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Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Íslenska 

Bekkur:  7.bekkur 

Kennarar: Anna Björg, Ingibjörg Rósa, Hildur Ása, Jóhann Þór, Jóna Líndal, Sigríður H 

Heimalestur  - Hæfniviðmið - 7.bekkur 
Hæfniviðmiðið miðast við að nemandinn velji sér lesefni eftir áhuga og þörf sem hæfir lestrargetu, sér til ánægju og skilnings. Þetta er metið með eftirfylgni í lestri heima 

og í skóla. Í upphafi skólaárs fá nemendur afhent lestrarkort. Þetta viðmið er metið einu sinni í mánuði, því er mikilvægt að skrá heimalestur í lestrarkort.                                                                                                               

                                                        

Hæfnieinkunn: 

Les 26 daga í mánuði er A sem er framúrskarandi 

Les 21 - 25 daga í mánuði er B+  sem er hæfni náð og gott betur. 

Les 20 daga í mánuði er B sem er hæfni náð. 

Les 15 – 19 daga í mánuði er C+  sem er á góðri leið. 

Les 12- 14 daga í mánuði er C  sem er á nokkuð góðri leið. 

Les 11 daga í mánuði eða færri er D sem þýðir þarfnast þjálfunar. 

Nemandi velur sér fjölbreytt lesefni ( t.d. dagblöð, tímarit, fræði-

efni, efni af netinu, skáldskap) sér til gagns og ánægju. Þetta 

viðmið er metið einu sinni á önn (janúar/júní).  

 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
 Annarskil haustannar 

– verkefni kláruð og 

námsmat 

  

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

 Annarskil haustannar 

– verkefni kláruð og 

námsmat 

  

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 
Vika 4 

4.-8.febrúar 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi 
góðrar framsagnar. 
Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til 
að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum. 

Stóra 
upplestrarkeppnin 
 
 
 

Nemendur velja sér texta (1,5-2 mínútur að 
lengd) úr Rökkurhæðum og flytja fyrir 
kennara ásamt stuttu ljóði að eigin vali. 

 

Öll vinna 
tengd 
Rökkurhæðum 
metin 
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Vika 5 

11.-15.febrúar 

Vika 6 

18.-22.febrúar 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

Tjáð skoðanir og tilfinningar og haldið athygli 
áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar. 

Lestur og bókmenntir 

Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, 
lagt mat á hann og túlkað. 
Notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum 
orðaforða við lestur og skilning á texta. 
Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
við lestur og skilning á texta. 
Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann. 
Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð og bókmenntir ætlaðar börnum og 
unglingum. 
Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt 
fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla 
skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og 
boðskap. 
Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 
innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar 
og boðskap. 

Málfræði 
Greint sagnorð úr texta, kunni (tíð (nt, þt) og 
kennimyndir sagna, háttur).   
Greint nafnorð úr texta, (fallbeygja, kyn, et, ft, greinir, 
sérnöfn/samnöfn).  
Greint lýsingarorð úr texta, (fallbeygja, stigbreyta, 
veik/sterk beyging).  
Greint fornöfn úr texta (fallbeygja, kyn, tala).  
Greint töluorð úr texta (kyn, tala, fall).  
Greint óbeygjanleg orð úr texta (samtengingar, 
forsetningar, atviksorð, nafnháttarmerki, upphrópun).  
Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, 
fallorð, fornöfn og óbeygjanleg orð og greint hlutverk 
og helstu einkenni þeirra.  
Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og 
greint notagildi þeirra i texta.  
Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, 
málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins.  
Nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og 
orðasambönd og notað þau í texta.   

 
 
Nemendur vinna 
verkefni tengd 
Rökkurhæðum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemendur vinna 
málfræðiverkefni úr 
verkefnum 
Rökkurhæða 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rökkurhæðir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rökkurhæðir:  
1. Kafli – finna 10 sagnorð  (nt/þt)(skrifa í 
fagabók) 

2. Kafli – 10 nafnorð (kyn,tala og fall) 

3.kafli – 10 lýsingarorð 

4. kafli – 10 fornöfn (1.p/2.p/3.p – et eða 
ft) 

5. kafli – 10 töluorð 

6. kafli – 10 óbeygjanleg orð 

7. kafli – 10 forsetningar 

8. kafli – 10 atviksorð 

Finna málshætti úr bókinni 
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Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. 
við ritun og stafsetningu.  

Ritun 

Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess 
að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum 
hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum 
að lesa. 
Beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim. 
Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd. 
Lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna 
hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun. 
Skrifað eftir forskrift í stílabók, passað halla og stærð 
bókstafa. 

Vinnubrögð 

Unnið í samvinnu við aðra að lausnum verkefna, þar 
sem byggt er á ólíkum forsendum og hugmyndum 
nemenda   
Verkefnum skilað á réttum tíma  
Snyrtileg vinnubrögð í vinnubók  
Vinnusemi og ástundun  
Heimavinnuskil.          
 

Nemendur semja 
stutta sögu um eina 
persónu að eigin vali 
úr Rökkurhæðum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimaskrift 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

Vika 9 

11.-15.mars 

Vika 10 

18.-22.mars 

Vika 11 

25.-29.mars 

Vika 12 

1.-5.apríl 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi 
góðrar framsagnar. 
Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til 
að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum. 
Tjáð skoðanir og tilfinningar og haldið athygli 
áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar. 

