
7. bekkur  
 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  
 

Stefna Hörðuvallskóla  er að kenna samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis fyrstu þrjú árin og í framhaldi  „Læsi til náms“. Þar sem unnið er með 

samþættingu tals, hlustunar, lesturs og ritunar sem er grundvöllur til árangurs.  

 

Íslenska 7. bekkur 
Efnisflokkur: Talað mál, hlustun, áhorf 

Í töluðu máli, hlustun og áhorfi í 7. bekk í íslensku er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og þekki áhersluþætti góðrar framsagnar 

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda   
 Tekið þátt í samræðum og rökræðum  
 Nýtt sér myndefni og rafrænt efni, á gagnrýninn hátt 
 Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að greina aðalatriðin 

 
Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í töluðu máli, hlustun og áhorfi munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Þjálfa munnlega tjáningu með áherslu á 
þætti góðrar framsagnar 

 Þátttaka í umræðum með gagnrýnni 
hugsun 

 Þjálfi áhorf og hlustun 
 

 
 
 

 Fjölbreyttir lestextar 

 Fjölbreytt hlustun 

 Fjölbreytt myndefni 

 Samþætt lesfögum s.s. samfélagsfræði og 
náttúrugreinum 
 

 Framsögn  

 Ljóðaflutningur 

 Jafningjamat 

 Raddlestrarpróf 
 Virkni í hópumræðum 



 
Íslenska 7. bekkur 

Efnisflokkur: Lestur og bókmenntir 

 

Í lestri og bókmenntum í 7. bekk í íslensku er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Lesið  texta við hæfi með góðum hraða og af skilning   lagt mat á hann og túlkað 

 Greint og fjallað um aðalatriði og aukaatriði 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks 

 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir og rætt 
um þær 

 Lesið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær 
 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, s.s. rím, ljóðstafi, 

hrynjandi, líkingar og boðskap 
 Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn 

verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga 
 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í lestri og bókmenntum munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Lestur, skilningur, túlkun 

 Bókaritgerðir 

 Paralestur 
 Lykilorð 

 Textagreining  
 

 Fjölbreyttar bókmenntir 

 Þjóðsögur og ljóð lesin  

 Verkefni úr fjölbreyttum 
bókmenntasögum 

 Samþætting við aðrar faggreinar s.s. 
samfélags- og náttúrugreinar 

 Skáldakynningar 
 

 
 

 Lestrarpróf (framburður/hraði) 

 Nemendakynning á lesnum bókmenntum 

 Lesskilningspróf 
 Bókmenntaritgerð   



Íslenska 7. bekkur 

Efnisflokkur: Ritun 

Í ritun í 7. bekk er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur 
 Samið texta þar sem er eigin sköpun nýtur sín og ríkulegur orðaforði 
 Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar  
 Skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða í tölvu og vísa í heimildir 

 
Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í ritun munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Þjálfa á meginþætti ritunar; 
               textagerð, málsnið, stíll, skrift, stafsetning  
               og frágangur texta 

 Áhersla á að nemendur nái tökum á að 
setja sínar eigin hugmyndir á blað  

 Áhersla á að nemendur sé gagnrýnir á 
texta  

 Skoðuð verða mismunandi textategundir  

 Ritdómar 

 Lýsingar, frásagnir, sögur,ljóð  
 Bókagagnrýni  

 Útdrættir úr bókmenntatexta/endursögn,  

 Mismun á töluðu máli og rituðu  
 Helstu stafsetningarreglur 

 Greinamerki  

 N 
 otkun orðabóka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ritunarpróf 

 Viðfangsefni nemenda metin jafnóðum 

 Bókmenntaritgerð  
 Stafsetningapróf  

 



Íslenska 7. bekkur 

Efnisflokkur: málfræði 
Í málfræði í 7. bekk er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það  
 Notað ríkulegan orðaforða, í ræðu og riti 
 Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum  
 Áttað sig á helstu einkennum orðflokka 
 Notað orðtök og málshætti í töluðu og rituðu máli 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 málfræðihugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið mál, talað og ritað 
 Nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og orðasambönd og notað þau í texta 
 Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu. 

