
                         Kennsluáætlun vor 2018 
 

 
Fag: Bókmenntir  
Bekkur: 8. bekkur  
Kennarar: Vilborg 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 

Vika 1 
15.-19.janúar 

LESTIN 
 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali. Að nemendur: 
Þjálfist í að skipuleggja eigið 
nám. 
Þjálfist í lestri, auki færni sína í 
lesskilningi og úrvinnslu texta.  
Þjálfist í að kynna og setja 
fram upplýsingar. 

Virknimat kennara í tímum. 

Vika 2 
22.-26.janúar 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 

Vika 3 
29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

LESTIN 

 
Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 

Vika 4 
5.-9.febrúar 

LESTIN 

 
Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 

Vika 5 
12.-16.febrúar 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 

Vika 6 
19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Kynning og skil á LESTINNI 
Skila vinnubók 

Vika 7 
26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Þjóðsögur og ævintýri 
 

Í gegnum holt og hæðir Að nemendur kynnist ólíku 
formi bókmennta.  
Þjálfist í lestri, auki færni sína í 
lesskilningi og úrvinnslu texta.  

Virknimat kennara í tímum. 

Vika 8 
5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 
könnunarpróf 9.b 

Þjóðsögur og ævintýri 
 

Í gegnum holt og hæðir   Virknimat kennara í tímum. 

 
 

    

Vika 9 
12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 
tvöfaldur dagur 

Þjóðsögur og ævintýri 
 

Í gegnum holt og hæðir   
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Vika 10 
19.-23.mars 

Þjóðsögur og ævintýri 
 

Í gegnum holt og hæðir  Að nemendur kynnist ólíku 
formi bókmennta svo sem 
skáldsögum, smásögum og 
myndasögum. 

Virknimat kennara í tímum.  

Vika 11 
26.-30.mars 
Páskaleyfi 

Þjóðsögur og ævintýri 
 

Í gegnum holt og hæðir  Að nemendur njóti þess að 
horfa á og hlutsta á ólíkt efni. 
 

Skila vinnubók 

Vika 12 
2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali. Þjálfist í að skipuleggja eigið 
nám. 
Þjálfist í lestri, auki færni sína í 
lesskilningi og úrvinnslu texta.  
Þjálfist í að kynna og setja 
fram upplýsingar. 

Virknimat kennara í tímum. 
 

Vika 13 
9.-13.apríl 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 
 

Vika 14 
16.-20.apríl 

19.apríl  
Sumardagurinn fyrsti 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 
.  

Vika 15 
23.-27.apríl 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 
 

Vika 16 
30.apríl-4.maí 

1.maí Verkalýðsdagurinn 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 
 

Vika 17 
7.-11.maí 

10.maí 
Uppstigningardagur 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Flytja og kynna ljóð. Einstaklings 
eða paravinna. 
 

Vika 18 
14.-18.maí 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Virknimat kennara í tímum. 
 

Vika 19 
21.-25.maí 

21.maí Annar í 
hvítasunnu 

LESTIN 
 

Kjörbækur, skáldsögur að egin vali.  Kynna og skila 
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Vika 20 
28.maí-1.júní 

Nemendur fara yfir 
önnina, ræða og leggja 
mat á vinnu sína. 

Efni annarinnar og afrakstur 
nemenda. 
 

 Virkni í tímum 
 

Vika 21 
4.-8.júní 

7.júní skólaslit 10.bekkur 
8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 

Kennsluhættir: Lesið, spurt og spjallað, framsögn og hlustun, hópavinna, umræður og ritunaræfingar. 
 
Athugið að um áætlun er að ræða og kennari áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 
 
Lokanámsmat byggir á: Verkefnavinnu, kynningum og virkni í tímum. 
 

 


