
Kennsluáætlun     íslenska                                                                             7. bekkur         vorið  2020 

 

 

Dagsetning Námsþættir  Verkefni Fimmtudagar 

20. – 24.jan  
20. Foreldraviðtöl 

 
Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 

Orðspor 3 lesbók: 4 -12              
Vinnubók: Bls.4 - 13 
 
Stóra upplestrarkeppnin            

Málið í mark 

27. – 31. jan  

Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 

Rökræður, málfarsmolinn. Lesbók bls. 13 -19 og 
vinnubók: 14-18 

 
Stóra upplestrarkeppnin                
Velja ljóð, skrifa upp í ritunarbók, merkja við 

áherslur.  

Æfa ljóð með réttum áherslum og flytja á 

miðvikudag. 

 
 

3.- 7.feb.  
Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 
 
Ritun 

Stóra upplestrarkeppnin                
Æfing - upplestur 
-nemendur fá afhenta texta úr lestextum, æfa sig 
og lesa upp fyrir bekkinn.  
 
Orðspor lesbók: Heimsborgarar   
Bls. 20 – 23  
Vinnubók bls. 19 

 
 
 

 



10.- 14.feb. 
  

 
 
Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 

Orðspor lesbók: Ljóðaslamm bls 26-31 
Vinnubók: Ljóðaslamm  bls.22 - 23  
 
Stóra upplestrarkeppnin                
Æfing - upplestur, lesið fyrir kennara og samnemendur  

  

  
17.- 21.feb. 

 
Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 

Stóra upplestrarkeppnin                
Bekkja og skólakeppnir 
 
Orðspor Lesbók: Stafsetningasjónaukinn 
bls. 34 - 35  og vinnubók bls. 24 – 25 
 
Aftur til fortíðar 36 - 47 
Vinnubók: Aftur til fortíðar bls. 28 - 35 
  

  

24. – 27. feb 
26.Öskudagur 
28. Vetrarleyfi   

  
Framsögn, raddstyrkur og líkamsstaða. 

Orðspor lesbók:  
Fjallkonan, bls.54-55 
Hópavinna: ræðið í hópum (borðin) um spurningar a. 
b. c. á bls.55. 
Farið yfir niðurstöður með kennara. 
 
Vinnubók: 42 - 45. 
Ljóðaslamm, frjáls aðferð og flutningur.  

  

3. - 6.mars 
5. mars Stóra 
upplestrarkeppnin 
3. Vetrarleyfi 
  

   Orðspor lesbók: læsi er allskonar, lesa bls.56 - 60.  

Rætt um spurningar a. b. c. á bls.55. 

 
Vinnubók: læsi og lesfimi bls. 46 - 50. 
Málfarsmolinn bls 51 

  



9.-13.mars REYKIR   

16. - 20.mars  Ritun 
Lestur og lesskilningur 
 

Ritun- Ferðin á Reyki 
 
Benjamín dúfa 
Kaflar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bls. 5-43 
Verkefni úr köflunum 

 

23.-27.mars  
Lestur og lesskilningur 

Benjamín dúfa 
Kaflar 7, 8, 9, 10, 11, 12 bls. 44-92 
Verkefni úr köflunum 

 

30. -3. apríl 
Gleðivika 

Lestur og lesskilningur Benjamín dúfa 
Kaflar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bls. 93 -137 
Verkefni úr köflunum 

 

6.-10. apríl Páskaleyfi Páskaleyfi Páskaleyfi 

13.- 17.apríl 
13. Annar í páskum 

Lestur og lesskilningur Benjamín dúfa 
Verkefni: Nemendur hanna sitt eigið skjaldamerki 
(velja dýr og segja af hverju í google skjali inn á 
classroom 
 
Orðspor vinnubók bls 58-61 

 

20.- 24. apríl 
23. Sumardagurinn 
fyrsti 

 Horfa á Benjamín dúfu 
Orðspor lesbók - Að skrifa ritgerð 
Bls. 48, 49, 50, 51 
Vinnubók: 36, 37 

 



