
     
 
 
Árgangur:  8. bekkur    Tímafjöldi:  6 kest. á viku  
 
Kennarar:  Guðrún Elva Sverrisdóttir og Herdís Snorradóttir  
 

Námsefni:   Gunnlaugssaga ormstungu og önnur skáldsaga óákveðin 

Máið i mark: Fallorð 

Finnur 1 

Hefti í stafsetningu (ljósrit)  

Ljóð í 8. bekk (ljósrit) 

Ritunarverkefni (ljósrit) 

Orðhákur 1 

 Að auki unnið með orð af orði. 

 
Námsmat:  Próf í bókmenntum (2 bækur) 20% 
  Ýmis verkefni 10% 
  Stafsetning 5% 
  Málfræðikannanir 5% 
  Miðsvetrarpróf 20% 
  Vorpróf 30% 
  Vetrareinkunn 10%  
 

Kennslufyrirkomulag:  2 tímar bókmenntir, 2 tímar málfræði  

  1 tími stafsetning, 1 tími ljóð, ýmis verkefni, orðhákur, ritun o.fl. 

Kennsluáætlun 

Fag:  Íslenska 
 



Lykilhæfni: 
Íslenskan  kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í íslensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 
Talað mál, hlustun, áhorf: 

 Hlustað, tekið eftir og nýtt sér 
upplýsingar í töluðu máli til 
fróðleiks. Notið myndefnis, 
upplestrar og gert grein fyrir 
skoðun sinni á viðkomandi 
efni. 

 Átt góð samskipti þar sem 
gætt er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og kurteisi. 

Lestur og bókmenntir: 

 Lesið almenna texta af öryggi 
og góðum skilningi 

 Lagt mat á texta og túlkað 

 Skilið mikilvægi þess að geta 
lesið og eflt eigið læsi 

 Greint og skilið aðalatriði og 
aukaatriði í margs konar texta 

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

 Valið sér lesefni til gagns og 
ánægju og komið fram sem 
sjálfstæður lesandi sem gerir 
sér grein fyrir gildi þess að lesa 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Bókmenntir og ljóð: Gunnlaugssaga 
lesin með nemendum og spurn. 
svarað 
 
Málfræði:  greinir, nafnorð,  
 
Stafsetning o.fl.: unnið með hinar 
ýmsu reglur 

 
 
Gunnlaugssaga + verkefnahefti 
 
 
 
Málið í mark: Fallorð 
 
Stafsetningahefti + upplestur 

 
Mánudaginn 17. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.- miðvikud. 23. sept.  
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
 
Bókmenntir og ljóð: Gunnlaugssaga 
lesin með nemendum og spurn. 
svarað – klára bók. 
Unnið með hin ýmsu ljóð og 
bragfræði 
 
Málfræði:  nafnorð, lýsingarorð   
 
Stafsetning o.fl.: klára stafs.heftið 
Ritunarverkefni  

 
 
Gunnlaugssaga + verkefnahefti 
                     Próf í Gunnlaugssögu 
 
Ljóð í 8. bekk (ljósrit) 
 
 
Málið í mark: Fallorð 
 
Stafsetningahefti 
Ljósrit  

 
 
Þriðjud 6. okt. foreldradagur 
 
 
 
Mánud. 19. - þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
 
Bókmenntir og ljóð:  unnið með hin 
ýmsu ljóð og bragfræði 
Byrjað á nýrri skáldsögu 
 
Málfræði:  lýsingarorð , fornöfn 

 
 
Ljóð í 8. bekk (ljósrit) 
 
 
 
Málið í mark: Fallorð 

3.-7. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 



Ritun og stafsetning: 

 Skrifað skýrt og greinilega 

 Notað orðabækur og önnur 
hjálpargögn 

 Beitt skipulegum 
vinnubrögðum og skipað 
efnisatriðum í röklegt 
samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar 

 Tjáð hugmyndir sínar og 
skoðanir, samið texta frá eigin 
brjósti 

 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 

Málfræði: 

 Áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum 
orðflokka og gert sér grein 
fyrir hlutverki þeirra í texta 

 Nota algeng orðtök og 
málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál 
sitt 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi 
góðrar færni í máli, ábyrgð 
sinni við að bæta mál sitt og 
getur nýtt þekkingu sína á 
íslenskri málfræði við nám í 
erlendum tungumálum 

 
Stafsetning o.fl : Unnið með 
samheiti/andheiti, orðtök, málshætti, 
líkingar o.fl.  
 