 
Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í málfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar:   

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 
 

 Orðaforði – læsi til náms 

 Ýmis verkefni til að greina orðflokka og 
nýta þekkingu sína í eigin ritun 

   

 

 Málfræðiverkefni 

 Verkefni í orðflokkagreiningu (beygjanleg 
og óbeygjanleg orð) 

  Málsgreinar og efnisgreinar 
 Fjölbreyttir textar  

 

 

 Próf  

 Verkefni  
 

 

 

  



Lykilhæfni : Hæfniviðmið við lok 7. bekkjar 

Tjáning og miðlun Skapandi og gagnrýnin 
hugsun Sjálfstæði og samvinna Nýting miðla og upplýsinga  Ábyrgð á eigin námi 

 tjáð hugsanir sínar, 

hugmyndir og ti lfinningar á 
skipulegan, skýran og 
viðeigandi hátt  

 brugðist með rökum við 

upplýsingum og 
hugmyndum sem eru á 
margvíslegu formi, tekið 
þátt í rökræðum um 

viðfangsefni og rökstutt 
mál sitt af yfirvegun og 
tekið ti l l it ti l  ólíkra 

sjónarmiða 
 rætt á viðeigandi og skýran 

hátt um málefni þannig að 
áhugi viðmælenda sé 
vakinn 

 notað orðaforða á 

fjölbreyttan hátt og 
viðeigandi hugtök sem 
tengjast margskonar 
umfjöllunarefni  

 nýtt fjölbreyttar aðferðir 

við að miðla þekkingu sinni 
og leikni, skoðunum, 
hugsunum og tilfinningum 

á skipulegan og skýran hátt 
sem við á hverju sinni  

 spurt rannsakandi 

spurninga skipulagt eigin 
áætlun og endurskoðað 
ferli  við efnistök og 

úrvinnslu verkefna 
 skilgreint og rökstutt 

viðmið um árangur 
 verið óhræddur að nýta sér 

mistök og óvæntar 
niðurstöður á gagnrýninn 

og skapandi hátt og séð í 
þeim nýja möguleika 

 tekið upplýsta afstöðu til  

gagna og upplýsinga, 

dregið ályktanir og skapað 
eigin merkingu 

 beitt mismunandi 

sjónarhornum, gagnrýninni 
hugsun 

við mótun og miðlun 
viðfangsefna á 
skapandi hátt 

 tekið frumkvæði í námi 

sínu og verið sjálfstæður og 
ábyrgur í vinnubrögðum, 

 gert sér grein fyrir hvernig 

hann nýtir styrkleika sína 

og hefur skýra sjálfsmynd, 
 unnið með öðrum og tekið 

á jákvæðan hátt þátt í 
samskiptum og lagt sitt af 
mörkum í uppbyggilegu 

samstarfi  sem tengist námi 
og félagsstarfi  innan skóla, 

 verið leiðandi í samstarfi  og 

borið ábyrgð í útfærslu 

leiða að sameiginlegum 
markmiðum, 

 nýtt hæfni sína ti l  að vera 

virkur og ábyrgur borgari í 
lýðræðislegu samfélagi, 

 tekið leiðsögn og gagnrýni 

á uppbyggilegan hátt og að 
sama skapi sett eigin 
gagnrýni uppbyggilega 
fram 

 

 nýtt fjölbreytta miðla og 

hjálpartæki á ábyrgan hátt 
við að leita upplýsinga og til  
stuðnings í námi sínu 

 notað sjálfstætt og í 

samvinnu með öðrum 
fjölbreytta miðla við 
skipulag, nýsköpun og 
þróun og framsetningu 

upplýsinga og hugmynda 
 sýnt ábyrgð í meðferð upp 

lýsinga og heimilda og verið 
meðvitaður um 

siðferðislegt  gildi  ábyrgrar 
netnotkunar og tekur 
ábyrgð á eigin samskiptum 
á neti og netmiðlum 

 gert sér grein fyrir hvernig 

hann getur hagnýtt sterkar 
hliðar sínar á skapandi hátt 
í  

 námi og haft skýra 

sjálfsmynd 
 sett sér raunhæf markmið 

um frammistöðu og 
framvindu eigin náms, 
unnið eftir þeim  

 og lagt mat á hvernig ti l  

hefur tekist 
 skipulagt og borið ábyrgð á 

eigin námi með hliðsjón af 
hæfnivið-miðum 

aðalnámskrár, skipulagt og 
endurskoð-að með til l iti  ti l 
mats á árangri  

 

 


