
Kennsluáætlun haust 2020 

Íslenska 10. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

 

 

 

 

Málfræði – orðflokkarnir 
nafnorð  

Lesskilningur  
 
 

 

 
 
Innlögn – upprifjun á nafnorðum. 
Verkefnavinna og gagnvirk verkefni 
ýmist heima eða í skóla. 
 
Unnið með texta og lesskilningur út 
frá efni þeirra – staðreyndar og 
ályktunarspurningar. 

 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 

Verkefni frá kennara 
 
Stoðkennari – kennsluhefti – 
nafnorð (1.2.1.) og 3vk. 
Fallb (1.2.2.) + 1.vk. 
Greinir (1.2.3.) + 3.vk. 
Tala (1.2.4.) + 3.vk 
Kyn (1.2.5.) + 3.vk 
nafnorðaglíma 
 

  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

 

 

 

Málfræði – orðflokkarnir 
lýsingarorð  

Lesskilningur  

 
Innlögn – upprifjun á lýsingarorðum. 
Verkefnavinna og gagnvirk verkefni 
ýmist heima eða í skóla. 
 
Unnið með texta og lesskilningur út 
frá efni þeirra – staðreyndar og 
ályktunarspurningar. 

 

 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 

Verkefni frá kennara 
 

Stoðkennari – kennsluhefti – 
lýsingarorð (1.3.1) + 3vk. 
Beyging (1.3.2.) + 3vk 
Stigbreyting (1.3.3.) + 3vk 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málfræði – orðflokkarnir  
sagnorð 

Lesskilningur  
 

 

 

Innlögn – upprifjun á sagnorðum. 
Verkefnavinna og gagnvirk verkefni. 

Unnið með texta og lesskilningur út 
frá efni þeirra – staðreyndar og 
ályktunarspurningar.  

 

 

Gagnvirkar æfingar af skólavefnum 

Verkefni frá kennara 

 

Stoðkennari – kennsluhefti – 
sagnorð 

Einkenni sagnorða (1.6.1.) + 3.vk 

Persóna og tala (1.6.2.) +3.vk. 

Óp.sagnir (1.6.3.) + 2.vk. 

Tíðbeyging (1.6.4.) +1vk. 

 

 
Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
Lestrarpróf hefjast 

4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

Uppbygginarþema 
16.-.18.sept 

 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði -sagnorð 

Kaflar 1 og 2 lesnir og unnin verkefni 
úr og tengd þeim. 
 
Áframhaldandi upprifjun á 
sagnorðum og gagnvirk vinna ýmist 
heima eða í skóla. 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Stoðkennari – kennsluhefti -sagnorð 

Hættir (1.6.5.) + 3.vk. 

Myndir (1.6.6.) + 3. vk. 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

5.vika 

21. – 25. sept 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Kafli 3 lesinn og unnin verkefni úr og 
tengd honum. 
 
 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Stoðkennari - sagnorðaþríþraut 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 



 Málfræði - sagnorð 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræðikönnun 

Kaflar 4 og 5 lesnir og unnin verkefni 
úr og tengd þeim 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
Lesfimipróf loka 29.9. 
 
Málfræðikönnun – 
nafnorð/sagnorð/lýsin
garorð.  
 

7.vika 

5. - 9. okt 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Stafsetning 

Kaflar 6 og 7 lesnir og unnin verkefni 
úr og tengd þeim. 
 
Upprifjun á helstu 
stafsetningarreglum og gagnvirk 
vinna ýmist heima eða í skóla. 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Stoðkennari - stafsetning 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Stafsetning 

Kaflar 8 og 9 lesnir og unnin verkefni 
úr og tengd þeim. 
 
Upprifjun á helstu 
stafsetningarreglum og gagnvirk 
vinna ýmist heima eða í skóla. 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Stoðkennari - stafsetning 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
Nemendur velja sér 
kjörbók fyrir 
kjörbókarritgerð 

9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Kafli 10 lesinn og unnin verkefni úr 
og tengd honum. 
 
Upprifjun á helstu 
stafsetningarreglum og gagnvirk 
vinna ýmist heima eða í skóla. 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 



okt. 

 

 

 

Stafsetning Stoðkennari - stafsetning 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

 

 

Kaflar 8 og 9 lesnir og unnin verkefni 
úr og tengd þeim. 
 
Upprifjun á vinnubrögðum fyrir 
kjörbókarritgerð 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

 

 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
 
 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Stafsetning 

Kaflar 10 og 11 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
Upprifjun á helstu 
stafsetningarreglum og gagnvirk 
vinna ýmist heima eða í skóla. 

 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Stoðkennari - stafsetning 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði fornöfn 

 Kaflar 12 og 13 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 

Upprifjun á fornöfnum 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 



 

 

13.vika 

16 .- 20. nóv 

Starfsdagur 19. nóv. 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði - smáorð 

Kaflar 14 og 15 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

Skil á kjörbókarritgerð 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði - smáorð 

Kaflar 16 og 17 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

 
Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

15.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði - smáorð 

Kaflar 18 og 19 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

16.vika 

7.-11. des. 

 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði - smáorð 

Kaflar 20 og 21 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
Kvikmyndarýni - 
hópverkefni 
 



17.vika 

14.-18. des 

 

Jólahátíð 

17.des 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

Málfræði - smáorð 

Kaflar 22 og 23 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

14.des – könnun úr 
smáorðum 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

 

 

 

 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

 

Kaflar 24 og 25 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 

19.vika 

11. jan. -15. jan 

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Ritun  

 

Kaflar 26 og 27 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim 

Ég man þig skáldsaga 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í  íslensku frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 



 

 

 

Námsmat:   

Til viðmiðunar í námsmati verða vinna í tímum, skil á verkefnabók úr Ég man þig, tvær málfræðikannanir, kjörbókarritgerð og vinna í 

stoðkennaranum. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á 

lokaeinkunn í vor. Nemendur verða metnir eftir bókstöfum og fylgir kvarðinn hér að neðan. 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 
 

 


