
Kennsluáætlun – haust 2018 

Lota 2 

Bekkur: 8.bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 6 

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 (Tb.) 

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

                     Stílabókarverkefni úr Kveikjum 
                     Ritunarverkefni í Kveikjum 
                     Verkefni úr Gauragangi 
                     Stafsetningarhefti 
                     Stafsetningaræfingar  
                     Tímaverkefni 
                     Kjörbókarskýrslur 
                     Kennaramat 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 



Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 
 
22. – 26.október 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur Tb 4.kafli og Kveikjur 
Verkefnabók 3. og 4. kafli 
Stafsetning 
Kveikjur, Vb. 3.kafli 
Stafsetningarhefti  
Málfræði 
Málið í mark-fallorð 
 
Ritun 
Ýmis verkefni frá kennara 

Kveikjur, textabók: Lesa bls. 46 - 53, umræður 
með kennara út frá verkefni bls. 53 í tb.  
Kveikjur, textabók, vinna verkefni bls. 56. 
Kveikjur, verkefnarbók: lesa bls. 30-31, vinna 
verkefni 17 og 18. 
Málið í mark, bls. 30-32 
Lotupróf I þriðjudaginn 23. október. 
Skipulagsdagur 26.október. 
 

Lestur og bókmenntir 

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

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

 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, s.s 
smásögur, ljóð og skáldsögur 

 Valið sér fjölbreytt lesefni til gagns og 
ánægju 

 Greint nokkur frásagnarform 
bókmennta og beitt 
bókmenntafræðilegum hugtökum s.s 
umhverfi, tími, boðskapur 

 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um 
form og innihald ljóða, ss. rím, ljóðstafi, 
myndmál og boðskap. Lesið fjölbreytt 
ljóð sér til ánægju 

 Leitað heimilda í bókum og fjölbreyttu 
rafrænu efni og geta lagt mat á 
trúverðugleika þess  
Málfræði 

 Beitt málfræðihugtökum í samræðum 

 Valið orð við hæfi í töluðu og rituðu 
máli til þess að auðga eigin orðaforða 

 Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 
upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um íslenskt mál 

 Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist 
í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð 
og þekki hlutverk þeirra og einkenni. 

 Gert sér grein fyrir mismunandi 
málnotkun eftir efni og tilefni 

 Kynnst skyldleika íslensku við önnur 
tungumál  

 
 
 
29. okt. – 2.nóv. 

Lestur og bókmenntir 
Sérðu það sem ég sé? 
Kveikjur,Tb. og Kveikjur,Vb, 4. 
Stafsetning  
Kveikjur, Vb. 3.kafli 
Stafsetningarhefti og æfingar 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
Málfræði 
Kveikjur, Tb. 4.kafli. 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

Sérðu það sem ég sé? Bls. 47-51 (sitji Guðs 
englar), verkefni bls. 52. 
Kveikjur, vb. bls, 30-31, v. 17,18 og 20. 
Kveikjur, verkefnabók: vinna verkefni 1-7, bls. 
32-34. 4.kafla. 
Kveikjur, verkefnabók: vinna verkefni 8,10 og 
12,  bls. 35-37. 
Kveikjur verkefnabók: vinna verkefni 13 og 14, 
bls. 37. 
Foreldraviðtalsdagur 29. október. 

 
5.- 9. nóv. 

Lestur og bókmenntir 
Gauragangur, kafli 1-34 
Málfræði 
Kveikjur, Tb, 3.kafli 
Málfræðihefti I 
Málið í mark-fallorð 
 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
 

Stafsetningarhefti unnið (um y, ý og ey) 
Gauragangur: lesa bls. 5-53. 
Farið yfir kafla 1-11 með kennara.  
Gauragangur: lesa bls. 53-100. Farið yfir kafla 
12-23 með kennara. 
Kveikjur, Tb. bls. 55 (um atviksorð og fl.) 
Málfræðihefti I, v. 1-8 
Gauragangur: lesa bls. 100-135, farið yfir kafla 
24-34 með kennara. 
Málið í mark, bls. 33-36 



 
12. – 16. nóv. 

