
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

8. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 
 

 

Lesskilningur 

Hlustun 

Ritun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. Tekin eru fyrir klassísk 

ævintýri sem eru stytt og nemendur 

þekkja. Lesnir eru kaflar úr sögunni í 

bókmenntum og unnin verkefni. Kennari 

les með nemendum og ræðir um atvik 

sem upp koma í sögunni og reynir að 

tengja við reynsluheim nemenda. 

Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 

umræðum til að dýpka málskilning og 

máltilfinningu. 

Þemaverkefni – Skipulagning vikuferðar 

til Evrópu 

Brain games - sjónvarpsþættir 

– riddles – gagnvirk verkefni 

notað sem hvatning til að auka 

á málskilning- hlustun sem 

reynir á rökhugsun 

23. – 27. janúar 
25. jan -samskiptadagur 

Lesskilningur 

Hlustun 

Ritun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. Tekin eru fyrir klassísk 

ævintýri sem eru stytt og nemendur 

þekkja. Lesnir eru kaflar úr sögunni í 

bókmenntum og unnin verkefni. Kennari 

les með nemendum og ræðir um atvik 

sem upp koma í sögunni og reynir að 

tengja við reynsluheim nemenda. 

Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 

umræðum til að dýpka málskilning og 

máltilfinningu. 

Þemaverkefni – Skipulagning vikuferðar 

til Evrópu 

Brain games - sjónvarpsþættir 

– riddles – gagnvirk verkefni 

notað sem hvatning til að auka 

á málskilning- hlustun sem 

reynir á rökhugsun 

30. janúar-3.feb 
 

Lesskilningur 

Bókmenntir 

Hlustun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Lesnir eru kaflar úr sögunni í 

bókmenntum og unnin verkefni. Kennari 

les með nemendum og ræðir um atvik 

sem upp koma í sögunni og reynir að 

tengja við reynsluheim nemenda. 

Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 

umræðum til að dýpka málskilning og 

Bókmenntir – Notting Hill k. 1-3 

Rainman k. 1-2 

Þemaverkefni – Skipulagning vikuferðar 

til Evrópu 

Ensk málfræði 123 æf. 85,105 og 111 

 



máltilfinningu. 
 

6. – 10. febrúar  

Lesskilningur 

Hlustun 

Orðaforði 

Málskilningur 
 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í.  

Farið er yfir ný orð sem nemendur hafa 

glósað og reynt að finna útskýringar 

einnig á ensku. 
 

Bókmenntir – Notting Hill k. 4-5 

Rainman k. 3-5 
 

Brain games - sjónvarpsþættir 

– riddles – gagnvirk verkefni 

notað sem hvatning til að auka 

á málskilning- hlustun sem 

reynir á rökhugsun 

13. – 17. febrúar 
 

 

Ritun 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Hlustun 

Lesnir eru kaflar úr bókinni og unnin 

verkefni. Kennari les með nemendum og 

ræðir um atvik sem upp koma í sögunni 

og reynir að tengja við reynsluheim 

nemenda. Nemendur hafa einnig val um 

að lesa í gagnvirkum lestri í paralestri. 

Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 

umræðum til að dýpka málskilning og 

máltilfinningu.  

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Bókmenntir – Notting Hill k. 6-9 

Rainman k. 6-7 

Ensk málfræði 123 æf. 112,113,114,  

Reading maps – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Æfðar óreglulegar sagnir Seek-show 

Æfðar óreglulegar sagnir Seek- 

show 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Lesskilningur 

Hlustun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. Tekin eru fyrir  

lesskilningsverkefni – smásögur. 

Nemendur fá að horfa á kvikmyndina 

sem bókmenntirnar byggja á og með 

þessu móti séð muninn og uppbyggingu 

og efnisþráðum myndarinnar og 

bókarinnar. Á þann hátt geta nemendur 

skynjað eigin málskilning og túlkun á 

atburðarrás og efnisþáttum byggða á 

hæfni sinni í enskri tungu. 

Farið er yfir ný orð sem nemendur hafa 

glósað og reynt að finna útskýringar 

einnig á ensku. 

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

 

Bókmenntir - Rainman 8-9  

Multiple Comprehension – A lesson in 

history 

Ensk málfræði 123 æf. 115,116,117 

Æfðar óreglulegar sagnir Shrink – 

Speak 

Horft á Notting Hill eða Rainman 

Brain games - sjónvarpsþættir 

– riddles – gagnvirk verkefni 

notað sem hvatning til að auka 

á málskilning- hlustun sem 

reynir á rökhugsun. 

Æfðar óreglulegar sagnir 

Shrink - Speak 



27. febrúar-3. mars 
 

Ritun 

Bókmenntir Lesskilningur 

Orðaforði 

Hlustun 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í.  

