
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Íslenska

Bekkur/hópur: 8. bekkur

Kennari: Sólrún Guðfinna Rafnsdóttir

Tímabil: Haust 2022 - Vor 2023

Hæfniviðmið

Talað mál, hlustun og áhorf

● Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas
● Gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn,

svo sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda og samskiptamiðli
á fjölbreyttan hátt, m.a. með leikrænni tjáningu

● 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

● Hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig
notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á
viðkomandi efni

● Átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi
● Nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni og tekið afstöðu til

þess sem þar er birt.

Lestur og bókmenntir

● Lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað.
● Skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi.
● Valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur.

● 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.

● Beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og
sögusviði og kannast við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð.

● Notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð
af ýmsum toga og frá ýmsum tímum.

● 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

● Sjá nánar læsisstefna Grunnskóla Húnaþings vestra:
https://grunnskoli.hunathing.is/static/files/laesisstefnan.pdf

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.

● 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.

● 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.

● Valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi
orðaforða og málsniði við hæfi.

Málfræði

● eitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess.
● 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.
● Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.
● Flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar

upplýsingar sem þar er að finna.
● Notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt og gerir

sér grein fyrir þýðingu lestrar, ekki síst bókmennta í þessu skyni.

https://grunnskoli.hunathing.is/static/files/laesisstefnan.pdf


Lykilhæfni:

Nemendur fá mat á lykilhæfni - sjá nánar:
https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni

● TJÁNING OG MIÐLUN - Nemandi getur talað fyrir framan hóp um málefni, útskýrt og
sagt frá.

● SJÁLFSTÆÐI - Nemandi getur gert sér grein fyrr til hvers er ætlast í námi og skólastarfi
og borið ábyrgð á eigin vinnubrögðum.

● SAMVINNA - Nemandi getur unnið í hóp og tekið þátt í jákvæðum samskiptum við aðra.

Helstu námsbækur og gögn:
● Tungutak 1 - kennslu- og vinnubók í málnotkun, málfræði og stafsetningu
● Stafsetningaræfingar
● Kveikjur - valdir kaflar.
● Valdar sögur úr norrænni goðafræði og ýmis verkefni í tengslum við söguna.
● Egils saga
● Nonni og Manni
● Verkefni frá kennara
● Íslendinga þættir
● Lesskilningsverkefni og ritunar- og stafsetningarverkefni (gagnvirk þjálfunarforrit)

Námsmat:
● Lestur og bókmenntir:

Valdar sögur úr norrænni goðafræði
Leyndardómur ljónsins
Egils saga
Þættirnir Nonni og Manni verða sýndir og verkefni unnin út frá þeim
Fýkur yfir hæðir (þýdd bók)
Þjóðsögur
Kaflapróf og verkefni úr efninu Tungutak 1
Ýmis konar verkefni

● Talað mál, hlustun og áhorf:
Lesið upp í tímum
Kennari les í tímum
Áhorf á sjónvarpsþættina Orðbragð

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni


● Ritun
Styttri ritunaræfingar/verkefni úr efninu Tungutak 1
Almenn ritun
Stafsetning - æfingar.

● Málfræði
Kaflapróf og  verkefni úr efninu Tungutak 1

Leiðsagnarmat:
● Fyrir/eftir áramót: Matssamtöl (kennari ræðir við nemanda um niðurstöður úr kaflaprófum og

styttri verkefnum, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og hvernig gengur að ná
þeim. Í framhaldinu eru frekari markmið og áherslur varðandi námið rædd)

● Fyrir/eftir áramót:  Verkefni í bókmenntum unnin inn á classroom.  Unnið jafnt og þétt með
nemendum og ef þau ná ekki að klára í tímum þarf að vinna það upp heima.  Þarf að skila öllum
verkefnum.

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

22.-26. 8.bekkur í Vatnaskógi út vikuna

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

29.-2.
● Kynning á námsefni, markmiðum og helstu verkefnum

haustannar

● Bókmenntir:  Kynning á efni vetrarins. Egils saga

● Tungutak - Allrahanda bls. 9 - 15

● Stafsetning/Neistar

5.-9.
5. Starfsdagur e.hád.

