
Kennsluáætlun – haust 2018 

Lota 1 

Bekkur: 8.bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 5 

Kennari: Þóra Hjörleifsdóttir 

 
Áfangalýsing 

 
Kennslan skiptist í lestur og bókmenntir, málfræði og stafsetningu, ritun, talað mál og hlustun.  
Áhersla er lögð á að efla skilning og auka þekkingu nemenda á ofangreindum þáttum.  
Íslenska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og 
samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 
Kennsluefni:  Kveikjur textabók 

                        Kveikjur verkefnabók 
                        Stafsetningarhefti 
                        Fallorð (Málið í mark) 
                        Málfinnur 
                        Skriffinnur 
                        Kjörbækur 
 
Námsmat:    Lotupróf 

                     Stílabókarverkefni úr Kveikjum 
                     Ritunarverkefni í Kveikjum 
                     Stafsetningarhefti 
                     Tímaverkefni 
                     Kjörbókarskýrslur 
                     Kennaramat 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 



Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 
 
23. -24. ágúst   

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
Kveikjur verkefnabók 1. 
Kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

 

Kveikjur, textabók: Lesa bls. 4-9 og vinna 
verkefni bls. 9 – Ég man í stílabók. 
 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 10 -15 og vinna 
verkefni bls. 14- Bréfaskrif. 
 
Velja kjörbók. 

 

Lestur og bókmenntir 

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

 Notað þekkingu og reynslu Skilið 
mikilvægi þess að geta lesið og eflt 
eigið læsi og m.a. valið og beitt 
mismunandi aðferðum við lestur 

 Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði 
í margs konar texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða 

 Gert sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert 
öðrum grein fyrir því 

 Valið sér lesefni til gagns og ánægju 
og komið fram sem sjálfstæður lesandi 
sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 
lesa 
Málfræði 

 Flett upp í handbókum, orðasöfnum og 
rafrænum orðabönkum og nýtt sér  
málfræðilegar upplýsingar sem þar er 
að finna 

 Áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka 
og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í 
eigin texta og annarra 

 Áttað sig á og beitt sköpunarmætti 
tungumálsins og nýtt það m.a. við 
ritun, við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og 
skáldskap 
Ritun 

 Valið og skrifað mismunandi 
textagerðir sem hæfa viðkomandi verki 
og beitt mismunandi orðaforða og 
málsniði við hæfi 
Talað mál og hlustun 

 Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og 
hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða 
og fas 

 
 
27.– 31. ágúst 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
Kveikjur verkefnabók 1. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

 

Kveikjur, verkefnabók: vinna verkefni 1-7 í 1. 
kafla. 
 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 16-21 og vinna 
verkefni bls. 21 – Uppáhaldsbókin mín. 

 
 

 
 
3. – 7. sep. 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
Kveikjur verkefnabók 1. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

 

Kveikjur, verkefnabók: Vinna verkefni 8-11 
og 14-18 í 1.kafla. 

 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 22-23 og vinna 
verkefni bls. 22 – Bekkurinn rannsakar og 
gefur skýrslu. 
  
Stafsetningarhefti: Vinna verkefni 1-13 
  
Gróðursetningarferð 6. september 

 
 
 

 
 
10.- 14. sept. 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók 2. kafli og 
Kveikjur verkefnabók 1. kafli 
Málfræði 
Stafrófið, sérhljóð, 
samhljóð.  
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

Kveikjur, verkefnabók: Vinna verkefni 19-22 í 
1. kafla. 

  
Kveikjur: Sjálfsmat 1 
  
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 24-25 og vinna 
verkefni bls. 24 – Sorg eða frekja. 

https://docs.google.com/forms/d/1RWls4dmn3qwazZplendFlzwQUDcI-QEFCp_lo8ZMGvM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a-4YwYqkz7pTmOa_UgUnI2wTUt69XJBffy1wFVVUWoI/edit


Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 

 
 
 

  
Haustferð 8.bekkjar 12.- 13.september. 

 
 
 
 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 
 
 
17. – 21. sept. 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
verkefnabók 2.kafli. 
kjörbók 
Málfræði 
Málið í mark – Fallorð 
Greinir; viðskeyttur og laus. 
Sérnöfn og samnöfn. Kyn 
nafnorða.  
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Ritun 
Kjörbókarskýrsla 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 

 

Málið í mark (Fallorð): Vinna bls. 1-6. 
 

Kveikjur, textabók: Lesa bls. 26-28 og vinna 
verkefni bls. 28 – Hver er mín 
forgangsröðun? 
  
