
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 

 

Fag: Íslenska  

Bekkur: 10. bekkur  

Kennarar: Guðrún, Helga og Ýr 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Tenging við hæfniviðmið Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Íslendingasögur Logar 4. kafli Að nemendur: 

- lesi Íslendingasögu og geti gert 

grein fyrir henni 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Íslendingasögur. Logar 4. kafli. 

Gísla saga kaflar 1-4. 

Spurningar og 

umræður. 

 - temji sér skýran og snyrtilegan 

frágang efnis 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 3 

4. – 8. september 
Íslendingasögur. 

Málfræði. 

Stafsetning. 

Gísla saga kaflar 5-13. 

Málfræðiverkefni úr 9. 

kafla. 

Spurningar og 

umræður. 

Stafsetningaræfing 1.  

- geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta 

og lesanda. 

- þekki megineinkenni orðflokka. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 4 

11. – 15. september 
Íslendingasögur. 

Málfræði. 

 

Gísla saga kaflar 14-19. 

Málfræðiverkefni úr 16. 

kafla. 

Spurningar og 

umræður. 

- geti greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði og glöggvað sig á 

tengslum efnisatriða. 

- þekki helstu hljóðbreytingar í 

íslensku.  

Próf úr köflum 

1-19. 

Vika 5 

18.-22. september 
Íslendingasögur. 

Málfræði. 

 

Gísla saga kaflar 20-30. 

Málfræðiverkefni úr 19-

20. kafla. 

Spurningar og 

umræður. 

 

- geti lesið almenna texta af öryggi 

og náð góðum lestrarhraða og 

skilningi. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 



 
 

Vika 6 

25.  – 29. september 
Íslendingasögur. 

Stafsetning. Kvikmynd. 

 

Gísla saga kaflar 31-38. 

Spurningar og 

umræður. 

Stafsetningaræfing 2. 

- þjálfist í stafsetningu og geti beitt 

reglum um réttritun. - hlustað, tekið 

eftir og nýtt sér upplýsingar og 

notið myndefnis. 

Próf úr Gísla 

sögu. 

 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Ritgerðarpróf. 

 

Ritunarverkefni úr 

Gísla sögu. 

Nútímahetjan mín.   

- skrifað skýrt og greinilega og gert 

grein fyrir efni bóka og skoðunum 

sínum. 

- riti fjölbreytta texta og geti sagt 

frá þeim. 

Skil á 

vinnubók og 

ritdómi 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Málfræðivika. Verkefni frá kennara. 

Logar. 

 

- þekki megineinkenni orðflokka. 

- þekki helstu hljóðbreytingar í 

íslensku.  

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Bókmenntastefnur og 

bragfræði. 

Stafsetning. 

Kjörbók. 

Logar kafli 7. 

Stafsetningaræfing 3. 

- þekki helstu bókmenntastefnur. 

- lesi sem fjölbreyttast efni. 

- kynnist ljóðum eftir ýmis skáld. 

Virknimat 

kennara í 

tímum.  

Rafrænt 

málfræðipróf. 
Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Bókmenntastefnur og 

bragfræði. 

Stafsetning. 

Kjörbók. 

Logar kafli 7. 

Mér er í mun. 

Stafsetningaræfing 4. 

 

- þekki muninn á hefðbundnu og 

óhefðbundnu ljóði 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 
Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Bókmenntastefnur og 

bragfræði. 

Kjörbók. 

Logar kafli 7. Mér er í 

mun.  

- geti fundið myndmál í texta. 

 

Próf úr 

heimavinnu í 

stafsetningu. 
Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Bókmenntastefnur og 

bragfræði. Kjörbók. 

 

Mér er í mun. - kunni helstu atriði bragfræði. 

 

Virknimat 

kennara í 

tímum 



 
 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Bókmenntastefnur og 

bragfræði. 

Kjörbók. 

 

Mér er í mun. - beitt skipulegum vinnubrögðum 

við ritun og skipað efnisatriðum í 

röklegt samhengi.  

Próf úr 

bókmennta-

stefnum og 

bragfræði. 
Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Málfræði og 

stafsetningarvika. 

Logar og efni frá 

kennara.  

- þjálfist í málfræði og stafsetningu 

og geri sér grein fyrir sambandi þar 

á milli. 

- geti beitt og nýtt sér 

málfræðiregur. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Málfræði og 

stafsetningarvika. 

Logar og efni frá 

kennara. 

- öðlist trú á eigin málkunnáttu og 

hæfni.  

Málfræðipróf. 

 
Vika 17 

11.  – 15. desember 
Ritunarvika. Ýmis ritunarverkefni 

frá kennara. 

- riti fjölbreytta texta og geti byggt 

þá upp á viðeigandi hátt, allt frá 

fyrirmælum upp í ritgerðir um 

ákveðið efni. 

Nemendur 

skila bestu 

rituninni sinni.  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Ritun lesin.  Frá nemendum.  - þjálfist í að segja skýrt og 

greinilega frá og geri grein fyrir 

eigin skoðunum. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 
Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Framsagnarvika. 

Skil á vinnubók. 

 

Logar og ýmis verkefni 

frá kennara.  

- þjálfist í að segja skýrt og 

greinilega frá og geri grein fyrir 

eigin skoðunum. 

Framsögn 

metin.  

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Teiknimyndasögur  Logar, kafli 3.  - kynnist ýmsum tegundum texta 

og hvernig hægt er að nálgast þá á 

ólíkan hátt.  

- þjálfist í að leika með tungumálið 

á fjölbreyttan hátt. 

Virknimat 

kennara í 

tímum. 

 

 

Kennsluhættir: Lesið, spurt og spjallað, töflu- og vinnubókarkennsla, framsögn og hlustun, hópavinna, umræður og ritunaræfingar 

 

 

 

 



 
 

Athugið að um áætlun er að ræða og kennari áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir.  

 

Skiladagar á verkefnum/próf með fyrirvara um breytingar: 

 

15. sept: Próf úr Gísla sögu, köflum 1-19. 

29. sept: Próf úr Gísla sögu, köflum 20-38. 

6. okt: Skil á vinnubók og ritdómi. 

25. okt: Rafræn málfræðikönnun. 

9. nóv: Stafsetningarpróf úr heimavinnu, æfngum 1-4. 

28. nóv: Próf úr bókmenntastefnum og bragfræði. 

7. des: Málfræðipróf. 

5. janúar: Skil á stílabók með verkefnum annarinnar. 

 

Athugið að vinnusemi borgar sig og allur lestur er góður, hann auðgar orðaforða og víðsýni 

 