Lestur og bókmenntir 

Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, 
lagt mat á hann og túlkað. 
Notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum 
orðaforða við lestur og skilning á texta. 
Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
við lestur og skilning á texta. 
Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann. 
Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 

Lestin: Nemendum er 
raðað í leshóp og velja 
sér bók við hæfi og 
vinna verkefni tengd 
henni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkefnahefti frá kennara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vinnubók 
nemenda 
metin  
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þjóðsögur, ljóð og bókmenntir ætlaðar börnum og 
unglingum. 
Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, 
unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt mat á 
gildi og trúverðugleika upplýsinga. 
Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt 
fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla 
skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og 
boðskap. 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju. 
Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 
innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar 
og boðskap. 

Ritun 

Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess 
að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum 
hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum 
að lesa. 
Beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim. 
Kunni skil á n/nn reglunni 
Kunni skil á y, ý, ey - reglunni 
Kunni skil á tvöföldum samhljóðum 
Kunni skil á j reglunni 
Kunni skil á g reglunni 
Kunni skil á hv og kv 
Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd. 
Beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta 
og notað orðabækur. 
Lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna 
hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun. 
Skrifað texta á tölvu, beitt nokkrum aðgerðum í 
ritvinnslu og vísað til heimilda. 
Skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða 
tölvu. 
Skrifað eftir forskrift í stílabók, passað halla og stærð 
bókstafa. 

Málfræði 
Greint sagnorð úr texta, kunni (tíð (nt, þt) og 
kennimyndir sagna, háttur).   
Greint nafnorð úr texta, (fallbeygja, kyn, et, ft, greinir, 
sérnöfn/samnöfn).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnbogaritun 
Skapandi skrif 
 
 
 
n/nn reglan 

Y-reglan 
Tv. Samhljóðar 
j-reglan 
G-reglan 
hv/kv 

 

 

 

 

 

 

Nemendur læra valið ljóð utan að og flytja 
fyrir kennara 

 

 

 

 

 
Brúna stafsetningaorðabókin:æf 33 & 37 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 84 & 85 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 70 & 73 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 106 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 118 & 121 
Brúna stafsetningaorðabókin:æf 128 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplestur á 
n/nn – Y –
tv.samhlj. 
 
Upplestur á j 
– g –hv/kv 
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Greint lýsingarorð úr texta, (fallbeygja, stigbreyta, 
veik/sterk beyging).  
Greint fornöfn úr texta (fallbeygja, kyn, tala).  
Greint töluorð úr texta (kyn, tala, fall).  
Greint óbeygjanleg orð úr texta (samtengingar, 
forsetningar, atviksorð, nafnháttarmerki, upphrópun).  
Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, 
fallorð, fornöfn og óbeygjanleg orð og greint hlutverk 
og helstu einkenni þeirra.  
Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og 
greint notagildi þeirra i texta.  
Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, 
málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins.  
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.  

Vinnubrögð 

Unnið í samvinnu við aðra að lausnum verkefna, þar 
sem byggt er á ólíkum forsendum og hugmyndum 
nemenda   
Verkefnum skilað á réttum tíma  
Snyrtileg vinnubrögð í vinnubók  
Vinnusemi og ástundun  
Heimavinnuskil.   

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

Vika 17 

6.-10.maí 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

Lestur og bókmenntir 

Lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, 
lagt mat á hann og túlkað. 
Notað þekkingu og reynslu ásamt fjölbreyttum 
orðaforða við lestur og skilning á texta. 
Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 
við lestur og skilning á texta. 
Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann. 
Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, 
unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt mat á 
gildi og trúverðugleika upplýsinga. 
Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 

Tyrkjaránið 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bragfræði: Unnið með 
túlkun og innihald ljóða á 

Nemendur skrifa heimildaritgerð í google 
classroom 

 

 

 

 

 

 

Nemendur læra valið ljóð utan að og flytja 
fyrir kennara 

Ritgerð metin 
Fyrri skil 10. 
maí 
Seinni skil 20. 
maí 
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Vika 19 

20.-24.maí 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar 
og boðskap. 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju. 

Málfræði 
Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, 
málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins.  
Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. 
við ritun og stafsetningu.  

Ritun 

Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess 
að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum 
hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum 
að lesa. 
Kunni skil á ng/nk reglunni 
Kunni skil á stórum og litlum staf 
Kunni að skipta orðum á milli lína 
Kunni skil á greinarmerkjum 
Kunni skil á einu orði eða tveimur 
Beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim 
Beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta 
og notað orðabækur. 
Lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna 
hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun. 
Skrifað texta á tölvu, beitt nokkrum aðgerðum í 
ritvinnslu og vísað til heimilda. 
Skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða 
tölvu. 

Vinnubrögð 

Unnið í samvinnu við aðra að lausnum verkefna, þar 
sem byggt er á ólíkum forsendum og hugmyndum 
nemenda   
Verkefnum skilað á réttum tíma  
Vinnusemi og ástundun  
Heimavinnuskil.                

ýmsan hátt ásamt 
uppbyggingu kveðskapar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ng/nk reglan 
stór og lítill stafur 
Skipta orðum á milli lína 
Greinarmerkjum 
Eitt orð eða tvö 

 

 

 

Málrækt, Mál er miðill, Málið í mark 
Orðspor 

 

 

 

 

 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 9  
Brúna stafsetningaorðabókin:æf 20 & 22 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 5 & 6 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 2 & 3 

Brúna stafsetningaorðabókin:æf 130 & 131 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplestur á 
ng/nk – 
stór/lítill 
stafur – sk. 
milli lína - 
 greinamerki – 
eitt orð eða 
tvö 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 


