
*kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

Kennsluáætlun 8.-10.bekkur 

Vikur Allir 8.bekkur 9.&10.bekkur Annað 

3.-28.sept Kjörbók 
Sóknarskrift 
Lesskilningur 
Fræðitextar 
Draga aðalatriði úr texta 

Málrækt 3, Fornöfn 
Draga aðalatriði úr texta 
Fyrirmyndarskrift, hvað er það? 
Kveikjur + vinnubók 

Málfræði (Sagnir) 
Uppbygging texta 
Lesskilningur 
Logar + verkefni 

Kennarþing 14.sept 

1.-19.okt Skipuleggja viðburð (Dagar myrkurs) 
Lesskilningur 
Fræðitextar 
Ritun (undirstöðuatriði ritunar) 
Heimildir og heimildarvinna 
Heimildir inni í texta o.s.frv. 
 

Málrækt 3, Fornöfn 
Draga aðalatriði úr texta 
Uppbygging texta 
Lesskilningur 

Málfræði 
Logar + verkefni, myndir sagna 
Heimildir og heimildarvinna 
Heimildir inni í texta o.s.frv. 
 

Starfsdagur 1.okt 
 

22.okt – 
30.nóv 

Fræðitextar 
Orðaforði, ritun, o.fl. 
Heimildir 
 

Málfræði, stafrófið, sagnorð, 
lýsingarorð 
Ryfja upp sér- og samhljóða 

Málfræði, rót, viðskeyti, 
forskeyti. 
Hljóðbreytingar, 
 

Vetrarfrí 22.-23.okt 

3.des-19.des Stafsetning 
Ritgerð úr kjörbók 
Kynning á áhugasviði 

 

Lesskilningur 
Rökræður, hvað er það? Og 
afhverju þurfum við að læra það 
Kynning á áhugasviði 

 

Kynning tengd áhugasviði 
Rökræður, hvað er það? Og 
afhverju þurfum við að læra það 

 

Námsmat 5.-17.des 
Starfsdagur 18.des 
Litlu jólin 19.des 

Námsmat er með fjölbreyttu sniði, nemendur vinna verkefni sem taka á öllum hæfniviðmiðum sem koma fram hér að neðan 

Dæmi: Kynning, ritunarverkefni af ýmsum toga, ritgerð, skapandi skrif, málfræðiæfingar, orðaforðavinna í anda Orð af orði, 
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Hæfniviðmið sem unnið er að á önninni. 

Talað mál, hlustun og áhorf 

 nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt 
þær og valið þeim miðil sem hentar 

 nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til þess sem þar er birt, 

 átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi. 
 
Lestur og bókmenntir 

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað, 

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum efnisatriða 

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein fyrir því, 

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi bókmennta, 

 leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, 
og tekið gagnrýna afstöðu til þess, 

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa. 
 
Ritun 

 skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar 

 beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda 

 notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í heimildaskrá svo sem reglur kveða á um, 
 
Málfræði 

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

 valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta orðaforðann og nýtt reglur um orðmyndun og einingar 
orða við ritun, 

 

 

 

 



*kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

8.bekkur – Kveikjur 

Skiptitímar 

Vika Lesbók Verkefnabók Heimanám Málrækt 

10-14.sept Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl 

17-21.sept Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

24-28.sept 1.kafli. bls. 10-15 
Skammstafanir, mismunandi 
textar, hvernig lesum við allskonar 
texta?? 

Bls. 6-8, verkefni 1,2,4,5,6, Klára ef þið náið ekki að klára í 
tímanum 

 

1.-5.okt Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

8.-12.okt 1.kafli bls. 8-24 
Ólíkar lestraraðferðir,  

8-11, verkefni 8,9,10,14,15, Vinna verkefni 16 og 17 heima  

15.-19.okt Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

22.-26.okt 1.kafli bls. 8-24 
Stafrófið, sérhljóðar, samhljóðar 

Bls. 14-15, verkefni 19,21,22 Klára heima ef þið náið ekki að 
klára í tímanum. 

 

29.okt-2.nov Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

5.-9.nóv 3.kafli, bls. 36-45 Bls. 24-27, verkefni 1,2,3,6,7 Verkefni 10 í verkefnabók  

12.-16.nóv Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

19.-23.nóv 3.kafli, bls. 36-45 Bls. 30, 
Fara yfir reglur í stafsetningu 

  

26-30.nóv Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

3.-7.des     

10.-14.des Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

17.-20.des Enginn tími Enginn tími Enginn tími Enginn tími 
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9.-10. bekkur – Logar, málfræðiefni frá kennara 

Skiptitímar 

Vika Lesbók  Heimanám Málfræði 

10-14.sept Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl Nemendaviðtöl 

17-21.sept Logar, 1.kalfli 
Bls. 8-9, 

Verkefni 1-2 
Ryfja upp sterkar og veikar sagnir 

Klára heima það sem ekki 
náðist að klára í tímanum 

Ryfja upp sterkar og veikar 
sagnir 

24-28.sept Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

1.-5.okt 1.kafli 
Bls.10-11 og 12-13 

Verkefni 5, 6 og 7  Greinarmerki,  

8.-12.okt Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

15.-19.okt 1.kafli 
Bls. 15-17 

Verkefni 10,11 og 13  Ryfja upp myndir sagna 
Germynd, þolmynd og 
miðmynd 

22.-26.okt Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

29.okt-2.nov 4.kafli  
Bls. 54-62 
Íslendingasögur nú 
og þá 

Æfingar í Tungutak, Logar o.fl  Rót, Viðskeyti, forskeyti, 
hljóðvarp 

5.-9.nóv Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

12.-16.nóv     

19.-23.nóv Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

26-30.nóv     

3.-7.des Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði Heimilisfræði 

10.-14.des     

17.-20.des Enginn tími Enginn tími Enginn tími Enginn tími 

 


