
Kennsluáætlun – janúar til mars 2019 

Lota 3 

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 gagnrýnin hugsun - Sjálfstæði og 
samvinna - Nýting miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 
Kennsluefni:  Kveikjur textabók 

                        Kveikjur verkefnabók 
                        Hrafnkelssaga Freysgoða 
                        Stafsetningarhefti 
                        Málið í mark-sagnorð 
                        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 
 
3. – 4. jan. 

Málfræði 
Málið í mark (sagnorð) 
 

Innlögn í sagnorðum, vinna bls. 1-9 (Mím-
sagnorð). 
 

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 mismunandi orðaforða og 
málsniði við hæfi 
Talað mál og hlustun 

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

 
7. – 11. jan. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 5. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Málfræði 
Málið í mark (sagnorð) 
Stafsetning 
stafsetningarhefti 
 

 
Innlögn í stafsetningu, vinna í stafsetningahefti 
4. (um j-regluna og fl.)  
 
 
Kveikjur, textabók: Lesa bls. 68 og kveikjur 
verkefnabók bls. 46.  
 
 
Innlögn í stafsetningu, vinna í  
Kveikjur, verkefnabók: lesa bls. 43-44, vinna 
verkefni 4. Vinna í stafsetningarhefti og MíM. 
Kveikjur, verkefnabók: bls. 45, vinna verkefni 
6,7 og 8. Og bls. 48 (sögusvið) verkefni 15. 
 
Skipulagsdagur 11 .janúar 2019. 

 
14. – 18. jan. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 6. kafli 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
 

Stafsetningarhefti 5. (um y-regluna og fl.) 
Vinna í stafsetningarhefti 5. 
Málið í mark (sagnorð); verkefni bls. 11-12, 
Kveikjur,textabók: lesa bls. 74-77, nemendur 
velja sér grein til lesturs og gera lestraráætlun.  
Kveikjur, textabók, vinna verkefni og nota 
lestaráætlun og/eða vinna í stafsetningarheft.6. 
Kveikjur, verkefnabók: velja 3 verkefni af 1-6, 
bls. 52-55.  
 

 
21. – 25. jan. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 6.kafli. 
Hrafnkelssaga Freysgoða 
Málfræði 
Málið í mark – sagorð 
 

 
 
Vinna í stafsetningarhefti 6 (um breiða og 
granna sérhlj.) 
 
 
Málið í mark, bls. 21-22. 
Hrafnkelssaga Freysgoða, k. 1-4, verkefni. 
HsF, k. 5-8, verkefni unnin. 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 



 
28.jan. – 1. feb. 

Lestur og bókmenntir 
Hrafnkelssaga Freysgoða 
Málfræði 
Málið í mark – sagnorð 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

Hrafnkelssaga Freysgoða,  og k. 9-12 og k. 13-
16, verkefni. 
Samræða/málfundur 1. 
 

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 
mismunandi orðaforða og málsniði við 
hæfi 
Talað mál og hlustun 

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

 
4.– 8. feb. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 7. Kafli 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
 

 
Innlögn greinamerki bls. 45 (kv.vb) 
Skriffinnur bls. 57-63, vinna verkefni 7 
 
Kveikjur, verkefnabók: Lesa bls.56 og vinna 
v.7.  
 
Horft á leikrit (myndband) byggt á 
Hrafnkelssögu Freysgoða. 
 
Foreldraviðtalsdagur 5. febrúar 
 

 
11. – 15. feb. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur 
verkefnabók 3.kafli 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
 

Kveikjur, textabók: lesa kafla 7  
Kveikjur, verkefnabók: Vinna verkefni 1 og 2 í 
7.kafla. 
Kveikjur, verkefnabók: Vinna verkefni 3 með 
kennara, verkefni 4 og 5, bls. 58-59. 
Kveikjur verkefnabók, orðhlutar bls. 62-63, v.9-
14. 
 

 
18. – 24. feb. 
 

 
Vetrarleyfi  

 
Vetrarleyfi 

 
25.feb.- 1. mars. 
 
 
 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur textabók og Kveikjur, 
verkefnabók. 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Málfræði  
Málið í mark-sagnorð 

Málið í mark (sagnorð), innlögn; sterkar og 
veikar sagnir og kennimyndabeygingar.bls. 53-
58. 
Upprifjun fyrir lotupróf 3. 
Lotupróf 3, fimmtud. 28. febrúar. 



 

 


