
   

Skólaárið 2020 - 2021 

Kennsluáætlun 8. bekkur 

Fagheiti:    íslenska Kennari: Jóhanna Páls 
Tímabil Hæfniviðmið 

Við lok 8. bekkjar getur 
nemandi 

Námsþættir 
 

Námsefni/ 
kennslugögn 

Viðfangsefni og leiðir Matsviðmið/ 
Námsmat 

26. ágúst 
– 25. sept 

 
• greint og skilið aðalatriði og 
aukaatriði í margs konar texta 
• tekið virkan þátt í samvinnu, 
samræðum og rökræðum, tjáð 
skoðanir sínar, rökstutt þær  
• hlustað, tekið eftir og nýtt 
sér upplýsingar í töluðu máli til 
fróðleiks og skemmtunar 
• beitt skipulegum 
vinnubrögðum við ritun, raðað 
efnisatriðum í samhengi og 
mótað málsgreinar og 
efnisgreinar  
• beitt nokkrum 
grunnhugtökum í 
bókmenntafræði 
• 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 

 
Lestur 
 
Hlustun 
 
Ritun 
 
Málfræði 
 
Málnotkun 
 
Bókmenntir 
 
Stafsetning 

 
Frjálslestrarbók 
 
 
 
Smásögurnar Innrásin frá 
Mars og Náttfiðrildi  
 
 
 
 
Kveikjur les- og 
verkefnabók 2. kafli Mikill 
er máttur tungunnar 
 
 
 
Málið í mark – fallorð 
Málið í mark – 
kennsluvefur 
 
 
Ritunarverkefni frá kennara 
 

 
Yndislestur og orðaforði 
Lestarstund í kennslustundum og 
heimalestur 
 
Bókmenntahugtök: 
einkenni bókmenntatexta s.s. 
viðfangsefni, bygging, stíll o.fl. 
aðal- og aukapersónur, sögusvið, 
sögumaður, sjónarhorn, tími og 
umhverfi 
 
Kennari les með nemendum og leiðir 
umræður 
Fjölbreytt viðfangsefni bæði 
samvinnuverkefni og hópverkefni 
Valin verkefni úr kaflanum 
 
Nemendur vinna sjálfstætt fjölbreytt 
viðfangsefni í málfræði og málnotkun 
jafnt einstaklingslega og í hóp 
 
Skapandi skrif, ýmis verkefni 
 

 
Foreldrar kvitta fyrir 
reglulegan lestur 
Bókaskýrsla úr 
frjálslestrarbók 
 
Verkefni úr Náttfiðrildi 
og Innrásin frá Mars 
 
 
 
 
Matsverkefni úr 
Kveikjum í möppur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritunarverkefni  
 
 



   

Skólaárið 2020 - 2021 

erlendar bókmenntir og gert 
sér grein fyrir gildi bókmennta  
• tjáð hugmyndir sínar og 
skoðanir og fært rök fyrir þeim 
í rituðu máli, samið texta frá 
eigin brjósti og er óhræddur 
við að beita ríkulegu tungutaki 
í skapandi ritun  

Stafsetningartextar frá 
kennurum 
 
Spjaldtölva 

Nemendur læra stafsetningarreglu og 
setja upp rafræna vinnubók/ reglubók 
í spjaldtölvu, auk þess að vinna 
viðeigandi æfingar í kennslustund 
 
 
 

Stöðupróf í 
stafsetningu 
 
 

28. sept – 
30. okt. 
 

Áfram unnið með fyrrnefnd 
hæfniviðmið auk: 
 
• beitt reglum um réttritun og 
náð góðu valdi á stafsetningu  
• skrifað mismunandi 
textagerðir og málsnið og 
orðaforða við hæfi 
 

 
Lestur 
 
Hlustun 
 
Ritun 
 
Málfræði 
 
Málnotkun 
 
Bókmenntir 
 
Stafsetning 
 
Framsögn 
 

 
Málið í mark – fallorð 
Málið í mark – 
kennsluvefur 
 
Stafsetningartextar frá 
kennurum 
 
 
Kveikjur les- og 
verkefnabók 3. kafli 
Fjölmiðlar eru læsilegir   
 
 
 
Framsagnarverkefni frá 
kennara 

 
Nemendur vinna sjálfstætt fjölbreytt 
viðfangsefni í málfræði og málnotkun 
jafnt einstaklingslega og í hóp 
 
Nemendur læra fleiri 
stafsetningarreglur og vinna 
viðeigandi æfingar 
 
Kennari les með nemendum og leiðir 
umræður 
Fjölbreytt viðfangsefni bæði 
samvinnuverkefni og hópverkefni 
Valin verkefni úr kaflanum 
 
Nemendur vinna í pörum að 
verkefninu og æfa upplestur fyrir 
bekkinn. Áhersla, tónfall, hrynjandi og 
fas 
 

 
Málfræðipróf  
 
 
 
Vinnubók / reglubók í 
spjaldtölvu 
Æfingar í möppu 
 
Matsverkefni úr 
Kveikjum í möppur 
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Námsefni:  

• Kveikjur texta- og verkefnabók 

• Stafsetningartextar frá kennara 

• Ljósritað efni frá kennara 

• Málið í mark - fallorð 

• Málið í mark – óbeygjanleg orð 

• Valdar smásögur 

• Greinar, fréttir og fleira efni af netinu 

Kennsla/tímafjöldi:  

3x60 mín. á viku  

Námsmat:  

• Sjá hæfniviðmið 

Vinsamlegast athugið: 

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

Jóhanna  

 