Nemendur fá að horfa á kvikmyndina 

sem bókmenntirnar byggja á og með 

þessu móti séð muninn og uppbyggingu 

og efnisþráðum myndarinnar og 

bókarinnar. Á þann hátt geta nemendur 

skynjað eigin málskilning og túlkun á 

atburðarrás og efnisþáttum byggða á 

hæfni sinni í enskri tungu. 

Könnun lögð fyrir í málskilningi, málfræði 

og málnotkun. Könnunin byggir á 

einföldum setningum sem snúa að rituðu 

máli og lesa texta sem þau síðan greina 

réttmæti ásamt því að svara efnislegum 

spurningum úr textanum. 

Málskilningskönnun 1  

Horft á Notting Hill eða Rainman 
 

6. – 10. mars 

Ritun 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Hlustun 

Tekin eru fyrir  

lesskilningsverkefni – smásögur. 

Kennari les með nemendum og 

ræðir um atvik sem upp koma í sögunni 

og reynir að tengja við reynsluheim 

nemenda. Nemendur hafa einnig val um 

að lesa í gagnvirkum lestri í paralestri. 

Farið er yfir ný orð sem 

nemendur hafa glósað og reynt að finna 

útskýringar einnig á ensku. 

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Multiple Comprehension – Jokeman og 

Skateboard star 

Ensk málfræði 123 æf. 129,130,131,132 

Reading Maps  

Æfðar óreglulegar sagnir Speed - Stink 

Æfðar óreglulegar sagnir 

Speed - Stink 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Hlustun 

Ritun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Málfræði 

Tekin eru fyrir  

lesskilningsverkefni – fréttatexta. 

Kennari les með nemendum og 

ræðir um atvik sem upp koma í sögunni 

og reynir að tengja við reynsluheim 

nemenda. Nemendur hafa einnig val um 

að lesa í gagnvirkum lestri í paralestri. 

Farið er yfir ný orð sem 

nemendur hafa glósað og reynt að finna 

Bókmenntapróf Notting Hill eða 

Rainman – skila hefti - tímakönnun 

Fréttatexti – Surfer attacked by 3m 

shark 

Ensk málfræði 123 æf. 133,138,139,143 

Reading maps – kortabók með 
upplýsingum á ensku. 
 

Bókmenntapróf Notting 

Hill 

eða Rainman – skila hefti 

 



útskýringar einnig á ensku. 

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni 

Könnun úr bókmenntum – 

heimakönnun sem byggir á skilning 

á atburðarrás, sögufléttu og 

persónum.  Könnunin reynir á 

almennan lesskilning og orðaforða. 

20. – 24. mars 
 

Lesskilningur 

Hlustun 

Orðaforði 

Tekin eru fyrir  

lesskilningsverkefni – fréttatexti og 

smásaga. 

Kennari les með nemendum og 

ræðir um atvik sem upp koma í 

sögunni/fréttinni 

og reynir að tengja við reynsluheim 

nemenda. Nemendur hafa einnig val um 

að lesa í gagnvirkum lestri í paralestri. 

Farið er yfir ný orð sem 

nemendur hafa glósað og reynt að finna 

útskýringar einnig á ensku. 

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

Multiple Comprenhension - Melissa’s 

story 

Fréttatexti – Man who saved dog from 

icy water revealed  

Ensk málfræði 123 æf. 144,145,146,147 

 

 

27. mars –  
31. mars 

Orðaforði 

Málskilningur 

Málfræði 
Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Kennari les með nemendum valinn 

fréttatexta og smásögu sem nemendur 

hafa lesið og glósað fyrir kennslustundina 

og ræðir innihaldið ásamt því að fara yfir 

nánari afmörkuð atriði textans og 

nemendur svara verkefnum tengdum 

lesskilningi og málnotkun. 

Multiple Comprenhension – Best friend 
Fréttatexti – Dolphin saves swimmers  
Reading maps – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Æfðar óreglulegar sagnir 

Strike - Tell 

Æfðar óreglulegar sagnir 

Strike - Tell 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 



10. – 14. apríl 
 

Lesskilningur 
Orðaforði 
Málskilningur 

Málfræði 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Kennari les með nemendum valinn 

fréttatexta og smásögu sem nemendur 

hafa lesið og glósað fyrir kennslustundina 

og ræðir innihaldið ásamt því að fara yfir 

nánari afmörkuð atriði textans og 

nemendur svara verkefnum tengdum 

lesskilningi og málnotkun.  

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

Könnun lögð fyrir í málskilningi, málfræði 

og málnotkun. Könnunin byggir á 

einföldum setningum sem snúa að rituðu 

máli og lesa texta sem þau síðan greina 

réttmæti ásamt því að svara efnislegum 

spurningum úr textanum. 

