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Í s l e n s k a 
Námsáætlun í 8. bekk 

Á vorönn í 8. bekk er höfuðáhersla lögð á vinnu með lestur, lesskilning, framsögn og 
ritun. Til að efla lestur og lesskilning verður meðal annars unnið með merkingu 
einstakra orða og orðasambanda, málshætti og orðtök. Auk þess þjálfast nemendur í að 
taka afstöðu til þess sem þeir lesa með því að svara skriflega opnum spurningum úr 
efninu.  
Kjörbók: Bókin þarf að vera skáldsaga, ætluð fyrir unglingastig og nemendur þurfa að fá 
samþykki kennara áður en lestur hefst. Nemendur geta leitað til kennara varðandi val á 
bók. Nemendur vinna verkefni tengt kjörbók sem kallast bók af bók.  
Sameiginleg lestrarbók: Valin verður skáldsaga sem lesin er af öllum nemendum 
samtímis. Samhliða vinna nemendur fjölbreytt verkefni, með áherslu á orðaforða, byggð 
á bókinni. 
Málfræði: Unnið er með bækurnar Málið í mark – Fallorð og Málið í mark – Sagnorð, auk 
þess sem málfræðikennsla fléttast inn í allt námsefni annarinnar. 
Stafsetning: Stafsetningarupplestrar eru reglulega sem veita nemendum þjálfun í 
réttritun og auka máltilfinningu þeirra. Tekin verða a.m.k. tvö könnunarpróf í 
stafsetningu á önninni. 
Ritun: Í ritun læra nemendur bæði stílritun og  rökfærsluritun. Einnig er nokkuð unnið 

með stafsetningu og farið vel yfir reglur. 

Markmið: 
• Að nemandi efli málþroska sinn, lestraráhuga og lesskilning með því að lesa 

nokkrar skáldsögur á skólaárinu ásamt lestri Íslendingasagna, smásagna, 
ævintýra og sérstakra lesskilningsverkefna. 

• Að nemandi fái tækifæri til að efla ritfærni sína með því að lesa margskonar 
texta og koma hugsun sinni og túlkun frá sér á rökréttan hátt í rituðu máli. 

• Að nemandi æfi og efli framsögn og framkomu með því að vinna margskonar 
• verkefni tengd þeim bókmenntum sem hann les á skólaárinu og flytja þau 

munnlega fyrir bekkjarfélaga sína. 
• Að nemandi námi góðum tökum á þeim málfræðiatriðum sem kennd verða á 

skólaárinu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. 
• Að nemandi fái tækifæri til að horfa á eina til tvær kvikmyndir á skólaárinu 

sem hann skrifar gagnrýni um. 
• Að nemandi þjálfist í einbeitingu og hlustun með því að hlusta á upplestur af 

ýmsum toga og svari spurningum úr textanum eða endurriti hann eftir minni. 
• Að nemandi fái þjálfun í stafsetningu með því að skrifa fjölbreytta texta auk 

sérstakra stafsetningaræfinga sem skerpa stafsetningarreglur. 
• Að nemendur fái þjálfun í uppsetningu texta í ritvinnslu. 

 
 
A  Nemandi þarf að: 

• geta lesið, skilið, túlkað og gagnrýnt nokkuð flókna og mismunandi texta. 
• geta áttað sig á aðal- og aukaatriðum, tengslum efnisatriða og hafa náð nokkru valdi á dýpri 

merkingu þeirra. 
• þekkja og geta beitt bókmenntahugtökum eftir því sem við á. 
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• geta beitt nokkuð fjölbreyttum orðaforða og sýnt blæbrigði í málfari og stíl. 
• geta notað og greint málfræðihugtök og einkenni orðflokka í vinnu með tungumálið. 
• hafa gott vald á stafsetningu og notkun greinarmerkja. 
• skilja og geta beitt algengum orðtökum og orðasamböndum. 
• geta tjáð hugmyndir sínar og skoðanir, fært rök fyrir þeim og skipað efnisatriðum í samhengi. 
• geta fylgt viðeigandi viðmiðum um uppbyggingu texta. 

B+ Nemandi hefur náð viðmiðum um B einkunn og hluta af viðmiðum A einkunnar. 
 
B Nemandi þarf að lágmarki að: 

• hafa vald á lestri almennra texta. 
• geta áttað sig á aðal- og aukaatriðum ásamt megindráttum í atburðarás. 
• þekkja helstu bókmenntahugtök og einkenni ólíkra textategunda og hafa sæmilegt vald á að 

greina þau í einfaldari textum.   
• þekkja algengustu orðtök og orðasambönd og hafa sæmilegan orðaforða. 
• geta sett fram hugmyndir og skoðanir á nokkuð skipulegan máta og skipað efnisatriðum yfirleitt í 

samhengi í einföldum texta. 
• hafa sæmilegt vald á myndun máls- og efnisgreina og á stafsetningu og notkun greinarmerkja. 
• hafa vald á einföldum málfræðihugtökum og einkennum orðflokka. 

