
Íslenska 7. bekkur 

Kennsluáætlun 2018-2019 

 

 
Markmið: Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er 
lestur öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum 
forsendum þátttöku í samfélagi.  
 
Kennslan hefur […] það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli og rituðu, nota málið og 
kynnast mætti þess.  

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 97) 

Kennarar: Álfheiður Ingólfsdóttir og Hulda Dögg Proppé  
 
Námsefni:  
Kveikjur og Neistar eftir Davíð A. Stefánsson og Sigrúnu Valdimarsdóttur 
Indjánininn eftir Jón Gnarr hljóðbók mun vera til reiðu þegar þar að kemur. 
Málið í mark sagnorð og fallorð – vefefni, aðgengilegt á www.mms.is 
Einnig verður alls kyns námsefni nýtt, þar sem íslensk tunga birtist í ólíkum myndum, svo sem 
tímarit og dagblöð auk þess sem nemendur kynna sér kvikmyndir og fréttamiðla.  
 
Vinnulag: Kennslan er unnin í lotum þar sem eitt viðfangsefni er lagt til grundvallar í ákveðinn tíma. 
Þrátt fyrir það blandast öll atriði í almennri málnotkun inn í hvert viðfangsefni. Verkefnin eru 
margvísleg og miðast við að nemendur geti sýnt þá hæfni sem skilgreind er í aðalnámskrá 
grunnskóla og vaxið sem ábyrgir málnotendur í ræðu og riti.  
 
Kennslustundir: 4 x 60 mínútur á viku 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: Nemendur geta unnið rafrænt og einnig í bækur. Stundum er val um 
aðferðir við að skila verkefnum og ávallt er komið til móts við óskir þeirra og þarfir.  
 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  
 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat Skiladagur 

Allur veturinn Yndislestur 
Nemendur lesa í 5 mínútur á dag í skóla.  

Lestrardagbókarfærslur 
– rafræn skil 

Í hverri viku 

23. ágúst –  
19. september 
 

Lestur og málfræði 
Nemendur vinna alls kyns   
lesskilningsverkefnum í tíma og 
málfræðiæfingar 

Lesskilningur metinn 

Jafnt yfir haustið 
og aftur að vori 

24. september – 
17. október 
 

Ljóðaslamm 
Áhersla lögð á innihald og túlkun. Lotu lýkur 
með ljóðaslammi 

Samvinnuverkefni og 
einstaklingsverkefni 

16-17. október 

23. október – 
15. nóvember 

Ritun og lestur 
Unnið með fjölbreytt textaform, boðskap og 
framsetningu, svo sem smásögur. Ólíkir 
viðtakendur – t.d. dagbækur 

Fjölbreytt 
ritunarverkefni 
Heimsókn á Reynisholt 15. nóv. 

15. nóvember 



19. nóvember – 
23. nóvember 

Orðtök, málshættir og málnotkun 
 

Könnun - próf 23. nóvember 

26. nóvember – 
15. desember 

Skapandi verkefni – þjóðsögur og 
ævintýri 
Nemendur vinna skapandi verkefni út frá 
gömlum menningararfi 

Verkefnaskil og 
frammistöðumat 

15. desember 

3. janúar – 19. 
febrúar 

Hvernig hljóma ég? 
Nemendur æfa sig í upplestri og öllu er að 
honum lýtur, svo sem líkamsstöðu og hlustun. 

Frammistöðumat 19. febrúar 

27. febrúar – 29. 
mars  

Indíáninn 
Sagan lesin með nemendum og ýmis verkefnin 
unnin á ígrundaðan hátt upp úr henni 

Vinnubók með 
fjölbreyttum 
verkefnum  

29. mars 

1. – 12. apríl 
Kvikmyndir og ég 
Nemendur horfa á kvikmynd og skrifa 
ritunarverkefni um hana 

Kvikmyndarýni 12. apríl 

23. apríl – 17. 
maí 

Hvað vekur áhuga minn?  
Nemendur vinna með ólíka texta/fyrirsagnir og 
þau áhrif sem þeir vekja. 

Greinagerð – val um 
skilaform 

17. maí 

20. maí – 5. júní 
Í fréttum er þetta helst 
Nemendur vinna skapandi verkefni í kringum 
hugtakið fréttamiðill 

Skapandi verkefni  5. júní 

Námsmat – samantekt (birt með fyrirvara um breytingar) 

Styttri ritunarverkefni 
Framsögn 
Próf 
Kynningar 
Ýmis skapandi verkefni.  
Vinnubækur með alls kyns verkefnum, bæði skapandi og hagnýtum. 
Ávallt er þess gætt að nemendur hafi val um hvernig þeir skila verkefnum, sé þess nokkur kostur 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 101-120) má finna bæði hæfni- og matsviðmið fyrir íslensku  við lok 
7. bekkjar og sú hæfni sem metin er í 7. bekk byggist á þeim: 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 

   
 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/

