
Ölduselsskóli Íslenska 8. bekkur 

Íslenska 8. bekkur 
Námsáætlun námsárið 2021-2022 

 
Kennt verður samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunnskóla (2013) og 
bekkjanámskrá Ölduselsskóla. 
 
Haust  23. ágúst - 17. desember 2021 
Vor  4. janúar - 25. maí 2022 
 
Námsgögn: 

• Málið í mark, Fallorð 

• Málið í mark, Sagnorð 

• Milljón holur - Nútímaskáldsaga 

• Kjalnesingasaga - Íslendingasaga 

• Yndislestrarbækur 

• Ljóð úr ýmsum áttum 

• Malid.is 

• Ritver.hi.is 

• Ýmiss konar handbækur, fjölrit, efni af vef, kvikmyndir og annað ítarefni 
 

Haust 
 
Talað mál, hlustun og áhorf - Framsagnarverkefni. 
  
Lestur og bókmenntir - Kjörbækur, Kjalnesingasaga, ljóðaverkefni. 

Lesfimipróf.  
 
Ritun - Ritunarverkefni tengd kjörbókum og öðrum lestri, 

verkefni í stafsetningu. 
 
Málfræði - Málfræðiæfingar. 
 

Vor 
 
Talað mál, hlustun og áhorf - Framsagnarverkefni tengd ljóðum og 

bókmenntum, kynningar á verkefnum.  
 
Lestur og bókmenntir - Kjörbækur, smásögur, Milljón holur, Lesfimipróf, 

lesskilningspróf.  
 
Ritun - Ýmis ritunarverkefni  meðal annars tengd 

kjörbókum, verkefni í stafsetningu.  
 
Málfræði - Málfræðiæfingar. 
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Haust: 23. ágúst 2021 – 17. desember 2021 
 
Í 8. bekk verður unnið að mestu leyti í lotum þar sem lögð verður áhersla á  ákveðna 
þætti íslenskunnar hverju sinni.  
 

23. ágúst – 14. október 
Afhending námsbóka og kynning á áætlunum. Stöðupróf í stafsetningu. 
Kjörbókalestur. Málfræði – nafnorð, greinir, lýsingarorð (MÍM Fallorð). Lítil 
ritunarverkefni. Hraðlestrarpróf.   
 

18. október – 19. nóvember 
Kjalnesinga saga og ýmis verkefni. Lokapróf úr Kjalnesinga sögu. 
 
Vetrarleyfi 22., 25. og 26. október 
 

22. nóvember – 17. desember 
Kjörbókalestur og verkefni (pistlaskrif og framsögn). Málfræði (Málið í mark – fornöfn 
og töluorð), stafsetning, ritunarverkefni. 
 

Jólaleyfi 18. desember-3. janúar 
 

Vor: 4. janúar 2022 – 25. maí 2022 
 

4. – 14. janúar 
Ljóðaverkefni. Bókmenntahugtök. Lesskilningspróf. Fallorð (lokapróf). 
Hraðlestrarpróf. 
 

17. janúar – 4. mars 
Málið í mark – sagnorð. Kjörbóka- og heimalestur.  
Byrjum að lesa Milljón holur. 
 

Vetrarleyfi 17. og 18. febrúar 
 

7. mars – 8. apríl 
Milljón holur ásamt ritunarverkefni.  
Málið í mark – sagnorð. 
Þemaverkefni og opinn foreldradagur. 
 

Páskaleyfi 9.- 18. apríl 
 
19. apríl – 25. maí 
Kjörbókalestur. 



Ölduselsskóli Íslenska 8. bekkur 

Stafsetningar- og ritunarverkefni. 
Málið í mark – sagnorð. 
Hraðlestrarpróf 
Vorverkefni 
 

 
Námsmat er fjölbreytt og nemendur þreyta próf og verkefni tengd hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla.  
 

Matsþættir 
Próf í fallorðum og sagnorðum 
Stafsetning   
Lesskilningspróf - Orðarún 
Milljón holur – ritun og framsögn  
Lesskilningur og ritun 
Kjörbækur – ýmis verkefni 
Ljóð – bragfræði og myndmál 
Kjalnesingasaga – próf         
 
 

   
 
 
 
 
 

Ásdís Dögg og Þórunn Elín 
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Merking bókstafa er eftirfarandi: 
A Nemandi hefur náð  framúrskarandi hæfni miðað við þær kröfur sem gerðar eru.  
B+ Nemandi hefur náð framúrskarandi hæfni í flestum þáttum. 
B Nemandi stendur undir þeim almennu kröfum sem gerðar eru til nemenda. 
C+ Nemandi er á góðri leið með að ná viðmiðum en á eitthvað í land með sum þeirra. 
C Nemandi á nokkuð í land með að standa undir þeim almennu kröfum sem gerðar eru. 
D Settum hæfniviðmiðum ekki náð

                                                *Matsviðmið við lok 10. bekkjar 
Einkunn Talað mál, hlustun og áhorf  

A Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og 
áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað af athygli og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu. Getur notið 
myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram á sjálfstæðan hátt rökstutt mat á 
viðkomandi efni. 

B Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og áherslum sem 
hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, 
skemmtunar og sem heimildir í vinnu, og notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar 
og sett fram rökstutt mat á viðkomandi efni. 

C Nemandi getur flutt mál sitt sæmilega skýrt og nokkuð áheyrilega, með áherslum 
sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér að nokkru leyti upplýsingar í töluðu 
máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu, og notið myndefnis, leikins 
efnis, tónlistar og sett fram sæmilegt mat á viðkomandi efni. 

 

Einkunn Lestur og bókmenntir 

A Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta, með mjög góðum skilningi og túlkun á 
efni þeirra, fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir á gagnrýninn hátt og gert 
sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar. 

B Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra, fjallað um 
íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í 
menningu þjóðarinnar. 

C Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi og túlkun á efni þeirra, fjallað um 
íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi bókmennta í 
menningu þjóðarinnar. 

 

Einkunn Ritun 

A Beitt skipulegum og mjög góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í 
röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og á skýran hátt. 
Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum 
um uppbyggingu texta. 

B Beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í 
samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. Beitt stafsetningu 
og greinarmerkjasetningu af nokkru öryggi og fylgt vel viðmiðum um uppbyggingu 
texta. 

C Beitt að vissu marki góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í 
samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar, beitt stafsetningu og 
greinarmerkjasetningu sæmilega og fylgt viðmiðum um uppbyggingu texta. 

 

Einkunn Málfræði 

A Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og 
þróun þess, þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum 
orðflokka og gert sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra. 

B Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess, og beitt af 
nokkru öryggi þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum 
orðflokka og gert sér góða grein fyrir hlutverki þeirra. 

C Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. Beitt að nokkru leyti 
þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert 
sér sæmilega grein fyrir hlutverki þeirra. 

Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum 
A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum 
þáttum B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 


