

• Lestur og umræður um íslenska tungu og   
verkefni unnin   
 

• Kannanir 
  

 

Lokanámsmat:  
Yfirlitspróf í maí 
Lesfimipróf í september, janúar og maí.   
Stafsetningar- og málfræðikannanir 
Vinnubækur metnar í lok annar 
Bókmenntaritgerð 
Fjögur lesskilningspróf á árinu   
 