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 29-35 og vinna 
verkefni bls. 32 – Búðu til stjörnumerki. 
  
 Byrja á nýrri kjörbók. 
  

  
Starfsdagur 17. september. 
  

Skila kjörbókarskýrslu I 
  

 
 
 
 

 
 

Lestur og bókmenntir 

 Lesið almenna texta af öryggi og með 
góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað 

 Skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt 
eigið læsi og m.a. valið og beitt 
mismunandi aðferðum við lestur 

 Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í 
margs konar texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða 

 Gert sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert 
öðrum grein fyrir því 

 Valið sér lesefni til gagns og ánægju og 
komið fram sem sjálfstæður lesandi sem 
gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa 
Málfræði 

 Flett upp í handbókum, orðasöfnum og 
rafrænum orðabönkum og nýtt sér  
málfræðilegar upplýsingar sem þar er að 
finna 

 Áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra 

 Áttað sig á og beitt sköpunarmætti 
tungumálsins og nýtt það m.a. við ritun, 
við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og 
skáldskap 
Ritun 

 Valið og skrifað mismunandi textagerðir 
sem hæfa viðkomandi verki og beitt 

 
24. – 28. sept. 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
Kveikjur verkefnabók 3. 
Kafli 
kjörbók 
Stafsetning 

 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 36-37 og vinna 
verkefni bls. 37 – Fyrirsagnir og fréttaskrif 
 
Kveikjur, verkefnabók: Vinna verkefni 2-16 í 
2.kafla. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MyG1VmIavBBdQPk4TirWYyV4r5dMK54Md9vXulPp0hs/edit


Stafsetningarhefti: 
Greinarmerki, hástafir og 
lágstafir, -sk-reglan, sérnöfn 
og samnöfn.  
Málfræði: 
Málið í mark: Eintala og 
fleirtala nafnorða. Kyn og 
tala no. Fallbeyging no.  
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 

 

Málið í mark (Fallorð): Vinna bls. 7-14 
 
Stafsetningarhefti (1) – Vinna verkefni 1-8. 

 

mismunandi orðaforða og málsniði við 
hæfi 
Talað mál og hlustun 

 Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur 
tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas 

 
1. – 5. okt 
 
 

Lestur og bókmenntir 
kjörbók 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti: Hástafir 
og lágstafir, greinarmerki, 
atkvæðaskipting orða.  
Málfræði 
Málið í mark – Veik og sterk 
beyging no. Kenniföll no. 
Hlutstæð og óhlutstæð no. 
Stofn no. Hljóðbreytingar.  

 
 
 

Stafsetningarhefti  (1)– Vinna verkefni 9-13. 
 
Málið í mark (Fallorð): Vinna bls. 15-19. 
 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 42-43 og vinna 
verkefni bls. 43 – Að búa til sjónvarpsfrétt  

  
Íþróttadagur 5. október 

 

 
 
 
 
8. – 12. okt. 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og 
Kveikjur verkefnabók 3. 
Kafli 
Kjörbók 
Málfræði 
Kveikjur verkefnabók 3.kafli. 
Málið í mark – Kyn 
lýsingarorða, eintala og 
fleirtala lo, fallbeyging lo. 
stigbreyting lo.  

Kveikjur, verkefnabók: vinna verkefni 3 og 4, 
bls. 25-26. 

 
Málið í mark-fallorð, vinna verkefni bls. 20-
24. 
 
Stafsetningarhefti (2) 
Verkefni 1-5.  

 
 
 



 

 

 

Stafsetning 
Stafsetningarhefti:   
Fallbeyging í et. og ft., mín 
og minn- n og nn.  
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 

 

 
 

 
15. - 19. okt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók 4.kafli og 
Kveikjur verkefnabók 3. og 
4.k 
kjörbók 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í 
Kveikjum 
Málfræði 
Málið í mark- Stig, kyn, tala 
og fall lýsingarorða. Stofn 
lýsingarorða. Sterk og veik 
beyging lo.  
Stafsetning 
Stafsetningarhefti: 
fallbeyging. Viðskeytið -
un.  Reglan um einkunn, 
miskunn, forkunn og 
vorkunn. N og nn.  

 

Kveikjur, verkefnarbók: lesa bls. 24-31, 
vinna verkefni 6,7 og 9. 

 
Málið í mark, vinna verkefni bls. 25-29 
 
Stafsetningarhefti (2); 6-12.  
  

Lotupróf og skil á kjörbókarskýrslu II. 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1D44TAApEwy1i17b3-szZP05ofRuRxQcUmCfhQimo2oY/edit