● Tungutak - Allrahanda bls. 16 - 21

● Bókmenntir:  Egils saga

● Stafsetning/Neistar

12.-16. ● Tungutak - Allrahanda bls. 22 - 27

● Bókmenntir:  Egils saga

● Stafsetning/Neistar

19-23. ● Tungutak - Allrahanda bls. 28 - 32

● Bókmenntir:  Egils saga



● Stafsetning/Neistar

26.- 30.
30. Starfsdagur

Haustþing

● Tungutak - Allrahanda bls. 33 -38

● Bókmenntir:  Egils saga

● Stafsetning/Neistar

Október

3.-7.
5. Starfsdagur
6. Viðtalsdagur

● Tungutak - Allrahanda + KÖNNUN

● Bókmenntir:  Egils saga

● Stafsetning/Neistar

10.-14. ● Tungutak - Nafnorð bls. 39 - 45

● Bókmenntir: Leyndardómur Ljónsins

● Stafsetning/Neistar

17.-21.
12. október -
viðtalsdagur

● Tungutak - Nafnorð bls. 46 - 51

● Bókmenntir:  Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

24.-28. ● Tungutak - Nafnorð bls. 52 - 57

● Bókmenntir: Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

● Tungutak - Nafnorð/Stafsetning bls. 58 - 63 + Próf nafnorð

● Bókmenntir: Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

Nóvember

31.-4.
2. Uppbrotsdagur,
starfsdagur e.hád

● Tungutak - Stafsetning bls. 64 - 69

● Bókmenntir: Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

7. - 11.
Vikan undir í

árshátíðarundirbúning.



14. - 18.
18. Vetrarfrí

● Tungutak - Stafsetning bls. 70 - 75

● Bókmenntir: Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

21. - 25.
21. Vetrarfrí

● Tungutak - Stafsetning bls. 76 - 82

● Bókmenntir: Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

Desember

28. - 2. ● Tungutak - Stafsetning bls. 83 - 86

● Bókmenntir:  Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

5. - 9.
7. Uppbrotsdagur

● Tungutak - Klárutímar + Próf stafsetning

● Orðbragð + verkefni

● Bókmenntir:  Leyndardómur ljónsins

● Stafsetning/Neistar

12. - 16. ● Uppsóp

● Bókmenntir:  Íslendingaþættir

19.-23.
Jólafrí 20. des

Janúar

Starfsdagar 4. og 5.
janúar

6. - 8. janúar ● Undirbúningur fyrir komandi viku
● Ferð á bókasafn - bók valin fyrir kjörbókarritgerð.

11.-15. janúar ● 1. Nonni og Manni + verkefni
● Tungutak bls. 55,56,60.
● Lestrarátak vika 1

18.-22. janúar ● 2. Nonni og Manni + verkefni



● Tungutak bls. 62

● Lestrarátak vika 2

25.-29. janúar ● 3. Nonni og Manni + verkefni

● Tungutak bls. 64,65,66

● Lestrarátak vika 3

Febrúar

1.-5. febrúar ● 4. Nonni og Manni + verkefni

● Tungutak bls. 69,70,71

● Lestrarátak vika 4

8.-12. febrúar ● 5. Nonni og Manni + verkefni

● Tungutak bls. 72,73,74,75

● Lestrarátak vika 5

15. og 16. vetrarfrí

17.-19.febrúar ● Tungutak bls. 76,77,78

● Lestrarátak vika 6

22. - 26. febrúar ● 6. Nonni og Manni + verkefni
● Tungutak bls. 79,80,81,82
● Lestrarátak vika 7

Mars

1.-5.mars ● Kjörbókarritgerð unnið í ritgerð.

● Tungutak bls. 83,85,86 + undirbúningur fyrir próf.

● Lestrarátak vika 8

8.-11.mars ● Kjörbókarritgerð unnið í ritgerð
● Próf úr Tungutak - Stafsetning

12. mars - Starfsdagur
15. Mars - viðtalsdagur

16.-19. mars ● Kjörbókarritgerð - unnið í ritgerð og ritgerð skilað í lok viku.
● Tungutak bls. 88, 89,90
● Fýkur yfir hæðir + verkefni

22.-26. mars ● Fýkur yfir hæðir + verkefni



● Tungutak bls. 91,92,93,94

Páskafrí 27. mars - 5.
apríl
Apríl

6.-9.apríl ● Tungutak bls. 95,96,97,98 undirbúningur fyrir próf

● Fýkur yfir hæðir + verkefni

12.-16. apríl ● Fýkur yfir hæðir + verkefni

● Próf úr tungutak lýsingarorð

19.-23. apríl
22.apríl -

Sumardagurinn fyrsti

● Fýkur yfir hæðir + verkefni

● Tungutak Fornöfn 146,147,148,149

26.-30. apríl ● Fýkur yfir hæðir klárað /Þjóðsögur

● Tungutak bls. 150,151,152,153,154

Maí

3.-7. maí ● Þjóðsögur

● Tungutak bls. 155,156,157,158,159

10.-14.maí
13. maí

uppstigningardagur

● Þjóðsögur

● Tungutak bls. 160,161,162.

● Próf úr Fornöfnum.

17.-21. maí ● Þjóðsögur

24. Maí - Annar í
Hvítasunnu
25.-28. Maí

28.maí starfsdagur

●


