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Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur:  7. bekkur 

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

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
Sjá hæfniviðmið hér að 

neðan 

Undirbúningur fyrir 
samræmd próf 

  

Vika 2 

26. ágúst – 31. ágúst 
 Undirbúningur fyrir 

samræmd próf 
  

Vika 3 

3. – 7. september 
 Undirbúningur fyrir 

samræmd próf 
Bókmenntir: Freyr sest í Hliðskjálf 
 

 

Vika 4 

10. – 14. september 
 Undirbúningur fyrir 

samræmd próf 
Málið í mark bls. 30-34 og 35 fornöfn 
Bókmenntir: Máttur galdrastafanna 

 

Vika 5 

17.-21. september 
 Undirbúningur fyrir 

samræmd próf 
Upprifjun: no, lo, so 
Bein og óbein ræða Málrækt bls. 14-16 Hlutstæð og óhlutstæð 
nafnorð Málið í mark bls. 17 
Bókmenntir: Þór leggur í langferð 

 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 
 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 33-36. Nafnorð 

Málrækt bls. 17 Skipt á milli lína 

Undarlegur ferðafélagi 

 

Stuðlar/höfuðstafir/rím/braglínur/erindi/myndmál: líking, 
persónugerving, tákn/hrynjandi (Ljóðspor-Ljóðspeglar). 

Trunt... bls. 5-9 
 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. 1-4 Greinir 

Málrækt bls. 11-13 Greinarmerki 

Veisla hjá Útgarða-Loka 

Sögusvið/innri og ytri tími sögu 

 

Trunt... bls. 5-9 
 

Stafsetningar-

könnun  
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Vika 8 

8.  – 12. október 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 37-44. Nafnorð 

Æfingar  

Játning Útgarða-Loka 

 

Jónas Hallgrímsson – valfrjálst ljóð 

Trunt... bls. 10-12 
 

 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. 4-20. Nafnorð 

Mál er miðill: bls. 3-10 

Þjassi leikur á Loka 

Regnbogaritun 

 

Trunt... bls. 14-15 
 

Bókmenntapróf: 

kaflar 1-6 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 37-44. Nafnorð 

Mál er miðill: bls. 10-15 

Hrukkótt goð 

 

Vetur konungur bls. 135 Ljóðspor 

Trunt... bls. 16-19 
 

 

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 
 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. 4-20. Nafnorð 

Mál er miðill: bls. 16-25 

Mjöður skálda og leirskálda 

Regnbogaritun 
 

 

Trunt... bls. 16-19 
 

Málfræðipróf  

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 
 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 5-10 

Mál er miðill: bls. 16-25 

Hamarinn hverfur 

 

Til Vigdísar bls. 146 – Ljóðspor 
 

Trunt... bls. 21-23 
 

Stafsetningar-

könnun 
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Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. 20-29 Lýsingarorð 

Mál er miðill: bls. 26-30 

Ferðin til Þrymheima 

Regnbogaritun 

 

Trunt... bls. 21-23 
 

Ljóð- 

uppáhaldsljóð og 

höfundur. Ljóð 

lært utan að og 

flutt fyrir bekkinn 

ásamt kynningu á 

höfundi.  

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 
 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 45-53 Lýsingarorð 

Mál er miðill: bls. 31-38 

Draumar Baldurs 

 

Geggjaður ástaróður bls. 28 Ljóðspor 
 

Trunt... bls. 24-27 
 

Bókmenntapróf: 

kaflar 7- 12 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. 20-29 Lýsingarorð 

Mál er miðill: bls. 31-38 

Ráðabrugg Loka 

Skapandi skrif 

 

Trunt... bls. 24-27 
 

Ritun 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 45-53 Lýsingarorð 

Mál er miðill: bls. 39-45 

Hermóður á Helvegi 

 

Slysaskot í Palestínu bls. 83 Ljóðspor 

Trunt... bls. 28-29 
 

Stafsetningar-

könnun 

Vika 17 

10.  – 14. desember 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 
 

Lesskilningur 
 

Málið í mark bls. Klára fornöfn 

Mál er miðill: bls. 39-45 

Veisla Ægis 

 

Barn, Steinn Steinar (netið) 
 

Trunt... bls. 28-29 
 

Ljóðapróf 
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Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 59-68 Fornöfn 

Mál er miðill: bls. 39-45 

Laxinn í Fránangursfossi 

Skapandi skrif 

 

Trunt... bls. 37-40 
 

Lesskilningur - 

Orðarún 
Bókmenntakönnun 
framsögn. K.13-17. 

 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 81-92 Fornöfn 

Klára 

Loki Bundinn  

Skapandi skrif 

 

Trunt... bls. 37-40 
 

 

Vika 20 

7. – 11. janúar 
 Málfræði  

Stafsetning  

Bókmenntir 

Ritun 

Ljóð 

Lesskilningur 
 

Málrækt bls. 81-92 Fornöfn 

Klára 

Hópverkefni  

Klárað 

Klárað 

Klárað  
 

Miðsvetrarpróf  

 

Bókmenntir – 

hópverkefni  

Lykilhæfni: Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – 

sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi. 

Grunnþættir: Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti:     

 
Talað mál, hlustun og áhorf:  

 tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar  

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

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum 

Lestur og bókmenntir: 

 lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað  

 notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta 



 
 

5 
 

 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  

 aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga  

 valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 

Ritun:  

 skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd 

 beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur  

 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  

 lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun  

 skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu og vísað til heimilda 

 skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða tölvu  

Málfræði: 

 gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það  

 greint sagnorð úr texta (tíð (nt, þt) og kennimyndir sagna) 

 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  

 gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu  


