
     
 

Árgangur:  10. bekkur    Tímafjöldi: 7 kest. á viku  

 

Kennarar: Hafdís Ásgeirsdóttir, Herdís Snorradóttir, Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir  

 

Námsefni:  Englar alheimsins og Mýrin 

  Íslenska, kennslubók í málvísi og ljóðlist (Gormur) 

  Finnur 3 (upprifjun í lok vetrar) 

  Ljóð í tíunda 

  Kennslubók í stafsetningu (ljósritað hefti) 

  Orð af orði 

  Kjörbækur til yndislestrar 

  Myndbönd: Englar alheimsins og Mýrin 

  Ljósrit: lesskilningur, ritun, bókmenntastefnur og ýmis verkefni 

   

     

 

Námsmat:  Tvö próf úr Englum alheimsins (15%) 

  Ritgerðarpróf úr Mýrinni (10%) 

  Stafsetningarupplestur tvisvar á vetrinum (5%) 

  Málfræðikannanir, ritun, lesskilningur og fl. (10%) 

  Miðsvetrarpróf (20%) 

  Vorpróf (30%) 

  Kennaraeinkunn (10%) 

 
 

Kennsluáætlun 

Fag:    Íslenska 
 



Lykilhæfni: 

Íslenska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í íslensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Talað mál hlustun og áhorf: 
Nemandi: geti 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 

Nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, 

sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni og 

tekið afstöðu til þess sem þar er birt. 

Lestur og bókmenntir: 
Nemandi: geti greint og skilið aðal- og 

aukaatriði í margs konar texta og glöggvað 

sig á tengslum efnisatriða. 

Geti gert sér grein fyrir eðli og einkennum 

margvíslegra textategunda og geti gert 

öðrum grein fyrir því. 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Bókmenntir: Englar alheimsins, kaflar 
1,1 – 4,7 
Málfræði: Verkefni 1-23 í Gormi 
Ritun: Verkefni 1-3 
Ljóð: Kaflar 1-3 
Yndislestur 
 
 
 
 

 
Englar alheimsins 

 

Kennslubók í íslensku og ljóðlist 

Ljósritað hefti um ritun 

Ljóð í tíunda 

Valbók af bókasafni 

Mánudagur 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Bókmenntir: Englar alheimsins, kaflar 
5,1-6,8 

 
Englar alheimsins 
          Próf í fyrri hluta bókar. 

Þriðjudagur. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 



Geti túlkað, metið og fjallað um 

fjölbreyttar íslenskar bókmenntir og gert 

sér grein fyrir gildi þeirra. 

Geti beitt nokkrum grunnhugmyndum í 

bókmenntafræði, s.s. minni, fléttu, 

sjónarhorni og sögusviði og kannast við 

myndmál algengustu tákn og stílbrögð. 

Geti notað algeng hugtök í bragfræði í 

umfjöllun um bundið og óbundið mál, 

lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og frá 

ýmsum tímum 

Geti valið sér lesefni til gagns og ánægju 

og komið fram sem sjálfstæður lesandi 

sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa 

Ritun: 
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. 

Geti beitt skipulegum vinnubrögðum við 

ritun, skipað efnisatriðum í röklegt 

samhengi og mótað málsgreinar og 

efnisgreinar. 

 

Málfræði: verkefni 24-49 í Gormi 
Ljóð: kaflar 4-7 
Stafsetning: Valdar æfingar 
Orð af orði 
Kjörbók valin til yndislestrar 
 

Kennslubók í íslensku og ljóðlist 

Ljóð í tíunda 

Kennslubók í stafsetningu 

(ljósrit) 

Bók valin af bókasafni 

Tími: nóvember 
Bókmenntir: Englar alheimsins, kaflar 
7,1-9,7 
Málfræði: verkefni 50-64 í Gormi 
Ljóð: kaflar 8-11 
Stafsetning: Valdar æfingar 
 

 
Englar alheimsins 
       
Kennslubók í íslensku og ljóðlist 
Ljóð í tíunda 
Kennslubók í stafsetningu 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Bókmenntir: Englar alheimsins, kaflar 
10,1-11,2 
Áhorf: Englar alheimsins (myndband) 
Málfræði: verkefni 65-74 í Gormi  
Stafsetning: Valdar æfingar 
 

Upprifjun fyrir jólapróf 

Jólapróf! 