Multiple Comprehension The secret 

wish 

Fréttatexti – Huge fish spears man 
Málskilningskönnun 2 af 2 
Reading maps – kortabók með 
upplýsingum á ensku. 
Ensk málfræði 123 æf. 148,210,211 

 

 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Kennari les með nemendum valda 

fréttatexta sem nemendur hafa lesið og 

glósað fyrir kennslustundina og ræðir 

innihaldið ásamt því að fara yfir nánari 

afmörkuð atriði textans og nemendur 

svara verkefnum tengdum lesskilningi og 

málnotkun.  

Ensk málfræðiatriði til að styðja við 

uppbyggingu enskrar tungu. 

 

Reading maps – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Ensk málfræði 123 æf. 212,213,214,219 

Fréttatexti – Teachers in knife search 

and Millions see lad rescued 

 

24.- 28. apríl  
 

Mörtuganga Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Nemendur vinna heimakönnun úr 

orðaforða tengdum sögunum sem hafa 

verið unnar í Multiple Comprehension 

heftinu.  Nemendur fá með sér sögurnar 

Reading maps – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Multiple Comprehension –

Orðaforðakönnun 

– skila verkefnahefti fyrir könnun 

Æfðar óreglulegar sagnir Think 

- Write  

Multiple Comprehension – 

Orðaforðakönnun úr 

sögunum 



heim með orðunum undirstrikuðum og 

eiga að þýða orðin í samræmi við 

textann. Áður þau fá heimakönnunina 

skila þau sínu hefti 
 

1. – 5. maí 
Mörtuganga 2. maí 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Skapandi skrif – tjáning. 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 

árlegri stuttmyndasamskeppni á 

unglingastiginu. Nemendur vinna 

handrit að stuttmynd sem má mest vera 

12 mínútur. Efnistök eiga að tengjast 

Grindavík og fela í sér boðskap um góð 

samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást. 

Kennari les með nemendum valinn 

fréttatexta sem nemendur hafa lesið og 

glósað fyrir kennslustundina og ræðir 

innihaldið ásamt því að fara yfir nánari 

afmörkuð atriði textans og nemendur 

svara verkefnum tengdum lesskilningi og 

málnotkun. 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í hreinum 

texta. Nemendur læri að lesa út úr 

kortum, gröfum, táknum og fylgja 

leiðbeiningum við úrvinnslu á efni. 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 
skólans 

Fréttatexti – Drug mum scarred cot 

tot 

Reading maps – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Nemendur klippa til myndina 

með aðstoð kennara ásamt því 

að vinna eftir frumsömdu 

handriti 
 

8. – 12. maí  

  

Málfræði 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 

árlegri stuttmyndasamskeppni á 

unglingastiginu. Nemendur vinna 

handrit að stuttmynd sem má mest vera 

12 mínútur. Efnistök eiga að tengjast 

Grindavík og fela í sér boðskap um góð 

samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást 

Könnun lögð fyrir í óreglulegum sögnum 

frá Pay- Write . … Nemendur hafa á 

önninni lært utanbókar síðari hluta 

óreglulegra sagna og taka könnun úr lh. 

þátíðar og einfaldri þátíð 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 

skólans 

Könnun úr óreglulegum sögnum 

Pay – 

Write 

 

Nemendur klippa til myndina 

með aðstoð kennara ásamt því 

að vinna eftir frumsömdu 

handriti 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 

árlegri stuttmyndasamskeppni á 

unglingastiginu. Nemendur vinna 

handrit að stuttmynd sem má mest vera 

12 mínútur. Efnistök eiga að tengjast 

Grindavík og fela í sér boðskap um góð 

samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 

skólans 

Nemendur klippa til myndina 

með aðstoð kennara ásamt því 

að vinna eftir frumsömdu 

handriti. 

 



22. – 26. maí 
 

Orðaforði 

Málskilningur Tjáning og 

framsögn 

 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 

árlegri stuttmyndasamskeppni á 

unglingastiginu. Nemendur vinna 

handrit að stuttmynd sem má mest vera 

12 mínútur. Efnistök eiga að tengjast 

Grindavík og fela í sér boðskap um góð 

samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef 

skólans 

Nemendur klippa til myndina 

með aðstoð kennara ásamt því 

að vinna eftir frumsömdu 

handriti 

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

 Vinna að skilum á verkefnaheftum – 

vorskil. 
Vinna að skilum á verkefnaheftum – 

vorskil 

Skil á enskri málfræði 123 og 

fréttatextum. 

Skil á enskri málfræði 123 

og 

fréttatextum. 

 

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

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- Sprotafyrirtæki og Stuttmyndagerð 

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

 


