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ÍSLENSKA

vor 2020 íslenska 8.bekkur 

Kennarar: Aldís Gunnarsdóttir; Elsa Dýrfjörð; Hafdís 
Hilmarsdóttir

Viðfangsefni

Snælandsskóli

Námsáætlun í íslensku fyrir 8. bekk vorönn 2020

-       Athugið að þetta er einungis áætlun og tekur væntanlega einhverjum breytingum á tímabilinu  -

Vikan: Lestur og Bókmenntir ritun málfræði stafsetning Ýmislegt
Hæfniviðmið sem 
unnið er með

04.-10. 
janúar

Málið í mark:

klára  niður bls. 
29, könnun 
10.1.

Heimavinna
: 

Í skóla: 

Upplestur

Málfræði:

-Átti sig á 
beygingarlegum og 
merkingarlegum 
einkennum 
orðflokka.

-Kunni og geti notað 
helstu 
málfræðihugtök.

Stafsetning:

-Geti beitt algengustu 
reglum um réttritun.

-Nái nokkuð góðu 
valdi á stafsetningu.

13. – 
17.

janúar

Rökkurhæðir

Heimir:

Hvað er 
heimildaritgerð?

Kynna: 
ritunarferli,

að velja sér efni.

Heimavinna
: 

æfing 11

14. skipulagsdagur 
kennara

Lestur og 
bókmenntir:

-Lesið einfalda texta 
af nokkru öryggi og 
með góðum skilningi.

-Beitt nokkrum 
grunnhugtökum í 
bókmenntafræði svo 
sem sjónarhorni og 
sögusviði og kannast 
við myndmál.

20. – 
24.

janúar

Rökkurhæðir –

Lestur og verkefni.

Afhenda bækur í 
leshring.

( lesnar heima)

Heimir:

Skipulag og 
uppbygging skrifa.

Heimavinna
: 

æfing 12

Lestur og 
bókmenntir: 

-Geti greint aðalatriði 
og aukaatriði í margs 
konar texta.

-Lesið og fjallað um 
fjölbreyttar íslenskar 
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bókmenntir og geti 
gert sér nokkra grein 
fyrir gildi bókmennta.

Ritun: 

-læri að ganga frá 
texta

- vísa til heimilda og 
skrá þær.

27. – 
31.

janúar

 Rökkurhæðir

Lestur og verkefni

Heimir:

Vinna með 
inngang

Heimavinna
:

æfing 13

Ritun:

-beitt skipulegum 
vinnubrögðum við 
ritun.

30. – 
03.

febrúar

Rökkurhæðir

Lestur og verkefni

Heimir:

Vinna með 
lokaorð

Málið í mark:

 fornöfn

Heimavinna
: 

æfing 14

03. – 
07.

febrúar

Rökkurhæðir

Kahoot verkefni

Heimir: 

Vinna með 
heimildaskrá

Málið í mark:

fornöfn

Heimavinna
:

æfing 15

í skóla:

upplestur

03. vitnisburður 
heim

04. jafnréttisdagur

Ritun:

-beitt skipulegum 
vinnubrögðum við 
ritun.

-læri að ganga frá 
texta

- vísa til heimilda og 
skrá þær.

10. – 
14.

febrúar

Heimir: 

Klára öll verkefni 
ef þau eru ekki 
búin.

Málið í mark: 

fornöfn

Heimavinna
:

æfing 16

Sagan öll – 
spurniningakeppni 
ungl.stigs

Ritun:

-beitt skipulegum 
vinnubrögðum við 
ritun.

17. – 
21.

febrúar

Vinna í leshringjum, 
svara spurningum og 
undirbúa kynningu

Sögugerð:

Saga skrifuð eftir 
mynd

Málið í mark: 

fornöfn

18. 
frammistöðumat 
opnar

Ritun: 

-tjáð hugmyndir sínar 
og skoðanir.

-samið texta frá eigin 
brjósti.

24. – 
28.

febrúar

Kynning á bókum í 
leshringjum

Ritun:

Mismunandi ritun 
skoðuð og kynnt

Málið í mark: 

Fornöfn, 
könnun bls. 30 
- 42

Heimavinna
: 

æfing 17

upplestur

25. 
frammistöðumat 
lokar

26. öskudagur

Ritun:

-valið og skrifað 
mismunandi 
textagerðir

02. – 
06.

mars

Kynning á bókum í 
leshringjum

Ritun:

Mismunandi ritun 
skoðuð og kynnt

Málið í mark:

Klára 
verkefnabókin
a

Heimavinna
: 

engin

04. foreldragur

05. vetrarfrí

06. vetrarfrí

Ritun:

-valið og skrifað 
mismunandi 
textagerðir

09. – 
13.

mars

Málfundir:

Unnið með ýmis 
málefni, með og á 

Málið í mark:

 Óbeygjanleg 
orð

Heimavinna
: 

æfing 18

Talað mál og 
hlustun:

-flutt mál sitt skýrt og 
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móti, rökræður áheyrilega

-tileinkað sér 
viðeigandi talhraða 
og fas.