27.- 1. maí  Lestur og lesskilningur Benjamín dúfa - 
Ritgerð um Benjamín dúfu (upplýsingar á Google 
Classroom) 

 

4.- 8. maí  
 

Hópavinna úr Benjamín dúfu  

11.- 15.maí  Orðspor lesbók:  Fyrirmyndir- Jón Jónsson bls. 64, 65 
Verkefni: rætt í hópum (borðin) um skilaboð Jóns og 
búið til spakmæli út frá texta Jóns og hannið 
veggspjald til að hengja upp í stofunni.  
Lesbók: 
Malala Yousafzai 
Bls. 106-107 
Vinnubók: bls.86 - 87 
Myndband - 
https://www.youtube.com/watch?v=NKckKStggSY 

 

18.- 22.maí 
21. Uppstigningard. 
22. starfsdagur 

 Orðspor lesbók: eru Grímsævintýri grimm? bls.70, 71, 
72, 73 
Vinnubók: bls.52, 53, 54, 55, 56, 57 

 

25.- 29. maí  Stöðvavinna 
 

2. - 5. júní 
2. Annar í 
hvítasunnu 
5. Skólaslit 

 
Stöðvavinna 

 

Vinsamlega athugið að kennsluáætlun getur breyst án fyrirvara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKckKStggSY


 

 

Námsgrein: Íslenska 

Kennsluhættir: Lögð verður áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem miða að því að efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda við lausnir viðfangsefna. Meðal 

annars innlagnir, paravinna, hópavinna, hlustun, ritun, framsögn, umræður, upplýsingatækni, lestur o.fl. 

Námsgögn: Benjamín dúfa eftir Friðrik Erlingsson, Orðspor 3 lesbók og vinnubók. Stóra upplestrakeppnin: Undirbúningur fyrir upplestur, ljóð og sögur..  

Brennu-Njáls- saga, https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/Njalssaga_fyrri_hluti/files/assets/common/downloads/publication.pdf         

Hljóðbækur: storytell.com (Benjamín dúfa) og  mms.is  

Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara: Vefsvæði kennara og mms 

Upplýsingatækni: Leitast er við að samþætta upplýsingatækni inn í þema. 

Námsmat: Leiðsagnarmat með áherslu á endurgjöf, sjálfs og jafningjamat.   

Orðspor 3: Próf í Moodle, prófað úr helstu þáttum sem koma fyrir í Orðspor 3.  

Benjamín Dúfa: gefið er fyrir vinnubók þar sem nemendur svara spurningum úr efninu og skrifa ritgerð um efnið eftir fyrirmælum kennara.  

Stóra upplestrarkeppnin: metið hversu nemendur lesa skýrt og af innlifun fyrir framan aðra.  

Brennu- Njáls-saga: nemendur endursegja söguna, metið er hversu vel þeim tekst til að vinna í hóp og vinna skapandi verkefni.         

Námsþættir: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, málfræði, ritun 

Hæfniviðmið: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, málfræði, ritunn 

 

Markmið með lestur á bókinni Benjamín dúfa: er að nemendur þroski með sér siðferðis- og tilfinningaþroska með því að læra um vináttu, lífið og dauðann. 

Markmiðið með efninu Orðspor 3:  er að nemendur fái tækifæri til að bæta íslenskukunnáttu sína og færni til að tjá sig í ræðu og riti. Nemendur kynnst 
uppruna íslenskunnar, grúska og grafa upp fróðleik um hitt og þetta.  

Markmið Stóru upplestrarkeppninnar: er að nemendur öðlist æfingu í að lesa skýrt og af innlifun fyrir framan aðra. 



Markmið með lestri Brennu-Njáls sögu: er að lesturinn dýpki skilning nemenda á sögunni og einnig á manneskjunni sem slíkri, lífsbaráttu hennar, löngunum 
og þrám. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti lesið íslenska fornsögu sér til ánægju og fróðleiks.  

