
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
Fag: Íslenska og bókmenntir 

Bekkur:  7. bekkur 

Kennarar: Arnar, Árni Pétur og María Lea 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

 

Að nemendur séu orðnir vel læsir og hafi öðlast 

góðan lesskilning og fjölbreyttan orðaforða. 

Námsefni kynnt, afhending gagna 

Upprifjun á helstu málfræðiþáttum 

Lestur 

Upprifjun og undirbúningur fyrir samræmd próf 

Orðspor – kynning á bókum 

Málrækt 3 

Lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Þemabækur 

Hraðlestrarpróf 

 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

 

Að nemendur: 

 

Þekki og geti unnið með nafnorð og sagnorð 

Lestextar, lesskilningsverkefni, málfræði, 

ritunaræfingar 

Nafnorð 

Sagnorð  

Stafsetning 

Upprifjun og undirbúningur fyrir samræmd próf 

Orðspor vb. 6-11 

Lestrarbækur 

Efni frá kennara 

Málið í mark bls. 4-14 

Hraðlestrarprófum lokið 

Vika 3 

4. – 8. september 

Þekki lýsingarorð og persónufornöfn Lestextar, lesskilningsverkefni, málfræði, 

ritunaræfingar 

Lýsingarorð og fornöfn 

Stafsetning 

Upprifjun og undirbúningur fyrir samræmd próf 

Orðspor vb. 6-11 

Lestrarbækur 

Efni frá kennara  

Málið í mark bls. 30-32 og 20-27 

 

Vika 4 

11. – 15. september 

Átti sig á hvernig orð flokkast í orðflokka Lestextar, lesskilningsverkefni, málfræði, 

ritunaræfingar 

Stafsetning 

Upprifjun og undirbúningur fyrir samræmd próf 

Orðspor vb. 6-11 

Lestrarbækur 

Efni frá kennara 

 

Æfing í töku samræmdra 

prófa á rafrænu formi 

Vika 5 

18.-22. september 

Samræmd próf 21. og 

22. sep. 

 Lestextar, lesskilningsverkefni, málfræði: no., so., 

lo., pf.   

Ritunaræfingar 

Stafsetning 

Upprifjun og undirbúningur fyrir samræmd próf 

Orðspor vb. 6-11 

Lestrarbækur 

Efni frá kennara 

 

Samræmd próf 

Vika 6 

25.  – 29. september 

 

Að nemendur: 

Geri sér nokkra grein fyrir eigin máli. Geti notað 

allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein 

fyrir margræðni orða og nýti sér málfræðikunnáttu 

sína við orðmyndun, tal og ritun.  

 

Þekki orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu.   

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

 Rökkurhæðir    

Vika 7 

2.  – 6. október 

Stafsetning 

Um y, ý og ey 

 

Rökkurhæðir   

Efni frá kennara 

 

 

Vika 8 

9.  – 13. október 

Stafsetning 

Um i/y, í/ý og ei/ey og fleira 

Rökkurhæðir   

Efni frá kennara 

 

Stafsetning, undirbúin 

könnun 

Vika 9 Lesskilningur 

Málfræði 

Rökkurhæðir  



 
16. – 20 október 

Starfsdagar/vetrarleyfi 

Geti beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til 

setningar, málsgreinar og efnisgreinar. 

 

Geti lesið texta við hæfi á góðum hraða og af 

skilningi. Geti lagt mat á texta og túlkað.  Geti greint 

og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð. 

Geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 

grein fyrir þeim áhrifum sem texti 

hefur á hann.  

 

Geti greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt 

fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum svo sem 

tíma, sjónarhorni, sögusviði og boðskap.  

Geti beitt nokkrum hugtökum í umfjöllun um form og 

innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 

líkingar og boðskap.  

 

Geti aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu 

rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn 

verkefna. 

 

Geti valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og 

ánægju. 

    

Geti tjáð sig skýrt og áheyrilega, tjáð eigin skoðanir 

og tilfinningar. Geti tekið þátt í samræðum og 

rökræðum, hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni 

og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá 

aðalatriðum.  

 

Geti nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn 

hátt, átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og 

sýnt viðeigandi kurteisi. 

 

Ritun  

Vika 10 

23.  – 27. október 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði 

Úrvinnsla efnis/framsetning 

Rökkurhæðir 

Efni frá kennara 
 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

Foreldraviðtöl 2. nóv 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði 

Rökkurhæðir 

Efni frá kennara 
 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði 

Rökkurhæðir 

Efni frá kennara 
 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði 

Rökkurhæðir 

Efni frá kennara 
 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði  

Orðtök 

Ritun 

Rökkurhæðir 

 
 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Málfræði  

Boðskipti-samskipti 

Ritun  

Rökkurhæðir 

 
 

Vika 16 

4.  – 8. desember 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun 

Málfræði:  Nafnorð  

Stafsetning:Um  Y, Ý, EY 

Rökkurhæðir 

Orðspor 

Mat á Rökkurhæða-

verkefni 

Vika 17 

11.  – 15. desember 

Um x, gs og ks 

Nafnorð 

Orðspor Stafsetning, óundirbúin 

könnun 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

Jólaball 20. des. 

   

Vika 19 

4. - 5. janúar 

Starfsdagur 3. jan. 

Stofn sagnorða  

Lýsingarháttur og þátíð 

Orðspor  

Málrækt bls. 23-25 

Lestrarpróf 

Vika 20 

8. – 13. janúar 

Um framburð á fn, fl og lf í orðum. 

Lýsingarorð 
Orðspor 

Málrækt bls. 26-28 

Lestrarpróf 

Nafnorð/sagnorð, könnun 

 



 
Markmið á haustönn: 

Að nemandi: 

-sé fær um að taka virkan þátt í samræðum og rökræðum og fylgi viðeigandi reglum 

-sé orðinn vel læs og hafi öðlast góðan lesskilning og fjölbreyttan orðaforða 

-geti skipulagt og orðað texta á þann hátt sem hæfir efni, t.d. frásagnir, lýsingar, fréttir og fyrirmæli 

-geti nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun og stafsetningu og skilji að málfræðiþekking nýtist í tungumálanámi 

-átti sig á einkennum helstu orðflokka 

-þekki nokkur frásagnarform bókmennta svo sem þjóðsagna 

-geti skrifað læsilega og af öryggi 

-hafi náð valdi á helstu atriðum stafsetningar og nokkurri færni í greinamerkjasetningu 

-geri sér nokkra grein fyrir mismunandi hlutverkum orða í texta 

 

Annað: 

Bókin Rökkurhæðir (Ófriður) verður lesin og verkefni tengd efni bókarinnar  unnin í þemavinnu út frá ofangreindum hæfniviðmiðum. 

Nemendur skulu lesa heima, upphátt og í hljóði, á hverjum degi bækur að eigin vali. Nemendur skila bókarskýrslu einu sinni í mánuði. 

Reglulega verða lagðar fyrir stafsetningaræfingar og kannanir. Öll vinna nemenda er til grundvallar einkunnar í lok annar. 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 


