
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Íslenska 8. bekkur 

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

Kennari:  Arna Guðmundsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir og Þuríður Gísladóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

 

Fornöfn 

Málfræði 

 

Eignafornöfn, ábendingarfornöfn, 
afturbeygðfornöfn, óákveðinfornöfn 

 

Tungutak: Æfing 7.4 – 7.5 – 7.6 – 7.7  

 
 
 
 
 

24. – 28. janúar 

Samskiptadagur 25.  

 

 

Fornöfn 

Málfræði 

 

Eignafornöfn, ábendingarfornöfn, 
afturbeygðfornöfn, óákveðinfornöfn 

 
Efni frá kennara 

 
 
 
 

31.jan -4. febrúar 

 

 

 

Fornöfn 

Málfræði 

 

Eignafornöfn, ábendingarfornöfn, 
afturbeygðfornöfn, óákveðinfornöfn 

 
Efni frá kennara 

 

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Upprifjun 

Ýmis tölvuverkefni 

Kynning á heimildaritgerð 

  Könnun úr fornöfnum 

14. – 18. febrúar 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

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

1 og 2 kafli  



 

21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 

farið verður yfir ýmsa þætti í 

bókmenntum,málfræði, stafsetning 

og ritun 

Kafli 3, 4 og 5   

28.feb - 4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kafli 6  

7. -11. mars 

 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 7, 8 og 9  
Skil á drögum að 
heimildaritgerð 

14. – 18. mars 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 10 og 11  



21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

 
Kaflar 12 og 13 

 

28.mars – 1. apríl 

 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 
farið verður yfir ýmsa þætti í 

bókmenntum,málfræði, stafsetning 
og ritun 

Kaflar 14, 15 og 16  

4. – 8. apríl 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 17 og 18  
4. apríl – skil á 
heimildaritgerð 

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 
21. 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 19 og 20  

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 21 og 22  



2. – 6. maí 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 23, 24 og 25  

9. – 13. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 11. 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

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

Kaflar 26 og 27  

16. – 20. maí 

 

 

 

Bókmenntir - Hjálp 

 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 

farið verður yfir ýmsa þætti í 

bókmenntum,málfræði, stafsetning 

og ritun 

Kaflar 28 og 29  

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 
26. 

Vorhátíð 27. 

 

 

Samantekt 

Heildstætt verkefni í íslensku þar sem 

farið verður yfir ýmsa þætti í 

bókmenntum,málfræði, stafsetning 

og ritun 

  
Skil á Hjálp - 
verkefnahefti 

31. maí – 4. júní 

 

 

 

Útikennsla Efni frá kennara   

6. – 10. júní 

Annar í Hvítasunnu 6. 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

Útikennsla og frágangur Efni frá kennara   



 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