C+ Nemandi hefur náð viðmiðum um B einkunn og hluta af viðmiðum A einkunnar. 
 
C Nemandi þarf að lágmarki að: 

• geta lesið styttri og léttari almenna texta með nokkrum skilningi og gert að einhverju leyti 
greinarmun á aðal- og aukaatriðum. 

• þekkja einföld bókmenntahugtök þar sem þeim er beitt á augljósan hátt. 
• hafa einfaldan orðaforða og nokkur orðtök og orðasambönd á valdi sínu.   
• geta sett fram hugmyndir. 
• geta notað einfalt málfar og stafsett algengustu orðin. 
• geta skrifað einfaldan texta. 

D Nemandi nær ekki viðmiðum fyrir C einkunn. 

 
Námsmat, með fyrirvara um breytingar. 

• Könnun: Málið í mark – Fallorð. 
• Könnun: Málið í mark – Sagnorð. 
• Lokakönnun fallorð. 
• Bókmenntir, metin verða verkefni og kannanir. 
• Réttritun metin. 
• Ritunarverkefni úr kjörbók, bók um bók. 
• Framsögn metin. 
• Lokakönnun í stafsetningu, bókmenntum og málfræði 

Símat ávallt í gangi sem og leiðsagnarmat. 

 
 
  



Seljaskóli                                                                                              Vorönn  2019 

Íslenska         8. bekkur 
 

 

Áætlun með fyrirvara um breytingar. 
  Janúar 

 

4. jan • Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
•  

7.-11. • Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Fallorð bls. fornöfn 
• Könnun fornöfn 

14.-18. • Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Könnun orðflokkagreining 
• Fallorð bls. fornöfn 
• Reglubók 

21.-25. 

21. skipulagsdagur 
• Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Reglubók 
• Fallorð bls. fornöfn 
• Stafsetningarhefti 

Janúar/febrúar  

28. –1. feb 

29. foreldradagur 

 

• Garðurinn - Vestur í bláinn -
Smásögur – Hringur 3 

• Stafsetningarhefti 
• Bók um bók 
• Reglubók 
• Sagnorð bls. 1-4 

 

4.– 8. 

 

• Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Stafsetningarhefti 
• Bók um bók 
• Reglubók 
• Sagnorð bls. 5-12 

11. - 15. 

 
• Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Stafsetningarhefti 
• Bók um bók 
• Reglubók 
• Sagnorð bls. 13-16 

18. – 22. 

 
• Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Stafsetningarhefti 
• Stafsetningarkönnun 
• Bók um bók, lokaskil 
• Sagnorð bls. 17-20 

Febrúar-mars  

25. – 1. mars 

25 og 26. vetrarleyfi 

 

• Garðurinn-Vestur í bláinn-smásögur 
• Stafsetningarupplestur 
• Sagnorð bls. 21-23 
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4. -8. 

6. öskudagur 
• Aftur til Pompei 
• Stafsetningarupplestur 
• Sagnorð bls. 24-29 

11. – 15.  

12.-14. samræmt próf 9.b 

 

• Aftur til Pompei 
• Stafsetningarupplestur 
• Sagnorð bls. 30-34 

18. - 22.  

20. skipulagsdagur 

 

• Aftur til Pompei 
• Stafsetningarkönnun 
• Sagnorð bls. 35-36 

      25.-29. • Aftur til Pompei 
• Stafsetningarupplestur 
• Sagnorð bls. 37-42 

Apríl  

 • Aftur til Pompei 
• Stafsetningarupplestur 
• Sagnorð bls. 37-42 
• Reglubók 

1.-5. 

3. opinn dagur 
• Val á kjörbók  
• Stafsetningarreglur - upprifjun 
• Reglubók 
• Sagnorð bls. 43-52 

8. – 12.apríl 

 
• Kjörbók 
• Stafsetning 
• Sagnorð bls. 43-52 

Páskafrí 13.-22. apríl  

23. – 26.  

25. sumardagurinn fyrsti 

 

• Kjörbók 
• Sagnorð bls. 43-52 
• Stafsetning 
• Próf í háttum sagna 

Apríl/maí  

29.-3. maí 

1. verkalýðsd. 

 

• Kjörbók 
• Stafsetning 

6. – 10. • Lokapróf í málfræði 
• Stafsetning 
• Kjörbók 

13. – 17. 

 
• Lokapróf í stafsetningu 
• Kjörbók- munnleg skil 
•  

20.-24. 

24. skipulagsdagur 

 

• Áhorf- íslenskt efni- kynningar 

27. – 31.  • Áhorf- íslenskt efni- kynningar 
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30. uppstigningardagur 

 

Júní  

3. – 7. júní 

Skertir dagar og skólaslit 
 


