
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 

 

Fag: Íslenska  

Bekkur: 8. bekkur  

Kennarar: Helga, Guðrún og Vilborg 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Verkefni kynnt.   Virknimat 

kennara í 

tímum. 
Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Unglingabækur, 

þemavinna. 

Lesið og ýmis verkefni 

unnin. 

Kjörbækur og 

verkefnahefti. 
Að nemendur: 

- geti lesið almenna texta af öryggi 

og með góðum skilningi, lagt mat á 

þá og túlkað 

- vinni með texta og geti gert grein 

fyrir efni hans hvort sem er á 

töluðu eða rituðu máli.  

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 3 

4. – 8. september 
Unglingabækur, 

þemavinna. 

Lesið og ýmis verkefni 

unnin. 

Stafsetningarreglur 

rifjaðar upp. 

 

Kjörbækur og 

verkefnahefti. 

Stafsetningarverkefni 

frá kennara. 

- geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta 

og lesanda. 

- beitt reglum um réttritun og hafi 

náð góðu valdi á stafsetningu 

- riti fjölbreytta texta og geti byggt 

þá upp á viðeigandi hátt.  

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 4 

11. – 15. september 
Unglingabækur, 

þemavinna. 

Lesið og ýmis verkefni 

unnin. 

Stafsetningarreglur 

rifjaðar upp.  

Kjörbækur og 

verkefnahefti. 

Stafsetningarverkefni 

frá kennara. Nemendur 

lesa upp ritdóma sína. 

 

- temji sér skýran og snyrtilegan 

frágang efnis. 

-geti tjáð sig skýrt og áheyrilega og 

endursagt, munnlega og/eða 

skriflega frá efni sem hann hefur 

lesið.  

 



 
 

Vika 5 

18.-22. september 
Unglingabækur/ 

málfræði. Fallorð og 

sagnorð rifjuð upp. 

Verkefni frá kennara. - þekki helstu beygingaratriði 

fallorða og sagnorða. 

Vinnubók, 

með 

verkefnum og 

ritdómi. 

 
Vika 6 

25.  – 29. september 
Umræðuverkefni, ritun, 

kennslubók, stílabók og 

lestur. Stafsetning. 

Kveikjur 1. kafli.  

Kjörbókarlestur. 

Stafsetningaræfing 1. 

- lesi ólíka texta og noti til þess 

mismunandi lestrarfærni. 

- geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta 

og lesanda. 

Rafræn 

málfræði-

könnun.Virkni

mat kennara í 

tímum. 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Umræðuverkefni, ritun, 

hlustun, lestur, 

kennslubók og stílabók. 

Kveikjur 1. kafli. 

Smásagnasmáræði: Í 

gegnum eld og reyk. 

Kjörbókarlestur. 

- þjálfist í notkun myndmáls, 

orðtaka og málshátta. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Umræðuverkefni,  

lestur, ritun, hlustun, 

kennslubók, 

verkefnablað og 

stílabók. Stafsetning.  

Kveikjur 1. kafli. 

Smásagnasmáræði: Í 

gegnum eld og reyk. 

Kjörbókarlestur. 

Stafsetningaræfing 2. 

- þekki helstu orðtök og málshætti 

og geti útskýrt mun á þeim. 

- lesi fjölbreytt efni.  

- geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta 

og lesanda. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Umræðuverkefni,  

lestur, ritun, hlustun, 

kennslubók og stílabók. 

Stafsetning. 

Kveikjur 2. kafli. 

Kjörbókarlestur. 

Stafsetningaræfing 3. 

Ég man líka. 

-geti hlustað og meðtekið fyrirmæli 

frá kennara.  

- riti fjölbreytta texta og geti sagt 

frá þeim.  

þekki megineinkenni fallorða. 

- lesi fjölbreytt efni.  

Virknimat 

kennara í 

tímum.  

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Umræðuverkefni,  ritun, 

hlustun, kennslubók, 

lestur og stílabók. 

Kveikjur 2. kafli 

Smásagnasmáræði: 

Reiði. 