-gert sér grein fyrir 
mismunandi 
málnotkun og 
málsniði eftir efni og 
tilefni.

16. – 
20.

mars

Málfundir:

Unnið með ýmis 
málefni, með og á 
móti, rökræður

Málið í mark:

Óbeygjanleg 
orð

Heimavinna
: 

æfing 19

23. – 
27.

mars

Málshættir og 
orðtök: 

Unnið með 
málshætti og 
orðtök

Málið í mark:

Óbeygjanleg 
orð

Heimavinna
: 

æfing 20

Upplestur 

26. heilsudagur

Málnotkun: 

-notað fleyg orð, 
algeng orðtök, 
málshætti og föst 
orðasambönd

30. 
mars –

 03.aprí
l

Málshættir og 
orðtök: 

Unnið með 
málshætti og 
orðtök

Málið í mark: 

Óbeygjanleg 
orð

Könnun bls. 1 – 
31

Heimavinna
: 

æfing 21

31. menntabúðir 
fyrir foreldra

1. páskabingó 10.b.

2. árshátíð 
ungl.stigs

06. – 
13.

apríl

  PÁSKAFRÍ

14. – 
17.

apríl

Þemavika í 
unglingadeild

Heimavinna
: 

æfing 22

20. – 
24.

apríl

Ritun:

Frjáls ritun

Málið í mark: 

Óbeygjanleg 
orð, bland í 
poka

Heimavinna
: 

æfing 23

23. sumardagurinn 
fyrsti

24. umhverfisdagur

27. 
apríl  – 
01.maí

Ritun:

Frjáls ritun

Málið í mark: 

Óbeygjanleg 
orð,

bland í poka

Heimavinna
: 

æfing 24

upplestur

1.verkalýðsdagurin
n

Málnotkun:

-geri sér grein fyrir 
mikilvægi þess að 
rækta orðaforðann

-þekki helstu reglur 
um orðmyndun

-geti beitt 
sköpunarmætti 
tungumálsins við 
nýyrðasmíð og í 
orðaleikjum.

04. – Ritun: Málið í mark: Heimavinna



Snælandsskóli 2019-2020

08.

maí

Frjáls ritun Óbeygjanleg 
orð,

bland í poka

: 

æfing 25

11. – 
15.

maí

Ritun:

Frjáls ritun

Málið í mark: 

Óbeygjanleg 
orð,

Könnun.

Heimavinna
: 

æfing 27

18. – 
22.

maí

Ýmislegt 
skemmtilegt

21. 
uppstigningardagur

22. skipulagsdagur

25. – 
29. maí

Ýmislegt 
skemmtilegt

28. handboltamót 

Unglingastigs

29. vorferðir 1.-9. B.

02. – 
05.

júní

2. vorleikar

3.-5. Þemavinna í 8. 
og 9. Bekkjum

3-5. vorferð 10. B.

08. – 
12.

júní

8. grænfánahátíð

8. útskrift 10.b.

9. skólaslit
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - íslenska - 8.bekkur - Talað mál, hlustun og áhorf

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas og gert sér nokkra grein fyrir eðli 
góðrar framsagnar og framburðar. Nýtt leiðbeiningar um framsögn m.a. með leikrænni tjáningu  

 nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu og samræðum og geta tjáð skoðanir sínar 

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

Snæ - íslenska - 8.bekkur - Lestur og bókmenntir

 lesið einfalda almenna texta af nokkru öryggi og með góðum skilningi        

  gert sér grein fyrir einkennum margvíslegra textategunda 

 lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar bókmenntir og gert sér nokkra grein fyrir gildi bókmennta

 greint  aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta 

Snæ - íslenska - 8.bekkur - Ritun

 beitt algengustu reglum um réttritun, hefur náð nokkuð góðu valdi á stafsetningu 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim, samið texta frá eigin brjósti 

 notað helstu aðgerðir við ritvinnslu,valið heimildir, vísað til þeirra og sett í heimildaskrá svo sem reglur kveða á um 

Snæ - íslenska - 8.bekkur - Málfræði

 kunni og geti notað helstu málfræðihugtök              

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka 

 valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta orðaforðann og þekki 
helstu reglur um orðmyndun og einingar orða við ritun

 notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd 

 áttað sig á og beitt sköpunarmætti tungumálsins við nýyrðasmíð og í orðaleikjum



Snælandsskóli 2019-2020

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni,  kynnst staðbundnum og aldurstengdum 
tilbrigðum í orðaforða og málnotkun og kynnst helstu framburðarmállýskum


