
Kennsluáætlun vor 2019 
  Fag: Íslenska 
  Bekkur: 10. bekkur  
  Kennarar: Guðrún og Ýr 
 

Vika Hæfniviðmið 

Að nemandi geti: 

Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 

14.-18.janúar 

þekki minni, fléttu, 

sjónarhorn og sögusvið og 

kannist við myndmál, 

algengustu tákn og stílbrögð, 

grunnhugtök í 

bókmenntafræði.  

Dundi smásaga í Logum, 

bókmenntagreining og 

bókmenntahugtök. 

Kjörbók og lestrardagbók 

(a.m.k. 50 bls.). 

Logar, kafli 2. 

Stafsetningaræfing 1. 

Kjörbók. Finnur III bls. 51. 

Bókmenntagreining.  

 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

lesi ólíka texta og noti til þess 

mismunandi lestrarfærni. 

Málfræði, stafsetning og 

bókmenntir. Undirflokkar 

atviksorða.  

Kjörbók og lestrardagbók 

(a.m.k. 50 bls.). 

Logar, kafli 1. Mér er í mun 

bls. 67, Karitas án titils.  

Stafsetningaræfing 2. 

Kjörbók. Finnur III bls. 52. 

 

Virkni í tímum.    

 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði í margs konar texta 

og glöggvar sig á tengslum 

efnisatriða. 

Málfræði og bókmenntir. 

Uppruni orðanna 

Setningafræði. 

Kjörbók og lestrardagbók 
(a.m.k. 50 bls.). 

Logar 5. kafli, Finnur III og 

Mér er í mun, Afleggjarinn 

bls. 45. Finnur III bls. 53. 

Stafsetningaræfing 3. 

Kjörbók. 

Virkni í tímum.  

 

Vika 4 

4.-8.febrúar 

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. 

Málfræði og bókmenntir. 

Kjörbók og lestrardagbók 

(a.m.k. 50 bls.). 

Logar 5. kafli, efni frá kennara 

og Mér er í mun, Harmur 

englanna bls. 30. 

Stafsetningaræfing 4. 

Kjörbók. Finnur III bls. 57. 

Próf úr smásögum. 

  



Vika 5 

11.-15.febrúar 

hlustað, tekið eftir og nýtt 

sér upplýsingar í töluðu máli 

og fróðleiks og skemmtunar, 

einnig notið myndefnis, 

upplestrar, leikins efnis og 

tónlistar og geta gert grein 

fyrir skoðun sinn á 

viðkomandi efni. 

http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-
ljosi-sogunnar/23795 
Kjörbók og lestrardagbók (a.m.k. 
50 bls.). 
 

Útvarpsþættir 

Stafsetningaræfing 5. 

Kjörbók. 

Í ljósi sögunnar, velja þátt 

og segja frá. 

Vika 6 

18.-22.febrúar 

nýtt sér fjölmiðla, svo sem 

útvarp, sjónvarp, kvikmyndir 

og rafrænt efni, og tekið 

afstöðu til þess sem þar er 

birt.  

http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-
ljosi-sogunnar/23795 
Kjörbók og lestrardagbók (a.m.k. 
50 bls.). 

Útvarpsþættir 

Stafsetningaræfing 6. 

Kjörbók. 

Í ljósi sögunnar, velja þátt 

og segja frá. 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

beitt reglum um réttritun og 

hefur náð góðu valdi á 

stafsetningu. 

Geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við 

mál, texta og lesanda.  

 

Málfræði, setningafræði. 
Kjörbók og lestrardagbók (a.m.k. 
50 bls.). 

Efni frá kennara og kjörbók. Próf úr heimavinnu í 

stafsetningu, próf búið til úr 

þeim æfingum sem 

skrifaðar hafa verið eftir 

áramót. 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

beitt helstu 

málfræðihugtökum í 

umræðu um notkun málsins 

og þróun þess. 

Málfræði, stafsetning og ritun. 
Kjörbók og lestrardagbók (a.m.k. 
50 bls.). 

Logar 6. kafli, Finnur III bls. 

54, 59-63 og kjörbók. 

Virkni í tímum. 

  

http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-ljosi-sogunnar/23795
http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-ljosi-sogunnar/23795
http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-ljosi-sogunnar/23795
http://www.ruv.is/utvarp/spila/i-ljosi-sogunnar/23795


Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

vinni með texta og geti gert 

sér grein fyrir efni hans hvort 

sem er á töluðu eða rituðu 

máli.  

Bókmenntir, framsögn. Mýrin/Grafarþögn. Skil á kjörbókarritgerð 

munnlega og skriflega.   

Vika 10 

18.-22.mars 

greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði og glöggvað sig á 

tengslum efnisatriða og 

tamið sér skýran og 

snyrtilegan frágang.  

Bókmenntir, framsögn. Mýrin/Grafarþögn. Lestur og kennslustund 

nemenda, virkni í tímum og 

heima. 

Vika 11 

25.-29.mars 

lesið almenna texta af öryggi 

og með góðum skilningi.  

Bókmenntir, framsögn. Mýrin/Grafarþögn. Lestur og kennslustund 

nemenda, virkni í tímum og 

heima. 

Vika 12 

1.-5.apríl 

vinni með texta og geti gert 

sér grein fyrir efni hans hvort 

sem er á töluðu eða rituðu 

máli. 

Bókmenntir, framsögn. Mýrin/Grafarþögn. Lestur og kennslustund 

nemenda, virkni í tímum og 

heima. 

Vika 13 

8.-12.apríl 

nýtt aðferðir sem hann hefur 

lært til að taka virkan þátt í 

samvinnu, samræðum og 

rökræðum, tjáð skoðanir 

sínar með ýmsum hætti, 

rökstutt þær og valið þeim 

miðil sem hentar. 

Bókmenntir, framsögn. Mýrin/Grafarþögn. Próf og skil á hópverkefni.  

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 

    
Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

gert grein fyrir texta í rituðu 

máli og fært rök fyrir 

skoðunum sínum. 

Ritun. Logar 6. kafli. Virkni í tímum. 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

gert grein fyrir texta í rituðu 

máli og fært rök fyrir 

skoðunum sínum. 

Unnið með mismunandi texta.  Málfræði, upprifjun. Ritunarpróf. 



Vika 17 

6.-10.maí 

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. 

Málfræði, upprifjun.  Málfræði, upprifjun.  Málfræðipróf. 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 Uppsóp    

 
Skiladagar og próf: 

Vika 1: Bókmenntagreining. 

8. febrúar: Próf úr sögum og bókmenntahugtökum. 

Vikur 5-6: Útvarpsþáttur, kynning og skýrsla. 

Vika 7: Próf úr heimavinnu í stafsetningu. 

15. mars: Skil á kjörbókarritgerð. 

30. apríl: Ritunarpróf. 

10. maí: Málfræðipróf. 


