
Kennsluáætlun íslenska, 7.bekkur 
Kennarar: Ragnhildur og Þórunn Alda 
 

Tímabil Helstu markmið 

hæfniviðmið 

Mat/hæfnimat Verkefni/viðfang 

 

Kennsluefni 

Skólaári  

 

Skólaárið  

 

Í hverri 

viku eða 

oft í 

mánuði.   

 

• Les a.m.k. fimm daga vikunnar.  

• Getur lesið í hljóði í 15-20 mínútur.  

• Getur lesið fjölbreytt efni sér til fróðleiks og skemmtunar.   

• Getur skrifað læsilega og af öryggi.  

• Getur lesið og unnið með fræðitexta, fréttatexta og upplýsingarit.   

• Getur aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr 

þeim og nýtt við lausnir verkefna, lagt nokkurt mat á gildi.   

• Getur átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi 

kurteisi.   

• Getur rætt um ýmis viðfangsefni við námsfélaga.   

• Getur greint frá eigin upplifun og tjáð skoðanir sínar samkvæmt 

ákveðnum reglum.  

• Getur sagt öðrum frá aðalatriðum þess sem hann hefur lesið, hlustað eða 

horft á.   

• Getur tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar 

framsagnar.   

• Getur lesið texta upphátt með eðlilegum hrynjanda.   

• Getur samið texta með góðum setningaflæði og með mislöngum 

setningum.   

• Getur skrifað og byggt upp texta eftir fyrirmynd.   

• Getur unnið ritunarverkefni eftir skriflegum markmiðum og viðmiðum 

ásamt því að beita eigin sköpun.    

 

Lesskilningur  

Stóra 

upplestrarkeppnin  

Bókmenntir  

Kjörbók   

  

Yndislestur (verður 

allan veturinn 15-20 

mín. í senn.  

Áhersla: lestur, 

orðaforði, framsögn, 

skrift og hlustun.   

Skrift   

 

Sjá mánuðina.  

 

Yndislestur   

(bækur að eigin vali)  

Stóra upplestrarkeppnin  

Verkefni frá kennara  

Kjörbók   

Harry Potter, 

Viskusteinninn Garðurinn, 

Gerður Kristný  

Skrift  

Skriftabók  

Hlustun  

Valin lestrarbók fyrir 

nestistíma.  

Sögur af vef.   

Verkefni  

Verkefni frá kennara  

Ljósrituð verkefni  

Verkefni af vef  

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa   

 

 

 

 



Ágúst 

September 

Ljóðamánuður, nafnorð  

• Getur skrifað mismunandi gerðir  texta s.s. sögur, ljóð, leiðbeiningar, 

fræðitexta og fréttir.   

• Hefur lesið valin kvæði frá ýmsum tímum.  

• Notar helstu stafsetningarreglur í ritun   

• Getur greint kenniföll nafnorða  

• Getur beygt nafnorð bæði með og án greinis.   

• Getur beygt saman nafnorð og lýsingarorð  

• Getur greint á milli nafnorðs og greini og nafnorðs án greinis. 

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

 

Áhersla:  

Ljóð   

Nafnorð   

Viðfangsefni: 

Ritun, Framsögn, 

málfræði, 

stafsetning og 

orðaforði    

 

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

 

 

Október 

Nóvember 

Stóra upplestrarkeppnin, kjörbók, sagnorð, framsögn  

• Þekkir muninn á sterkum og veikum sögnum, kennimyndir þeirra og 

muninn á aðalsögn og hjálparsögn  

• Getur lesið bæði upphátt og í hljóði af öryggi á góðum leshraða.  

 

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

 

 

Áhersla:  

Kjörbók   

Sagnorð  

Framsögn    

 

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

Kjörbók;  

Harry Potter og Garðurinn, 

Gerður Kristný  

Textar valdir af kennurum 

og nemendum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kennsluáætlun íslenska, 7.bekkur 
Kennarar: Ragnhildur og Þórunn Alda 
 

Desember Lýsingarorð, upplestur, kjörbók, jólaþema  

• Þekkir lausan greini og viðskeyttan greinin og tengsl hans við veika 

beygingu lýsingarorða.  

• Getur stigbreytt óregluleg lýsingrorð.   

• Getur greint aðalatriði frá aukaatriðum í lesnum texta.  

• Getur lesið bæði upphátt og í hljóði af öryggi á góðum leshraða.  

• Getur gert munnlega og skriflega grein fyrir efni sem hann hefur lesið.  

• Getur nýtt sér mismunandi lestraraðferðir, t.d. gagnvirkan lestur, 

leitarlestur og skimun.   

• Hefur öðlast lesskilning sem hæfir aldri.   

• Kann að gera úrdrátt úr texta.  

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

 

 

Áhersla:  

Lestur og 

lesskilningur   

Upplestur   

Lesskilningur 

Bókmenntir  

Unnið með 

mismunandi texta.   

Lýsingarorð   

 

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

Kjörbók; Harry Potter og 

Garðurinn, Gerður 

Kristný  

Textar valdir af kennurum 

og nemendum.   

Janúar 

Febrúar 

 

Bókmenntir, kjörbók, persónufornöfn  

• Hefur lesið þjóðsögur, dæmisögur, goðsögur og smásögur.  

• Getur lesið kjörbók og gert grein fyrir uppbyggingu og innihaldi, 

munnlega eða skriflega.   

• Kann skil á nokkrum helstu bókmenntahugtökum svo sem aðalpersónur, 

aukapersónur, sjónarhorn, tími, umhverfi og myndmál.  

• Tekur virkan þátt í umræðum og getur rökstutt skoðanir sínar.   

• Getur skrifað texta út frá fyrirmynd.   

• Getur skrifað texta og beitt eigin sköpun.  

• Getur skrifað bókarýni um Harry Potter.   

• Getur tjá hugmyndir sínar um Harry Potter í rituðu máli, 10 – 15 

málsgreinar í samfeldri frásögn.   

• Eykur orðskilning við lestur Harry Potter.   

• Þekkir persónufornöfn.  

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

 

 

Áhersla:  

Bókmenntir   

Unnið með bókina 

um Harry Potter á 

margvíslegan hátt.   

Persónufornöfn   

 

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

 

Kjörbók; Harry Potter og 

Garðurinn, Gerður 

Kristný  

Textar valdir af kennurum 

og nemendum.   

 

 

 

 

 



Mars 

Apríl 

 

Rithöfundar, orðaforði, greinamerki, ritvinnsla  

• Hefur fræðst um skáld og rithöfunda sem textar eru lesnir eftir.   

• Hefur styrkt orðaforða sinn með markvissum hætti.   

• Getur skrifað skýrt og greinilega.   

• Þekkir helstu greinarmerki og getur nýtt í ritun s.s. punkt, kommu, 

spurningarmerki, upphrópunnarmerki, tvípunkt, gæsalappir (í beinni 

ræðu) o.s.frv.   

• Getur beitt ritvinnslu af öryggi.   

 

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

 

 

Áhersla:  

Rithöfundar  

Orðaforði   

Greinamerki    

Ritvinnsla   

 

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

 

Maí 

Júní 

 

 Upprifjun á 

verkefnum vetrarins.   

Lokafrágangur 

verkefna.   

Hvað höfum við lært 

í vetur?  

 

Leiðsagnaramat 

(skráning á lestri, 

hlustun og skrift).  

Íslenskubækur   

Smellur 3  

Málrækt   

Flökkuskinna   

Söguskinna   

Töfraskinna   

Grænkápa   

Rauðkápa  

 

Kennsluáætlun getur tekið breytingum á árinu.  

 