Englar alheimsins 

                Próf úr seinni hluta bókar 

Englar alheimsins mynd 

Kennslubók í íslensku og ljóðlist 

Kennslubók í stafsetningu 

Námsmat (jólapróf) mánud. 7. og 
þriðjud. 8. desember  
 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
Málfræði: 
Nemandi: geti beitt helstu 

málfræðihugtökum í umræðu um notkun 

málsins og þróun þess. 

Geti gert sér grein fyrir mismunandi 

málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni.  

Áttað sig á staðbundnum starfstengdum og 

aldurstengdum tilbrigðum og orðaforða og 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Bókmenntir: Mýrin kaflar 1-11 
Málfræði: Verkefni 75-77 í Gormi  
Ljóð: kafli 12 og ýmis 
upprifjunarverkefni 
Stafsetning: Valdar æfingar 

 
Mýrin 
Kennslubók í íslensku og ljóðlist 
Ljóð í tíunda ásamt verkefnum 
Kennslubók í stafsetningu 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 

Tími: febrúar 
Bókmenntir: Mýrin, kaflar 12-23 

 
Mýrin 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  



málnotkun og þekkir til helstu 

staðbundinna framburða. 

Geti áttað sig á skyldleika íslensku við 

önnur mál og að tungumál, þar á meðal 

íslenska breytast sífellt.  

 

 

 

Málfræði: Verkefni 78-82 í Gormi 
Ljóð: ýmis ljóðaverkefni og 
lesskilningur 
Stafsetning: Valdar æfingar  
Kjörbók valin 
 

Kennslubók í íslensku og ljóðlist     
Örpróf í setningafræði 
Ýmis verkefni í ljóðum og 
lesskilningi 
Kennslubók í stafsetningu 

Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Bókmenntir: Mýrin, kaflar 24-36 
Málfræði: Verkefni 87-100 í Gormi 
Ljóð: Ýmis ljóða- og 
lesskilningsverkefni 
Stafsetning:  Valdar æfingar 

 
Mýrin 
Kennslubók í íslensku og ljóðlist 
Ýmis verkefni í ljóðum og 
lesskilningi Skil á bókrýni úr kjörbók 
Kennslubók í stafsetningu 
 
 
 
 

Mánudagur 21. mars – 
mánudagsins 28. mars  páskafrí 

Tími: apríl 
Bókmenntir: Mýrin, kaflar 37-45  
Áhorf: Mýrin, myndband 
Málfræði: verkefni 101-128 í Gormi 
Stafsetning: Valdar æfingar 
Bókmenntastefnur 
Ritun: upprifjun og undirbúningur 
fyrir tímaritgerð úr Mýrinni 

 
Mýrin 
Mýrin, myndband 
Kennslubók í íslensku og ljóðlist 
Kennslubók í stafsetningu 
Ljósrit um bókmenntastefnur 

Fimmtud. 14. og föstudagur 15. 
apríl, þemadagar. 
Fimmtud. 21. Apríl,  
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí-júní 
Áhorf: Ljúka við að horfa á Mýrina 
Málfræði: Verkefni 129-136 í Gormi 
                   Upprifjun  
Stafsetning: Lok 
Virk hlustun: upplestur og verkefni 
 

 
Mýrin, myndband 
Tímaritgerð úr Mýrinni 
Kennglubók í íslensku og ljóðlist 
Finnur 3 
Lokapróf í stafsetningu og ritun 
Ýmis verkefni í upplestri og hlustun 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur 
Mánudagur 16. maí, annar í 
hvítasunnu  
Þriðjudagur 17. maí, skipulagsd. 
Mánudagur 23. og þriðjud. 24. 
maí, vorpróf 
Miðvikudagur 8. júní, skólaslit 

 



 

  