 

Talað mál, hlustun og áhorf Lestur og bókmenntir Málfræði Ritun 

Tjáð sig skýrt og áheyrilega og 
gert sér grein fyrir gildi góðrar 
framsagnar 
 
Tjáð eigin skoðanir og 
tilfinningar og haldið athygli 
áheyrenda, m.a. með aðstoð 
leikrænnar tjáningar 
 
Tekið þátt í samræðum og 
rökræðum samkvæmt reglum 
 
Hlustað af athygli og beitt 
þekkingu sinni og reynslu til að 
skilja það sem sagt er og greint 
frá aðalatriðum  
 
Nýtt sér myndefni og rafrænt 
efni á gagnrýninn hátt 
 
Átt góð samskipti, hlustað, 
gætt tungu sinnar og sýnt 
viðeigandi kurteisi 

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 
 
Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu 
efnisorð og notað mismunandi aðferðir 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 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 trúverðugleika upplýsinga 
 
Lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær 

Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og 
hefur skilning á gildi þess að bæta það.   
 
Notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, 
gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt 
sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, 
tal og ritun 
 
Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp 
orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 
Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í 
sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og 
greint hlutverk og helstu einkenni þeirra 
 
Notað orðtök og málshætti í töluðu máli 
og rituðu og greint notagildi þeirra í texta 
 
Beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa 
til setningar, málsgreinar og gert sér grein 
fyrir fjölbreytileika málsins   
 
Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum 
hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið 
mál, talað og ritað 
 
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.  

Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, 
gengið frá texta og notað orðabækur 
 
Valið textategund, skipulagt og orðað texta svo 
sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann 
hátt sem hæfir tilefni.   
 
Samið texta þar sem beitt er 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, vísað til heimilda.   
 
Gert sér grein fyrir mismunandi tegundum texta, 
svo sem sögum, frásögnum, lýsingum og 
fyrirmælum skrifað texta með ákveðinn lesanda í 
huga, á blað eða í tölvu 
 

  

  



 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og 
ánægju 

 

Hæfnimarkmið: Benjamín dúfa 

Markmið með lestri á Benjamín dúfu: Að nemendur þroski með sér siðferðis- og tilfinningaþroska með því að læra um vináttu, lífið og dauðann. 

 

Brennu- Njáls-saga: nemendur endursegja söguna, metið er hversu vel þeim tekst til að vinna í hóp og vinna skapandi verkefni.    

Talað mál, hlustun og áhorf Lestur og bókmenntir Málfræði Ritun 

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

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

Beitt þekkingu sinni á málfræði við að 

búa til setningar, málsgreinar og 

efnisgreinar og gert sér grein fyrir 

fjölbreytileika málsins 

Gert sér grein fyrir mismunandi 

tegundum texta, svo sem sögum, 

frásögnum, lýsingum og 

fyrirmælum skrifað texta með 

ákveðinn lesanda í huga, á blað 

eða í tölvu 

Talað mál, hlustun og áhorf Lestur og bókmenntir Málfræði Ritun 

Hlustað af athygli og beitt þekkingu 
sinni og reynslu til að skilja það sem 
sagt er og greint frá aðalatriðum 
 
Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 
haldið athygli áheyrenda, m.a. með 
aðstoð leikrænnar tjáningar 

Lesið gamlar og nýjar 
bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð og bókmenntir 
ætlaðar unglingum 

Notað allríkulegan orðaforða í ræðu 

og riti, gert sér grein fyrir margræðni 

orða og nýtt sér málfræðikunnáttu 

sína við orðmyndun, tal og ritun 

Samið texta þar sem beitt er 
sköpun, notið þess að tjá 
hugmyndir sínar og reynslu og 
veitt öðrum hlutdeild með því að 
kynna ritunina eða leyfa öðrum 
að lesa 

 

Gert sér grein fyrir mismunandi 

tegundum texta, svo sem sögum, 

frásögnum, lýsingum og 

fyrirmælum skrifað texta með 



Markmið með lestri Brennu-Njáls sögu: er að lesturinn dýpki skilning nemenda á sögunni og einnig á manneskjunni sem slíkri, lífsbaráttu hennar, löngunum 
og þrám. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti lesið íslenska fornsögu sér til ánægju og fróðleiks.  
 

ákveðinn lesanda í huga, á blað 

eða í tölvu 


