
Íslenska 8.bekkur – vor 2019 
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Dagný Barldursdóttir og Sigurrós Ragnarsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Hæfniviðmið                          

14. – 18. janúar 

 

 

 Málfræði - sagnorð Farið verður í eftirfarandi þætti: 
-að þekkja sagnorð  
-nútíð og þátíð sagna 
-nafnhátt 
-stofn sagnorða 
-veik og sterk beyging 
-kennimyndir sagna 
-persónur sagna 

Verkefni frá kennara  

21. – 25. janúar 

Bókmenntir og lestur og 

lesskilningur – bls.7-48 

Málfræði - sagnorð 

Bókin lesin og rædd ásamt 
verkefnavinnu. 

Rökkurhæðir - Ófriður  

28. jan – 1. feb 

30. jan -samskiptadagur 

Bókmenntir og lestur og 
lesskilningur – bls.49-89 
 
Málfræði - sagnorð 

Bókin lesin og rædd ásamt 
verkefnavinnu. 

Rökkurhæðir - Ófriður Próf úr sagnorðum 

4. – 8. febrúar 

Bókmenntir og lestur og 
lesskilningur – bls.90-130 
 
Málfræði - sagnorð 

Bókin lesin og rædd ásamt 
verkefnavinnu. 

Rökkurhæðir - Ófriður  

11. – 15. febrúar 

 

Bókmenntir og lestur og 
lesskilningur – bls.131-171 
 
Málfræði - sagnorð 

Bókin lesin og rædd ásamt 
verkefnavinnu. 

Rökkurhæðir - Ófriður Hæfnikort 
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18. – 22. febrúar 

Bókmenntahugtök 
 

Fjallað um persónur og 

persónusköpun, tíma, sjónarhorn, 

sögusvið og boðskapur.  

 

Verkefni frá kennara Hæfnikort 

25. feb – 1. mars 

 

Málfræði -fornöfn Farið yfir alla fornafnaflokkana: 
Persónufornöfn, eignarfornöfn, 
afturbeygð fornöfn, 
ábendingfornöfn, spurnarfornöfn og 
óákveðin fornöfn. Nemendur eiga 
að þekkja fornöfn og geta greint 
þau í undirflokka og fallbeygt þau. 

Verkefni frá kennara  

4. – 8. mars 

Málfræði -fornöfn Farið yfir alla fornafnaflokkana: 
Persónufornöfn, eignarfornöfn, 
afturbeygð fornöfn, 
ábendingfornöfn, spurnarfornöfn og 
óákveðin fornöfn. Nemendur eiga 
að þekkja fornöfn og geta greint 
þau í undirflokka og fallbeygt þau. 

Verkefni frá kennara Próf úr fornöfnum 

11. – 15. mars 

Ritun  Unnið með ýmis ritunarverkefni 
eins og dagbók, sögu og fréttir. 
Unnið verður með hugtökin 
persónur, tími og sjónarhorn 

Verkefni frá kennara Nemendur eiga að skila 
ritunarverkefnum sínum 

18. – 22. mars 

Ritun - heimildaritgerð Nemendur eiga að gera 
heimildaritgerð úr efni að eigin vali. 
Nota þarf a.m.k. eina heimild úr 
bók.  
Í byrjun vikunnar verður 
framkvæmd ritgerðarinnar kynnt og 

Efni frá kennara og ýmsar bækur og 
aðrar heimildir 

 

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1139627
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nemendur fara af stað í skrifum og 
heimildaöflun 

25. – 29. mars 

Kvikmynd –stutt verkefni Horft verður á myndina Hjartasteinn 
og stutt verkefni unnið í tengslum 
við hana. Þar sem unnið verður með 
textagerð, persónur, sögusvið, 
boðskap og fleira 

Kvikmynd og verkefni frá kennar Skila verkefni úr Hjartasteini 

1. – 5. apríl 

 

Málfræði - smáorð Unnið með óbeygjanleg orð 
-forsetningar 
-samtengingar 
-atviksorð 
-nafnháttamerki 
-upphrópanir 
 

Málið í mark - óbeygjanleg orð Skila heimildaritgerð 

8. – 12. apríl 

Málfræði - smáorð Unnið með óbeygjanleg orð 
-forsetningar 
-samtengingar 
-atviksorð 
-nafnháttamerki 
-upphrópanir 

Málið í mark - óbeygjanleg orð  

15. – 19. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 
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22. – 26. apríl 

Málfræði – smáorð 
 
 

Unnið með óbeygjanleg orð 
-forsetningar 
-samtengingar 
-atviksorð 
-nafnháttamerki 
-upphrópanir 
 

Málið í mark - óbeygjanleg orð  

29. – 3. maí  

1. maí - verkalýðsdagur 

Málfræði - smáorð Unnið með óbeygjanleg orð 
-forsetningar 
-samtengingar 
-atviksorð 
-nafnháttamerki 
-upphrópanir 

Málið í mark - óbeygjanleg orð Próf úr óbeygjanlegum 
orðum 

6. – 10. maí 

 

Ljóð og bókmenntahugtök Unnið með 
-ljóðatúlkun 
-rím 
-ljóðstafi 
-myndlíkingar 
-persónugervingar 
-ljóðatúlkun 

Efni frá kennara 

Gömul og nýrri ljóð og ýmsir 

dægurlagatextar 

 

13. – 17. maí 

Ljóð og bókmenntahugtök Unnið með 
-ljóðatúlkun 
-rím 
-ljóðstafi 
-myndlíkingar 
-persónugervingar 
-ljóðatúlkun 

Efni frá kennara 

Gömul og nýrri ljóð og ýmsir 
dægurlagatextar 
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20. – 24. maí 

 

Ljóð og bókmenntahugtök Unnið með 
-ljóðatúlkun 
-rím 
-ljóðstafi 
-myndlíkingar 
-persónugervingar 
-ljóðatúlkun 

Efni frá kennara 

Gömul og nýrri ljóð og ýmsir 
dægurlagatextar 

Vinna og skila tímaverkefni í 
ljóðum 

27. maí – 31. maí Frágangur og vorferð Frágangur og vorferð Frágangur og vorferð Frágangur og vorferð 

 

 

Námsmat:   

Lagðar verða fyrir kannanir í sagnorðum og óbeygjanlegum orðum. Önnur hæfniviðmið eru metin með einstaklingsverkefnum, 

hópverkefnum eða sem símat í gegnum önnina.  Nemendur skrifa heimildaritgerð. Hvert próf og verkefni reyna á þau hæfniviðmið 

sem verið er að vinna að hverju sinni. Allt námsmat fer fram í gegnum hæfnikort á mentor.  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Ef nemendur ná ekki að ljúka við markmið vikunnar verða þeir að klára það heima. 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 
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