Kjörbókarlestur. 

- lesi mismunandi texta og noti til 

þess mismunandi lestrarfærni. 

- þjálfist í að leika með tungumálið 

á fjölbreyttan hátt. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 



 
 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Umræðuverkefni,  ritun, 

hlustun, kennslubók, 

lestur, verkefnablað og 

stílabók. Stafsetning. 

Kveikjur 2. kafli. 

Smásagnasmáræði: 

Reiði. 

Kjörbókarlestur. 

Stafsetningaræfing 4. 

- þekki til helstu orðtaka og 

málshátta og geti útskýrt mun á 

þeim. 

- lesi fjölbreytt efni.  

- geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta 

og lesanda. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Próf úr 

heimavinnu í 

stafsetningu. 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Umræðuverkefni,  

lestur, ritun, hlustun, 

kennslubók og stílabók. 

Kveikjur 3. kafli. 

Smásagnasmáræði: 

Reiði. 

Kjörbókarlestur. 

- lesi mismunandi texta og noti til 

þess mismunandi lestrarfærni. 

- þjálfist í að leika með tungumálið 

á fjölbreyttan hátt. 

 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Umræðuverkefni, ritun, 

hlustun, kennslubók og 

stílabók. 

Kveikjur 3. kafli. 

Smásagnasmáræði: 

Þúsund orða virði. 

Kjörbókarlestur. 

- lesi mismunandi texta og noti til 

þess mismunandi lestrarfærni. 

- þjálfist í að leika með tungumálið 

á fjölbreyttan hátt. 

Málfræðipróf.  

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Umræðuverkefni, ritun, 

hlustun, kennslubók, 

verkefnablað og 

stílabók. 

Kveikjur 3. kafli. 

Smásagnasmáræði: 

Þúsund orða virði.  

Kjörbókarlestur. 

- lesi fjölbreytt efni.  

- þekki megineinkenni fallorða. 

- kynnist i hljóðvarpi. 

 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Ritunarvika. Ýmis ritunarverkefni 

frá kennara. 

- riti fjölbreytta texta og geti byggt 

þá upp á viðeigandi hátt, allt frá 

fyrirmælum upp í ritgerðir um 

ákveðið efni. 

Nemendur 

skila bestu 

rituninni sinni.  

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Tímaritavinna. Frá nemendum. - vinni með texta og geti gert grein 

fyrir efni hans. 

Vinnusemi og 

kynning  
Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Tímarit kynnt. Frá nemendum. - vinni með texta og geti gert grein 

fyrir efni hans. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 
Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Upprifjun úr 

Smásagnasmáræði og 

Kveikjum. 

Smásagnasmáræði og 

Kveikjur. 

- vinni með efni sem hann hefur 

áður lesið. 

 



 
 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Framsagnarvika. 

Skil á stílabók. 

Ýmis verkefni frá 

kennara.  

- þjálfist í að segja skýrt og 

greinilega frá og geri grein fyrir 

eigin skoðunum. 

Munnlegt próf 

úr Smásagna-

smáræði.  

 

Kennsluhættir: Lesið, spurt og spjallað, töflu- og vinnubókarkennsla, framsögn og hlustun, hópavinna, umræður og ritunaræfingar 

Athugið að um áætlun er að ræða og kennari áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir.  

 

Skiladagar á verkefnum/próf með fyrirvara um breytingar: 

22. sept: Skil á vinnubók úr unglingabókaverkefni með öllum verkefnum og ritdómi. 

26. sept: Rafræn málfræðikönnun. 

10. nóv: Stafsetningarpróf úr heimavinnu, æfngum 1-4. 

24. nóv: Málfræðipróf. 

7. des. Bestu ritun skilað. 

18. des: Kynning á tímariti. 

10. janúar: Munnlegt próf úr Smásagnasmáræði. 

13. janúar: Skil á stílabók með verkefnum annarinnar. 

 

Athugið að vinnusemi borgar sig og allur lestur er góður, hann auðgar orðaforða og víðsýni 

 