 
Orðhákur 1 

Tími: desember 
 
Bókmenntir og ljóð:  ný skáldsaga 
 
Málfræði:  fornöfn, töluorð, klára 
bók.   
 
Stafsetning o.fl : Unnið með 
samheiti/andheiti, orðtök, málshætti, 
líkingar o.fl.  
 

 

 

 
 
Málið í mark: Fallorð 

 

 
Orðhákur 1 

 
Mánud. 7. Og þriðjud. 8 des 
Námsmatsdagar 
Föstudagur 18. Des. Er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  



Vorönn 
 

Hæfniviðmið 
Talað mál, hlustun, áhorf: 

 Hlustað, tekið eftir og nýtt sér 
upplýsingar í töluðu máli til 
fróðleiks. Notið myndefnis, 
upplestrar og gert grein fyrir 
skoðun sinni á viðkomandi 
efni. 

 Átt góð samskipti þar sem 
gætt er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og kurteisi. 

Lestur og bókmenntir: 

 Lesið almenna texta af öryggi 
og góðum skilningi 

 Lagt mat á texta og túlkað 

 Skilið mikilvægi þess að geta 
lesið og eflt eigið læsi 

 Greint og skilið aðalatriði og 
aukaatriði í margs konar texta 

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

 Valið sér lesefni til gagns og 
ánægju og komið fram sem 
sjálfstæður lesandi sem gerir 
sér grein fyrir gildi þess að lesa 

 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 
Bókmenntir og ljóð:  ný skáldsaga 
 
Málfræði: upprifjun í fallorðum fyrir 
próf 
Byrja á sagnorðum  
 
Stafsetning o.fl : Unnið með 
samheiti/andheiti, orðtök, málshætti, 
líkingar o.fl.  

 
 
 
Ljósrit 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Orðhákur 1 

 
Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 
 

Tími: febrúar 
 
Bókmenntir og ljóð:  ný skáldsaga 
 
Málfræði: Sagnorð 
 
Stafsetning o.fl.: unnið með hinar 
ýmsu reglur. 

 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
 
Ljósrit 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
 
Bókmenntir og ljóð:  ný skáldsaga 
 
Málfræði: Sagnorð 
 
Stafsetning o.fl.: unnið með hinar 
ýmsu reglur. 

 
 
 
Málið í mark: Sagnorð 
                     Próf í Sagnorðum 
Ljósrit 

 
Mánudag 21. mars  páskafrí 
Þriðjudag 22. mars  páskafrí 
Miðvikudag 23. mars páskafrí 
 
 
 
 

Tími: apríl 
 

 
 

Páskafrí til 28.mars 
 



Ritun og stafsetning: 

 Skrifað skýrt og greinilega 

 Notað orðabækur og önnur 
hjálpargögn 

 Beitt skipulegum 
vinnubrögðum og skipað 
efnisatriðum í röklegt 
samhengi og mótað 
málsgreinar og efnisgreinar 

 Tjáð hugmyndir sínar og 
skoðanir, samið texta frá eigin 
brjósti 

 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 

Málfræði: 

 Áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum 
orðflokka og gert sér grein 
fyrir hlutverki þeirra í texta 

 Nota algeng orðtök og 
málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál 
sitt 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi 
góðrar færni í máli, ábyrgð 
sinni við að bæta mál sitt og 
getur nýtt þekkingu sína á 
íslenskri málfræði við nám í 
erlendum tungumálum 

Bókmenntir og ljóð:  ný skáldsaga-
klára 
Unnið með hin ýmsu ljóð og 
bragfræði 
 
Málfræði: unnið með ýmis 
málfræðiatriði 
 
Stafsetning o.fl.: unnin hin ýmsu 
ritunarverkefni 

                      
                      Próf í bókmenntum 
Ljósrit 
 
 
Finnur I, valin verkefni  
 
 
Ljósrit  

Fimmtudagur 14. apríl og föstud. 
15. apríl - þemadagar 
 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
 
Bókmenntir og ljóð: unnið með hin 
ýmsu ljóð og bragfræði 
 
Málfræði: unnið með ýmis 
málfræðiatriði + upprifjun 
 
Stafsetning o.fl : Unnið með 
samheiti/andheiti, orðtök, málshætti, 
líkingar o.fl. 

 
 
Ljósrit 
 
 
Finnur I, valin verkefni  
 
 
Orðhákur 1 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
 
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí – skipulagsdagur 
 
Mánudagur 23. maí vorpróf  
Þriðjudagur 24. maí    vorpróf 
 
 
 
Skólaslit miðvikud. 8. júní 



 


