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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 -2023 

 

Námsgrein: Íslenska 

Árgangur: 8. bekkur 

Tímar á viku: 6 

Kennari/ar: Hrafnhildur, Sigrún, Vala og Þorbjörg.  



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

(Hæfniðviðmið) 

 

 

Námshæfni – viðmið um hæfni í íslensku við lok 8.bekkjar 
Talað mál, hlustun og áhorf  

• Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega.  

• Hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar. 

• Gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo 
sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas.  

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

• Nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, tjáð skoðanir sínar með 
ýmsum hætti, rökstutt þær.  

• 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 lesið sér til ánægju og fróðleiks.  

• Beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, sjónarhorni og sögusviði og 
kannast við myndmál.  

• Valið sér lesefni til gagns og ánægju.  

• Skilið mikilvægi þess að geta lesið. 

• Lesið bókmenntir frá ýmsum tímum og rætt um innihald þeirra við aðra. Gert sér grein fyrir eðli 
og einkennum textategunda.  

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

• Valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur.  

• Lesið og túlkað fjölbreyttar bókmenntir og þekki ýmis hugtök þeim tengd.  

• Leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum. 
 
Ritun 

• Skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn. 

• Beitt reglum um stafsetningu og greinamerkjasetningu. 

• Skrifað rafrænan texta með ákveðinn lesanda í huga. 

• Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar. 

• Valið mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki. 

• Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 
brjósti. 

• Notað helstu aðgerðir við ritvinnslu og vísað til heimilda. 
 

Málfræði  

• Haft nokkurn skilning á grunnmálfræðihugtökum. 

• Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka. 

• Gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli.  

• Valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið og beitt helstu reglum um málfar við ritun.  

• Notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt.  

• Flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 
upplýsingar sem þar er að finna. 

• Áttað sig á mun á talmáli og ritmáli. 



 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

• Kveikjur  
• Málið í mark - Fallorð  
• Laxdæla  
• Smásagnasmáræði  
• Garðurinn e. Gerði Kristnýju 
• Yndislestrarbækur 
• Málvísir  

Lestur, verkefnavinna, innlagnir frá kennara, samtöl, umræður, kynningar á einstaka 
verkefnum nemenda, jafningjafræðsla, horft á fræðsluefni, einstaklingsvinna, hópavinna 
og paravinna. 
 

Skólaárinu er skipt upp í 3 lotur. Í hverri lotu er unnið með málfræði, ritun, stafsetningu og 
staðalmál og eina skáldsögu. Eftir hverja lotu fá nemendur blað þar sem þau sjá hvar þau 
standa í íslenskunni og geta þá kortlagt hvar þau standa vel og hvar þau geta bætt sig. Inn 
á Mentor er hæfnikort nemenda fyllt út jafnóðum yfir veturinn og einkunnir úr verkefnum 
birtar. Við leggjum áherslu á fjölbreytt námsmat. Áætlun fyrir hverja lotu fyrir sig er birt 
inni á Google Classroom nemenda. 


