
   

Skólaárið 2019 - 2020 

Kennsluáætlun 8. bekkur 

Fagheiti:    íslenska Kennari: Jóhanna og Kristrún 
Tímabil Hæfniviðmið 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi 
Námsþættir 
 

Námsefni/ 
kennslugögn 

Leiðir Matsviðmið/ 
Námsmat 

26. ágúst 
– 18. okt 
 
 
 
 
 
 

 
• áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra  
• beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu 
um notkun málsins og þróun þess  
•  beitt sköpunarmætti tungumálsins við 
ritun, tal, í orðaleikjum og skáldskap  
• lesið, túlkað, metið og fjallað um 
fjölbreyttar íslenskar og erlendar 
bókmenntir  
• beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 
raðað efnisatriðum í samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar  
• tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært 
rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá 
eigin brjósti  
 
 

 
Lestur 
 
Ritun 
 
Málfræði 
 
Málnotkun 
 
Bókmenntir 
 
Stafsetning 

 
Frjálslestrarbók 
 
Kveikjur les- og 
verkefnabók 
 
Málið í mark – 
fallorð 
 
Málið í mark – 
kennsluvefur 
 
Smásögurnar 
Lyginni líkast og 
Náttfiðrildi 
 
Stafsetningartextar 
frá kennurum 
 
Spjaldtölva 

 
Yndislestur í upphafi 
kennslustundar 
 
Nemendur vinna 
sjálfstætt fjölbreytt 
viðfangsefni í málfræði 
og málnotkun jafnt 
einstaklingslega og í hóp. 
 
Nemendur lesa og vinna 
skapandi verkefni úr 
Kveikjum 
 
Bókmenntahugtök: 
Tími, umhverfi, sögusvið, 
flétta og sjónarhorn 
 
 
 

 
Verkefni úr Kveikjum - 
púltverkefni 
 
 
 
Verkefni úr smásögum 
metin  
 
Upplestur í 
stafsetningu í 5. og 10. 
viku 
 
 

24. okt  – 
17. jan´20 
 
 

• áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra  

• beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu 
um notkun málsins og þróun þess  

Lestur 
 
Ritun 
 
Málfræði 
 

Frjálslestrarbók 
 
Kveikjur les- og 
verkefnabók 
 

Yndislestur í upphafi 
kennslustundar 
 
Nemendur vinna 
sjálfstætt fjölbreytt 
viðfangsefni í málfræði 

Verkefni úr Kveikjum - 
púltverkefni 
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•  beitt sköpunarmætti tungumálsins við 
ritun, tal, í orðaleikjum og skáldskap  
• lesið, túlkað, metið og fjallað um 
fjölbreyttar íslenskar og erlendar 
bókmenntir  
• beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 
raðað efnisatriðum í samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar  
• tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært 
rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá 
eigin brjósti  
 
 

Málnotkun 
 
Bókmenntir 
 
Stafsetning 

Málið í mark – 
fallorð 
 
Málið í mark – 
kennsluvefur 
 
Smásögurnar 
Baskerville 
hundurinn og 
Drakúla greifi 
 
Stafsetningartextar 
frá kennurum 
 
Spjaldtölva 

og málnotkun jafnt 
einstaklingslega og í hóp. 
 
Nemendur lesa og vinna 
skapandi verkefni úr 
Kveikjum 
 
Bókmenntahugtök: 
Tími, umhverfi, sögusvið, 
flétta og sjónarhorn 
 
 

Verkefni úr smásögum 
metin  
 
Upplestur í 
stafsetningu 
 
Próf úr Fallorðum 
 

18. janúar 
– 4. mars 
 

• áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og 
gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra  

• lesið, túlkað, metið og fjallað um 
fjölbreyttar íslenskar og erlendar 
bókmenntir  

• beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 
raðað efnisatriðum í samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar  

• tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært 
rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá 
eigin brjósti beitt reglum um réttritun og 
náð góðu valdi á stafsetningu  

• skrifað mismunandi textagerðir og 
málsnið og orðaforða við hæfi 

•  

Lestur 
 
Ritun 
 
Málfræði 
 
Málnotkun 
 
Bókmenntir 
 
Stafsetning 

Frjálslestrarbók 
 
Kveikjur les- og 
verkefnabók 
 
Málið í mark – 
fallorð og  
Málið í mark – 
óbeygjanleg orð 
 
Málið í mark – 
kennsluvefur 
 
Smásögur og 
textar úr bókinni 
Sérðu það sem ég 
sé? 

Yndislestur í upphafi 
kennslustundar 
 
Nemendur vinna 
sjálfstætt fjölbreytt 
viðfangsefni í málfræði 
og málnotkun jafnt 
einstaklingslega og í hóp. 
 
Nemendur lesa og vinna 
skapandi verkefni úr 
Kveikjum og Sérðu það 
sem ég sé? 
 
 
 
 

Próf úr Málið í mark - 
fallorð 
 
Verkefni úr smásögum 
og Sérðu það sem ég 
sé? metin   
 
Upplestur í 
stafsetningu  
 
Einstaklingsverkefni í 
orðakistu 
(orðskýringar) metin 
 
Próf úr Málið í mark - 
óbeygjanleg orð 
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Hugfinnur – 
handbók um 
bókmenntahugtök 
 
Skriffinnur – lítil 
bók um 
stafsetningu og 
greinarmerki 
 
Stafsetningartextar 
frá kennurum 
 
Spjaldtölva 

Bókmenntahugtök: 
Tími, umhverfi, sögusvið, 
flétta og sjónarhorn 
 

 

Námsefni:  

• Stafsetning kennslubók fyrir heimili og skóla 

• Ljósritað efni frá kennurum 

• Málið í mark - fallorð 

• Málið í mark – óbeygjanleg orð 

• Valdar smásögur 

• Sérðu það sem ég sé? 

• Handbækurnar Hugfinnur og Ritfinnur 

Kennsla/tímafjöldi:  3x60 mín. á viku  

Námsmat:  Símat  

Vinsamlegast athugið: Kennsluáætlun þessi er unnin út frá Skólanámskrá Kársnesskóla og er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

Jóhanna og Kristrún 


