
 

Íslenska 10. bekkur 

Haust 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Arna Guðmundsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 

 

Ritun um sumarið/tjáning 

 

Námstækni  

Upprifjun 
Efni frá kennara. 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

27. ágúst  - 31. 

september 
Tungutak 3 

Viðfangsefni: Náttúruperlur og 

erlendir ferðamenn 

Ljóðgreining 

Tungutak 3       bls. 8-9 

Upprifjun         bls. 10-14 

Ljóðgreining    bls. 15 -21  

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

3.-7. 

september 

 

Orðflokkagreining 

 

Innlögn og upprifjun frá kennara, 

kynning á Stoðkennaranum og 

nemendur vinna síðan gagnvirkt efni 

þar 

 

Stoðkennarinn 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 

1.8.4, 1.8.5 og Orðflokkagreining 

flokkur 1 fyrstu 2 setningar 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

 Velja sér kjörbók 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Bein óbein ræða 

Lesskilningur 

Bókmenntir  

Unnið í Stoðkennaranum 

Unnið með ýmis verkefni sem varða 

lesskilning og bókmenntir 

Tungutak 3  22 -34 

Tungufoss 3  7- 15 

Stoðkennarinn  Nafnorðaglíma, öll 

orðin í Flokki 1 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 



 

17. - 21. 

september 

 

Kvikmynd 

Unnið í Stoðkennaranum 

Íslensk kvikmynd með 

samfélagsgagnrýni 

Kvikmyndin Hafið  

Stoðkennarinn: flokkur 1 fyrstu 5 

orðin 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

24. – 28. 

september 

 

Nútímabókmenntir 

Tungutak 3 

Ritun 

 

Lesskilningur og bókmenntagreining 

Ritgerðarvinna unnið með 

uppbyggingu ritgerðar og gagnrýna 

hugsun við skrif. 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 9-43 

Tungutak 3 bls. 35-39 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 1.- 5. október 

 
Nútímabókmenntir 

Tungutak 3 

Lesskilningur og bókmenntagreining 

ásamt málfræði 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 44-73 

Tungutak 3 bls. 40-44 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

8. -12. október 

 

Nútímabókmenntir 
Lesskilningur og bókmenntagreining 

ásamt málfræði 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 74-

104. 

Stoðkennarinn  Orðflokkarnir 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 

Tungutak 3 bls. 45-50 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

Könnun úr fyrri hluta Engla 

Alheimsins 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí Nútímabókmenntir 

Stafsetning 

Lesskilningur og bókmenntagreining 

ásamt málfræði 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 107-

135. 

Stoðkennarinn  Stafsetning II 

Kennsluhefti- 5.1 og 5.2 

Tungutak 3 bls. 51-54 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

Skil á kjörbókarritgerð 



 

22.- 26. 

október 

22. vetrarfrí 

23. skipulagsdagur Nútímabókmenntir 
Lesskilningur og bókmenntagreining 

sögur breytast í tímanna rás. 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 136-

167 

Stoðkennarinn Málfræði 

kennsluhefti Orðflokkarnir 

1.3.1-1.3.3 

Tungutak 3 bls. 55-58 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

29. okt - 2. 

nóvember 

1.samskiptadagur 
Nútímabókmenntir 

Lesskilningur og bókmenntagreining 

ásamt málfræði 

Englar Alheimsins 

Lesa og vinna verkefni úr bls. 

168-196 

Tungutak 3 bls. 59-64 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

5. -9. 

nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  
Nútímabókmenntir 

Lesskilningur og bókmenntagreining 

ásamt málfræði 

Englar Alheimsins                        

Lesa og vinna verkefni úr bls. 197-

224                                                          

Tungutak 3 bls. 65-70 

Stoðkennarinn Málfræði 

kennsluhefti Orðflokkarnir 

1.7.1-1.7.3 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Hálf vika tileinkuð degi 

íslenskrar tungu 

Kvikmynd 

 

Hópaverkefni tileinkað íslenskum 

textahöfundum og/eða listamönnum 

Kvikmyndin Englar Alheimsins sýnd 

Verkefni tengd Degi íslenskrar 

tungu                                             

Stoðkennarinn Málfræði 

kennsluhefti Orðflokkarnir 

1.7.1-1.7.3 

Könnun úr Englum 

Alheimsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. -23. 

nóvember 

Bókmenntastefnur 

Lesskilningur  

Málfræði 

 

 

Kynna sér bókmenntastefnur af 

ýmsum toga og átta sig á einkennum 

þeirra. 

 

Ljósrit frá kennara 

Bækur á bókasafni 

Tungutak 3 bls. 71-74 

Netið 

Kynning á 

bókmenntastefnu 

26.- 30 

nóvember 

 

Jólaverkefni 

Stafsetning 

Efni frá kennara 

Unnið með stafsetningu 

 

Ýmislegt 

Tungufoss bls. 28-35 

Stoðkennarinn Stafsetning II 

Kennsluhefti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

Stafsetningakönnun 

3. - 7. 

desmeber Jólaverkefni Efni frá kennara 

Ýmislegt 

 

Tungufoss bls. 36-43 

 

10. - 14. des. Kvikmynd Kvikmynd tengd jólunum Kvikmynd  

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

 

Jólaverkefni Efni frá kennara Ýmislegt  

21. jólafrí 

    J Ó L A F R Í     

3.- 4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

Ritun/frásögn Efni frá kennara 
Nemendur skrifa ritun um 

jólin/áramótin og ræða saman  



 

7. – 11. janúar 

 
Málfræði og lesskilningur 

Unnið með lesskilning og 

málfræðiæfingar 

Tungufoss bls. 47-53 

Tungutak bls. 75-86 

Stoðkennarinn Kennsluhefti 

1.4.1-1.4.4 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

14. – 18. janúar 

Málfræði og lesskilningur 
Unnið með lesskilning og 

málfræðiæfingar 

Tungufoss bls. 54-61 

Tungutak bls. 87-88 og 92-99 

Stoðkennarinn Kennsluhefti 

1.4.1-1.4.4 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

Námsmat:   

Sjá hæfniviðmið á Mentor. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á. Íslenska er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi 

stundar og nýta efni frá vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 


