
8. bekkur  
 
Í aðalnámskrá 2011 segir: „Hlutverk íslenskukennslu, kennslu í íslensku táknmáli og máluppeldis er viðtækt og margbrotið. Mál  og bókmenntir 
eru menningararfur þjóðarinnar sem ber að rækta, virða, njóta og þróa. Kennslan hefur einnig það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu 
máli og rituðu, nota málið og kynnast mætti þess. Gott og ríkulegt talmál er ein meginforsenda samskipta og miðlunar og svo á  einnig við um 
ritmálið sem er miðill sköpunar og birtir nýja þekkingu. Með þeim hætti meðal annars gegnir íslenskukennsla og kennsla í íslensku táknmáli því 
hlutverki að vera miðill hugsunar og eintal skrifara við sjálfan sig ef þörf er á því. Nám í málunum á að taka mið af þessu og þar á að fræða um 
mál og bókmenntir og ekki síst efla færni í málnotkun.“ Ís lenska byggir á sex grunnþáttum: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá , 2011, bls.169) ásamt lykilhæfni sem skilgreind er í fimm liðum: Tjáning og miðlun, skapandi og 
gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. „Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að 
nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að þroska hans“( Aðalnámskrá, 2011, bls. 86). „Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum ei ga að 
endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina  og 
námssviða, bæði hvað varðar þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. Námssvið geta verið sérhæfing í viðfangsefnum 
skólastarfs þvert á námsgreinar og skólastig.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 17). 
Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Íslenska 8. bekkur 

Efnisflokkur: Talað mál, hlustun, áhorf 

Í töluðu máli, hlustun og áhorfi í 8. bekk í íslensku er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi fas,  

 gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, m.a. með leikrænni tjáningu,  

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

ýmsum hætti, rökstutt þær,   

 hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig notið myndefnis, upplestrar, 

leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á viðkomandi efni,   

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

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

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í töluðu máli, hlustun og áhorfi munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Þjálfa munnlega tjáning með áherslu á 
framburð og framsögn 

 umræður þar sem nemendur segja frá og 
gera grein fyrir skoðun sinni með 
rökstuðningi 

 umræður um fréttatengd efni og 
rökstuðningur  

 áhorf með áherslu á að nemendur myndi 
sér skoðun og rökstyðji 

 
 
 
 
 
 

 fjölbreyttir lestextar,  

 fjölbreyttir bókmenntatextar  

 fjölbreyttir fræðitextar  
 myndefni 

 fjölmiðlar 
 

 Framsögn  

 Virkni í hópumræðum 

 Rökstuðningur 



Íslenska 8. bekkur 

Efnisflokkur: Lestur og bókmenntir 

Í lestri og bókmenntum í 8. bekk er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað,  

 skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi, og m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur,  

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig lauslega á tengslum efnisatriða,  

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda,  

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar bókmenntir 

 beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði og kannast við myndmál, 

 lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og frá ýmsum tímum,  

 leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trú- verðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- 

og margmiðlunarefnis, og tekið afstöðu til þess, 

 unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett er fram á ólíkan hátt og nýtt sér,   

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

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í lestri og bókmenntum munu eftirfarandi leiðir vera valdar:  

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Umræðutímar 
 Bókaritgerðir 

 Heimalestur 

 Textagreining  
 

 
 
 
 
 
 

 Fjölbreyttar bókmenntir 
 Þjóðsögur og ljóð lesin  

 Verkefni úr fjölbreyttum 
bókmenntasögum 

 Lesskilningstextar 
 

 Nemendakynning á lesnum bókmenntum 
 Bókmenntagagnrýni 

 Lesskilningspróf 
 



Íslenska 8. bekkur 

Efnisflokkur: Ritun 

Í ritun í 8. bekk er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og 

skráð þær,  

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar,  

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, 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,   

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi orðaforða,   

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

 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í ritun munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 textagreining 
Þjálfun í að tökum á að setja sínar eigin 
hugmyndir á blað  

 tæknilegir þættir  s.s. skrift, stafsetningu, 
uppsetning og frágangur texta 

 heimildavinna 
 
 
 
 
 
 
 

 bókmenntir 
 fréttir 
 stafsetning 

 Viðfangsefni nemenda metin jafnóðum 
 Fjölbreytt ritunarviðfangsefni  

 
 



Íslenska 8. bekkur 

Efnisflokkur: málfræði 

 

Í málfræði í 8. bekk er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess,  

 valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið,  

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

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka  

 notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt,  

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni. Áttar sig á staðbundnum, starfstengdum og 

aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun,  

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast sífellt, 

 áttað sig á sköpunarmætti tungumálsins  

 gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í málfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Orðaforði – orð af orði 
    

 

 Málfræðiverkefni 

 Verkefni í orðflokkagreiningu (beygjanleg 
og óbeygjanleg orð) 

 Setningar, málsgreinar og efnisgreinar 
 

 

 Orðflokkaverkefni 

 Verkefni  um orðtök og málshætti 
 Ritunarverkefni 

 
 

 