Lestur og bókmenntir 
Gauragangur, kafli 35-73 
Stafsetning  
Stafsetningarhefti 5 
Málfræði  
Málfræðihefti I  
Málið í mark-fallorð 
 

Gauragangur: Lesa bls. 135-177. Farið yfir 
kafla 35-47 með kennara. 
Stafsetningarhefti 5 
Gauragangur: lesa bls. 178-213. Farið yfir 
kafla 48-59 með kennara. 
Málfræðihefti I, v. 9-17 
Gauragangur:lesa bls, 214-233. Farið yfir kafla 
60-65 með kennara. 
 

 Gert sér góða grein fyrir notagildi 
íslenskrar málfræði m.a í við ritun og 
stafsetningu 

 
 

Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið 
 
19. – 23. nóv. 

Lestur og bókmenntir 
Gauragangur  
Málfræði 
Málið í mark-fallorð 
Ritun 
Verkefni úr Gauragangi 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 

Gauragangur: lesa bls. 233-260. Farið yfir 
kafla 66-73. 
Verkefni úr Gauragangi unnin. 
Málið í mark (fallorð): vinna bls. 37-40 

Ritun 

 Skrifað og gengið vel frá texta 
(spássíur, efnisgreinar, greinaskil ofl.) 

 Valið textategund, skipulagt og orðað 
texta sem hæfir tilefni og formi.  

 Samið texta frá eigin brjósti á skapandi 
hátt. Lært grunnatriði í rökfærsluritun 

 Beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð 
góðu valdi á þeim 

 Lesið texta, skoðað hann og nýtt sem 
fyrirmynd í sínu eigin riti 

 Skrifað texta sem hæfa myndum og 
hljóði 
Talað mál og hlustun 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér 
grein fyrir gildi góðrar framsagnar 

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 
haldið athygli áheyrenda mjög vel, m.a 
með aðstoð leikrænnar tjáningar 

 Tekið þátt í samræðum og rökræðum 
af öryggi og samkvæmt reglum 

 Hlustað af athygli og beitt þekkingu 
sinni og reynslu til að skilja það sem 
sagt er og greint frá aðalatriðum 

 Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á 
gagnrýninn hátt og tent það við flutning 

 
26.nóv. –30. nóv 

Lestur og bókmenntir 
Gauragangur 
Málfræði 
Málið í mark-fallorð 
Stafsetning 
stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Ritun 
Verkefni úr Gauragangi 
 

Gauragangur, klára verkefni  
Málið í mark (fallorð): vinna bls. 41-42, 
Stafsetningarhefti: Innlögn í stafsetningu,vinna 
í hefti. 
 
Skipulagsdagur 27. nóvember 
Fim 28. nóvember: Skil/flutningur á 
framsögn; Gauragangur 
 
 

 
3. – 7 des. 

Lestur og bókmenntir 
Kveikjur, Tb. og Vb. 5.kafli 
Talað mál og hlustun 
Efni frá kennara 
Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Ritun 
Ýmis ritunarverkefni í Kveikjum 
 

Kveikjur, Tb: Lesa bls. 60-66, 
Kveikjur,Vb. v.1,2 og 3, bls. 42-43 
Málið í mark (sagnorð), bls. 1-9 
Málfinnur 
Málfræði 3 
Stafsetningarhefti – Vinna verkefni 1-5. 
Skil/flutningur á framsögn; Gauragangur 

 



 

 

 

 
10. – 14.des. 

Stafsetning 
Stafsetningarhefti 
Talað mál og hlustun 
 
 

Stafsetningarhefti – Vinna verkefni 6-12. 
 

 
Lotupróf 2 fimmtudaginn 13.des. 

 Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu 
sinnar og sýnt háttvísi 
 
 

 
 


