
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Íslenska 8. bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Ásrún Helga Kristinsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Lokaúrvinnsla á 

Kjalnesingasögu 

Lýsingarorð 

Myndbönd og handrit Frá kennara  
 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -

samskiptadagur 

Lokaúrvinnsla á 
Kjalnesingasögu 
Fornöfn 

Myndbönd og handrit 
Hefti í málfræði 

Frá kennara Könnun úr lýsingarorðum 

30. janúar-3.feb 

 

Unnið með fornöfn og 

lestur í frjálslestrarbók – ný 

úrvinnsla kynnt 

Verkefni á Google Classroom 
Hefti í málfræði 

  

6. – 10. febrúar  

Unnið með fornöfn  
Þjóðsöguverkefni 
Bókmenntir- Hjálp 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kafli 1 
 

 

13. – 17. febrúar 

 

 

Unnið með fornöfn  

Þjóðsöguverkefni 

Bókmenntir- Hjálp 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 2, 3 og 4 Skil á lestrardagbók 13. feb 
Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 

Vetrarleyfi 23.-24.. 

feb 

Unnið með fornöfn  
Þjóðsöguverkefni 
Bókmenntir- Hjálp 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 
 

Kafli 5 Könnun úr fornöfnum 21. 
Feb 
Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 



27. febrúar-3. mars 

 

Þjóðsöguverkefni 
Bókmenntir- Hjálp 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 6, 7 og 8  Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

6. – 10. mars 

Þjóðsöguverkefni 
Bókmenntir- Hjálp 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 9 og 10 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

13. – 17. mars 

16. mars -árshátíð 

nemenda 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kafli 11 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

20. – 24. mars 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 12, 13 og 14 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

27. mars –  

31. mars 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 15, 16 og 17 
Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

3. – 7. apríl 
Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 18, 19 og 20 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

17. – 21. apríl 

Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. 

apríl  

Starfsdagur 21. apríl 

 

 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kafli 21 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 



24.- 28. apríl  

 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 22, 23 og 24 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 25, 26 og 27 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

8. – 12. maí  

  

Bókmenntir- Hjálp Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 
bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 28 og 29 Ef nemandi nær ekki að ljúka 
áætlun í skólanum þarf hann 
að vinna upp heima 

15. – 19. maí 

Íþrótta- og 

leikjadagur 17. maí 

Samantekt  Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 

farið verður yfir ýmsa þætti í 

bókmenntum,málfræði, stafsetning 

og ritun 

 Skil á Hjálp - verkefnahefti 

22. – 26. maí 

 

Útikennsla    

29. maí – 2. júní 

Vorgleði 2. Júní 

Skólaslit 5.júní 

Útikennsla    

 

  
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


