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Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Talað mál, hlustun og áhorf 

 geti flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hafi tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 

 geti hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem 

heimildir í vinnu.  Einnig notið myndefnis upplestrar, leikins efnis og tónlistar, gert grein fyrir 

skoðun sinni á viðkomandi efni og sett fram rökstutt mat á því. 

 geti átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitsemi, virðingu og kurteisi. 

 

Lestur og bókmenntir 

 lesi almenna texta af öryggi, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra. 

 geti lesið, túlkað, metið og fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og geri sér góða grein 

fyrir gildi bókmennta í menningu. 

 geti greint og skilið aðalatrið og aukaatrið í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða. 

 geti beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði,s.s. minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði 

og kannist við myndmál, algeng tákn og stílbrögð. 

 geti notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð 

af ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 

 geti leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika 

ritaðs máls, s.s. fjölmiðla- og margmiðlunarefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess. 

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem geriri sér grein 

fyrir gildi þess að lesa. 

 

Ritun 

 geti beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipi efnisatriðum í samhengi og móti 

málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. 

 geti skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur 

hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær. 



 geti tjáð skoðanir sínar og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin brjósti og er 

óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun. 

 geti beitt reglum um réttritun, hafi náð góðu valdi á stafsetningu og geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda.  

 geti notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildi, vísað til þeirra og sett í 

heimildaskrá svo sem reglur kveða á um. 

 

Málfræði 

 geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess. 

 átti sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og geri sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra. 

 geti flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 

upplýsingar sem þar er að finna. 

 geti valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið og gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun 

og málsniði eftir efni og tilefni. Áttað sig á staðbundnum og aldurstengdum tilbrigðum í 

orðaforða og málnotkun. 

 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Logar 

Hljóðbók er að finna á https://www.mms.is/namsefni/logar-hljodbok 

 Skáldsagan Mávahlátur  

 Finnur – verkefni í málfræði og stafsetningu  

 Lesskilningsverkefni og ritunar- og stafsetningarverkefni (gagnvirk þjálfunarforrit) 

 ,,Með fjaðrabliki…“ Bókmenntir fyrir efri bekki grunnskóla 

 Á önninni lesa nemendur kjörbækur að eigin vali  

 

 

 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Skáldsagan Mávahlátur - Þátttaka í umræðum, tímaritgerð um valið afmakað efni (8. nóv.) og 

námsmappa með verkefnum (orðskýringar, útdráttur, hugleiðingar og vangaveltur, 

bókmenntahugtök, myndmál o.fl.) Ath. verkefni í námsmöppu skal vinna jafnt og þétt en 

lokaskil á möppu eru  í desember. 

 Kvikmyndaáhorf og gagnrýni - ritun (skil með námsmöppu) 

 Málfræði, bókmenntir og lesskilningur- kannanir og tímaverkefni (málfræðikönnun uppúr 

miðjum nóvember). 

 Rökfærsluritgerð og munnleg kynning á ritgerðinni (12. og 13. desember). 

 

 

 

 

 

https://www.mms.is/namsefni/logar-hljodbok


September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

2.-6. 
 

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 5-28 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar, 1. kafli - Að lesa, skilja og skrifa 

 Bókasafnsferð- heimaverkefni  

9.-13.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 29-62 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Hugleiðingar og vangaveltur) 

 Logar, 1. kafli - Að lesa, skilja og skrifa 

 Finnur - málfræði - verkefni 1 

 Yndislestur 

16.-20.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 63-87 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Bréf/dagbókarfærsla í hlutverki persónu) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 2 

 Yndislestur 

23.-27.   Skáldsagan Mávahlátur bls. 88-106 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 

 (Orðskýringar) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 3 og 4 

 Yndislestur 

Október  

30.-4.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 107-146 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Samanburður á aðstæðum sögupersóna) 
Skil á námsmöppu til kennara í lok vikunnar 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 5 og 6 

 Yndislestur 

7.-9. 
10. október – 
viðtalsdagur 
Starfsd. 11. okt. 

 Skáldsagan Mávahlátur – verkefnavinna (Útdráttur úr bls. 5-
146) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur  

 Yndislestur 

14.-18.  
Námsferð 16.-17. 

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 147-175 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur 

 Finnur - málfr. - verk. 7, 8 og 9 

 Yndislestur 

21.-25.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 176-196 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Að greina myndmál í bókmenntatexta) 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Ljóðlist 

 Finnur -  málfr. - verk. 10 

 Yndislestur 

28.-1.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 197-223 

 Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Bókmenntahugtök- greining) 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Ljóðlist 



 Finnur - málfr. - verk 14, 15, (og 16 aukaverkefni)  

 Yndislestur 

Nóvember  

4.-8. 
Uppbrotsdagar e. hád.  

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 224-246  
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 
Tímaritgerð úr skáldsögunni Mávahlátur 8. nóv- nemendur velja 
sér umfjöllunarefni og geta undirbúið sig heima. 

 Finnur - málfr. - verk. 18 

 Yndislestur 

11.-15. 
Árshátíðarvika uppbrot 

  

 18.-22.   Finnur - málf. - verkefni 19 og upprifjun fyrir málfræðikönnun 
Málfr. könnun í lok viku 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Smásögur 

 Yndislestur 

25.-29.  Rökfærsluritun hefst  

 ,,Með fjaðrabliki...“ Smásögur 

 Yndislestur 

Desember  

2.-6.  Rökfærsluritun-ritgerðarvinna 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Smásögur 

 Yndislestur 

9.-13. 
Uppbrotsd. laufabr. 11. 

des. 

 Rökfærsluritun-ritgerðarvinna 

 Skil á rökfærsluritgerð í lok viku, 12.-13. des. 
Munnlegar kynningar 

 Yndislestur 

16.-20. 
Litlu jólin 20. des 

 Áhorf á kvikmynd + gagnrýni 
Lokaskil á námsmöppu (Mávahlátur) + kvikmyndagagnrýni 

 Yndislestur 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 
 
 
 
 

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

   

   

    

Febrúar  

   



   

   

    

Mars  

   

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 

 


