
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Íslenska í 7. bekk 

 

Vikustundir: 6 Kennari: Anna Sólveig og Bjarni Rúnar Samstarfsfólk: Ingveldur Pétursdóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst – júní  

 Geti átt góð samskipti, hlustað, gætt 
tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi. 

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

 Tileinki sér jákvætt viðhorf til lestrar. 
 Hlusti á upplestur af ýmsum toga. 
 Efli orðaforða sinn til að auka 

lestrarhraða, lesskilning og málskilning. 
 Lesi texta við hæfi, sér til gagns og 

gaman. 
 Noti þekkingu og reynslu við skilning á 

texta og greini aðalatriði. 

 Taki þátt í samræðum og rökræðum 
samkvæmt reglum. 

 Geti tjáð eigin skoðanir og tilfinningar  
 Geti skrifað læsilega. 
 Geti sungið og lesið texta af ýmsum 

gerðum. 
 Geti spáð fyrir um fram hald sögu 

(forspá). 
 Afli sér upplýsinga úr ýmsum 

gagnabrunnum. 
 Geti gert sér grein fyrir eigin máli og 

gildi þess að bæta það. 
 Átti sig á að orðaforðinn skiptist í 

sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð. 
 Geti beitt helstu atriðum stafsetningar 

og greinarmerkjasetningar og hefur náð 
valdi á þeim. 

 Lesi úr skýringarmyndum, kortum og 
myndritum og túlki þær. 

Umræður. 

Paravinna. 

Hópavinna. 

Einstaklingsvinna. 

Hringekjur. 

Hlustun. 

Upplestur. 

Söngstund. 

 Lífleikni. 

 Orðspor. 

 Smellur. 

 Málrækt. 

 Smásögur. 

 Lestrarbækur. 

 Skriftarbækur. 

 Ljóðabækur. 

 Sögubækur. 

 Yndislestur. 

 Stóra upplestrarkeppnin. 

 Dagur íslenskrar tungu. 

 Kjörbókarritgerð. 

 Snorra saga 

 Efni af Skólvefnum. 

 Efni af mms.is 

 Ýmis kennsluforrit. 

 

 

 

 Hæfnikort. 

 Símat. 

 Verkefni. 

 Kannanir. 

 Orðarún–(könnun á lesskilningi). 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 
 
Ágúst - 
september 

 Geti nýtt sér uppbyggingu bóka, s.s. 
efnisyfirlit og atriðaorðaskrá. 

 Geti notað orðabækur. 

 Vinni með sagnorð og fallorð. 

Einstaklingsvinna. 

Paravinna. 

Hópavinna. 
 

 Fræðibækur. 

 Orðabækur. 

 

 Hæfnikort. 

 Verkefni. 
 

 
 
Október 

 Geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 
um form og innihald ljóða, s.s. rím, 
ljóðstafi, persónugervingar, líkingar og 
boðskap. 

 Lesi ljóð, vísur og þulur og kynnist 
fjölbreyttum frásögnum. 

 Geti búið til sögu/myndasögu með 
atburðarrás. 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Paravinna. 

Hópavinna. 

Hlustun. 

 Töfraskinna. 

 Ljóðabækur. 

 Skálmaldartextar. 

 Smellur. 

 

 Hæfnikort. 

 Verkefni. 

 
 
Nóvember 

 Lesi ljóð, vísur og þulur og kynnist 
fjölbreyttum frásögnum. 

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

 Geti búið til sögu/myndasögu með 
atburðarrás. 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Samvinna. 

Upplestur. 

Hlustun. 

 

 Dagur íslenskrar tungu. 

 Stóra upplestrarkeppnin. 

 Ljóðabækur. 

 Snorra saga. 

 Hæfnikort. 

 Verkefni. 

 
 
Desember 

 Geti beitt helstu atriðum stafsetningar 
og greinarmerkjasetningar. 
 

 Hlusti á upplestur af ýmsum toga. 
 

 Geti tjáð sig skýrt og áheyrilega. 
 

Innlögn. 

Einstaklingsvinna. 

Samvinna. 

Hlustun. 

 

 Orðspor. 

 Málrækt 

 Efni af skólavef. 

 Efni af mms.is 

 Snorra saga. 

 Jólakvöldvaka 

 Hæfnikort. 

 Verkefni/könnun. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 

 
 
Janúar 

 Kynnist ýmsum bókmenntalegum 
hugtökum eins og umhverfi, tíma og 
boðskap. 

 Geti valið textategund, skipulagt og 
orðað texta, s.s. sögur, frásagnir og 
fyrirmæli. 

 Geti samið og skrifað fjölbreytta texta 
með ýmsum stílbrögðum. 

 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Paravinna.  

Hópavinna. 

 

 Orðspor. 

 Málrækt. 

 Smellur. 

 Snorra saga. 

 Smásaga/skáldsaga. 

 

 Hæfnikort. 

 
 
Febrúar 

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

 Kynnist skráningu og vísun til heimilda. 

 Þjálfist í uppsetningu og frágangi á eigin 
texta. 

 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Samvinna. 

 

 Stóra upplestrarkeppnin. 

 Kjörbókarritgerð. 

 Yndislestur. 

 Orðspor. 

 Málrækt. 

 Hæfnikort. 

 Verkefni. 

 
 
Mars 

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

 Þjálfist í uppsetningu og frágangi á eigin 
texta með áherslu á setningu, málsgrein 
og efnisgrein. 

 Geti beitt helstu atriðum stafsetningar 
og greinarmerkjasetningar. 
 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Samvinna. 

Upplestur. 

 

 Stóra upplestrarkeppnin. 

 Kjörbókarritgerð. 

 Yndislestur. 

 Orðspor. 

 Málrækt. 

 Hæfnikort. 

 Verkefni. 
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 Kynnist skráningu og vísun til heimilda. 

 Geti beitt algengum aðgerðum í 
ritvinnslu og gengið frá texta. 

 
 
Apríl 

 Noti þekkingu og reynslu við skilning á 
texta og greini aðalatriði. 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

 

 Yndislestur. 

 Orðspor. 

  Málrækt. 

 Hæfnikort. 

 Könnun (Orðarún). 

 
 
Maí 

 Átti sig á að orðaforðinn skiptist í 
sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð. 

 

Umræður. 

Einstaklingsvinna. 

Paravinna. 

Hópavinna. 

 Orðspor. 

 Málrækt. 

 Kennsluforrit.. 

 Hæfnikort. 

 Könnun. 

 
 
 

    

     

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


