
 

 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
Íslenska 

7. bekkur 

Arnar, Árni Pétur og María Lea 

 
Kennslubækur:     Málrækt 3, Mál er miðill, Málið í mark - fallorð, ýmis verkefni og ljósrit frá kennara. 

Heimanám: Yndislestur. Þeir sem ekki ná að klára verkefni sem lögð eru fyrir í tímanum taka þau með sér og klára. 

Kennsluaðferðir: 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir sem miða að því að efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda við lausnir viðfangsefna. 

Meðal annars innlagnir, paravinna, hópavinna, hlustun, ritun, framsögn, umræður, vinnubókavinna, töflukennsla, lestur o.fl. 

Námsmat:  

Kannanir í málfræði, ástundun í yndislestri, heimaverkefni í bókrýni , ástundun í kennslustundum 

Stafsetning: tveir undirbúnir upplestrar og tveir óundirbúnir  

Hraðapróf í lestri og lesskilningspróf 

     

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
    

Vika 2 

22.-26.janúar 
Hæfniviðmið: Málfræði og stafsetning 
 
-Að nemendur geri sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði við 
orðmyndun, tal, ritun og stafsetningu  
-Að nemendur geri sér grein fyrir eigin máli og hafi skilning á gildi þess 
að bæta það  
-Að nemendur geti áttað sig á að orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð 
og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra  
-Að nemendur geti nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál  
 

Orðflokkar 

Nafnorð 
 
Fornöfn-persónufornöfn 
Töluorð og 
spurnarfornöfn 
Eignarfornöfn og 
ábendingarfornöfn 

Um g 
Um ps, pt, ppt fs og ft 

 

 
 
 
Málrækt s. 33-42, 69, 81-86 
 
 
 
 
Mál er miðill verkefnabók bls. 34-
42, 60-63 
 

Undirbúin 
stafsetning 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

-Að nemendur geti beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til 
setningar, málgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins  

 

Nafnorð 
Um x, gs og ks 
 

 
Mál er miðill vb. bls. 46-49 
 

Óundirbúin 
stafsetning 



 

 

Vika 4 

5.-9.febrúar 

- Að nemendur geti beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í 
umræðu um mál, talað og ritað  
 
 

Sagnorð 
 
Um f og v 
Um ps, pt, ppt fs og ft 

Málrækt bls. 54-58    
 
Mál er miðill vb. bls. 50-59, 60-63 
 

 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Hæfniviðmið: Talað mál, áhorf, hlustun. 
 
- tjáð sig skýrt og greinilega og geti hlustað og tekið vel eftir og greint 
frá aðalatriðum  
- tjáð sig og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar  
- átt góð samskipi, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi  
- tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 

Stóra upplestrarkeppnin 
Upplestraræfingar  
Lesskilningsverkefni 
Yndislestur  
 

Orðspor lesbók/vinnubók 1. kafli 
(velja úr) 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

  Orðspor lesbók/vinnubók 3. kafli 
(ritgerðir) 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

  Stóra upplestrarkeppnin er 2. 
mars í Lágafellsskóla 

 

Vika 8 

5.-9. mars 

7.-9. mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Sagnorð 
Um hv og kv 

  

Málrækt bls. 59-71 
Mál er miðill vb. bls. 64-65 
Mál er miðill grunnbók bls. 65 

 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

  Orðspor lesbók/vinnubók 4. kafli 
(læsi og lesfimi) 

Könnun í 
sagnorðum og 
persónuforn. 

Vika 10 

19.-23.mars 

 

 

   Hraðlestrarpróf 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

 

 

 

 

    



 

 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Hæfniviðmið: Lestur og bókmenntir 
Hæfniviðmið: Ritun 
 
Að nemendur geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, 
lagt mat á hann og túlkað  
 
Bókmenntir 
-Að nemendur geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta  
-Að nemendur geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á þá  

Orðtök og málshættir 
Ljóð 
Yndislestur 
Ritun: Sögugerð, 
útdrættir o.fl. 

Málrækt bls. 72-77 
Mál er miðill, grunnbók bls. 56-59 
 
 
 
Ljóð og textar frá kennurum 
 
Sögur/skáldsögur frá kennurum 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 

-Að nemendur geti aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu 
efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna og lagt mat á 
trúverðugleika upplýsinga -Að nemendur efli skilning við lestur á tíma, 
sjónarhorni, sögusviði og boðskap  
-Að nemendur lesi gamlar og nýjar bókmenntir  

Orðflokkar 
Töluorð 
Spurnarfornöfn 

Málrækt bls. 79-82 
Mál er miðill, grb. bls.40-41 
Orðspor lesbók/vinnubók 5. kafli 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

-Að nemendur geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 
innihald ljóða svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap  
-Að nemendur þekki nokkur íslensk ljóðskáld og kunni/þekki ljóð eftir 
þá 
Ritun  

 
 

Málrækt bls. 83-88 
 

Undirbúinn 
stafsetning 

Vika 15 

23.-27.apríl 

- Að nemendur skrifi læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd  
- Að nemendur geti notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu 
og greint notagildi þeirra  

 

Afturbeygt fn, 
tilvísunarfn og óákv. fn 
 
Yndislestur og ritun 

Málrækt bls. 89-92 
Orðspor lesbók/vinnubók 6. kafli 

Óundirbúin  
stafsetning 
 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

-Að nemendur bæti við orðaforða sinn og vinni með ný orð á 
mismunandi vegu t.d. myndrænt  
-Að nemendur geri sér grein fyrir að þau þurfa að skrifa mismunandi 
texta eftir tilefninu t.d. bréf, umsóknir, ævintýri, leikrit  

 

Greinir  
Yndislestur og ritun 

Málrækt bls 93-97 
 

Orðarún 
lesskilningspróf 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

-Að nemendur geti samið texta þar sem beitt er eigin sköpun og leyfi 
öðrum að njóta  
-Að nemendur geti skrifað texta á tölvu, beitt nokkrum aðferðum í 
ritvinnslu og vísað til heimilda  

 

Lýsingarorð 
n-nn reglur 
Yndislestur 

Mál er miðill, grb bls. 69  



 

 

Vika 18 

14.-18.maí 

-Að nemendur geti beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar 
 

Lýsingarorð 
Undirbúningur fyrir 
könnun 
 
Yndislestur og ritun 

Orðspor lesbók/vinnubók 7. kafli Yfirlitskönnun 
málfræði 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Hæfniviðmið: Öll ofantalin  
 
Nemendur geti í einu heildrænu verki sýnt og nýtt kunnáttu sína og 
hæfni samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár fyrir 7.bekk 

Lokaverkefni frá kennara 
sem tekur yfir flesta 
þætti hæfniviðmiða  
 

 Hraðlestrarpróf 

Vika 20 

28.maí-1.júní 

 

 

    

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

   Skil á 
lokaverkefni 

 
 

 

 


