
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 

 

Fag: Bókmenntir  

Bekkur: 8. bekkur  

Kennarar: Vilborg 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Áhugakönnun og 
umræður 

 

 Að nemendur: 

kynnist ólíku formi bókmennta svo 

sem skáldsögum, smásögum og 

myndasögum. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Umræður, hvað eru 

bókmenntir? 
 Að nemendur kynnist ólíku formi 

bókmennta svo sem skáldsögum, 

smásögum og myndasögum. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 3 

4. – 8. september 
Söngtextar, lestur, 

umræður 

Textar að egin vali, 

skáldsögur, kjörbækur 

Að nemendur njóti þess að horfa á 

og hlutsta á ólíkt efni. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 
Vika 4 

11. – 15. september 
Söngtextar, lestur, 

umræður 

Textar að egin vali, 

skáldsögur, kjörbækur  

Að nemendur njóti þess að horfa á 

og hlutsta á ólíkt efni. 

Skila inn og 

kynna 

söngtexta 

umfjöllun/ 

greiningu 
Vika 5 

18.-22. september 
Söngtextar, lestur, 

umræður 

Textar að egin vali, 

skáldsögur, kjörbækur 

Að nemendur njóti þess að horfa á og 
hlutsta á ólíkt efni.  Að nemendur 
þjálfist í tjáningu.  

 

Skila inn og 

kynna 

söngtexta 

umfjöllun/ 

greiningu  
Vika 6 

25.  – 29. september 
Hetjusögur, lestur. 

 

Marvelbækur, aðrar 
ævintýra og/eða 
myndasögubækur 

 

Að nemendur kynnist ólíku formi 
bókmennta svo sem skáldsögum, 
smásögum og myndasögum. 

 

Rafræn 

málfræði-

könnun.Virkni

mat kennara í 

tímum. 



 
 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Hetjusögur, lestur. 

 

Marvelbækur, aðrar 
ævintýra og/eða 
myndasögubækur 

 

Að nemendur kynnist ólíku formi 
bókmennta svo sem skáldsögum, 
smásögum og myndasögum. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Hetjusögur, lestur. 

 

Marvelbækur, aðrar 
ævintýra og/eða 
myndasögubækur 

 

Að nemendur kynnist ólíku formi 
bókmennta svo sem skáldsögum, 
smásögum og myndasögum. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Hetjusögur, lestur. 

 

Marvelbækur, aðrar 
ævintýra og/eða 
myndasögubækur 

 

Að nemendur kynnist ólíku formi 
bókmennta svo sem skáldsögum, 
smásögum og myndasögum. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum.  

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Kvikmyndir/        leikið efni 
 

Kvikmynd 
 

Að nemendur njóti þess að horfa á og 
hlutsta á ólíkt efni. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 
Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Kvikmyndir/        leikið efni 

 

Kvikmynd 

 

Að nemendur njóti þess að horfa á og 
hlutsta á ólíkt efni. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 
Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Kvikmyndir/        leikið efni 

 

Kvikmynd 

 

Að nemendur njóti þess að horfa á og 
hlutsta á ólíkt efni. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 
Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Kvikmyndir/        leikið efni 

 

Kvikmynd 

Kjörbókarlestur. 

Að nemendur njóti þess að horfa á og 
hlutsta á ólíkt efni. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

.  
Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Bundið mál, ljóð 

 

Ljóð að egin vali 

 

Að nemenur kynni sér fjölbreytt 
ljóðaform, þjálfist í framsögn og 
túlkun. 

 



 
 

 
Vika 16 

4.  – 8. desember 
Bundið mál, ljóð 

 

Ljóð að egin vali 

 

Að nemenur kynni sér fjölbreytt 
ljóðaform, þjálfist í framsögn og 
túlkun. 
 

Virkni í tímum 

 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Bundið mál, ljóð 
 

Ljóð að egin vali 
 

Að nemenur kynni sér fjölbreytt 
ljóðaform, þjálfist í framsögn og 
túlkun. 

 

Flytja og kynna 
ljóð. Einstaklings 
eða paravinna. 

 
Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Jólasögur 

 

Kynningar og umræður 
um jólasögur fyrr og nú, 
af ólíkum toga. 

 

 Virknimat  
Flytja og kynna 
ljóð. Einstaklings 
eða paravinna. 

 
Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

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

 

Efni annarinnar og 
afrakstur nemenda. 

 

Að nemendur þjálfist í að skoða, 
ígrunda, meta og færa rök fyrir 
skoðunum sínum. 

 

Virkni í tímum 

 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Nemendur fara yfir 
önnina, ræða og leggja 
mat á vinnu sína.  Skoða 
framaldið. 

 

Efni annarinnar og 
afrakstur nemenda. 

 

Að nemendur þjálfist í að skoða, 
ígrunda, meta og færa rök fyrir 
skoðunum sínum. 

 

Virkni í tímum 

 

 



 
 

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. 
 
Skiladagar á verkefnum/próf með fyrirvara um breytingar: 
22. sept: Skila inn og kynna söngtexta umfjöllun/ greiningu 
20. okt: Kynna hetju að egin vali. 
17. nóv: Hópverkefni 
8. og 15. des: Skila og kynna ljóð. 
13. janúar: Skil á mati og ígrundun á verkefnum annarinnar. 
 
Lokanámsmat byggir á: Verkefnavinnu, kynningum og virkni í tímum. 

 


