
 

Kennsluáætlun vor 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                          

 

22. – 26.ágúst 

Skólasetning/viðtöl 

23.ágúst 

LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

 

 

 

 

Byrjum á að fara yfir 
íslenskuskipulagið í haust. Skoða 
google classroom og Lotu 1 þar. 
Nemendur fá upplýsingar um hvernig 
við ætlum að vinna íslenskuna í vetur.  
 
Nemendur skrifa stutta ritun um 
sumarið þeirra.  
 
Innlögn frá kennara um mismunandi 
gerðir texta (slides).  
 
Sækja Gíslasögu á bókasafnið og 
byrja að lesa og vinna fyrstu tvo 
kaflana. Fá ættartréð útprentað.  
 
 

Efni frá kennara 

 

Ritun 1 (frásögn) 

Gíslasaga kaflar 1-2 

 

  

Hæfniviðmið 
 
Geti skrifað margvíslega 
texta s.s. frásagnir, ljóð, 
dagbækur, fréttir, sögur og 
tölvupóst. Geti beytt eigin 
sköpun og ríkulegum 
orðaforða.  

 

 

 

29. ágúst – 

2.sept. 

LOTA 1  

Bókmenntir 

Ritun 

 

Lesa og vinna kafla 3 – 7 í Gíslasögu, 
fylla inn í ættartréð. 
 
Ritun: Nemendur skrifa 
dagbókarfærslu fyrir Gísla eftir 
atburði kafla 6. Æfa sig í að nota 
ríkulegan orðaforða. 
 
Ritun:  Nemendur skrifa tölvupóst til 
þekktrar persónu sem þeir væru til í 
að hitta. Passa vel upp á orðaforða 
og stafsetningu. 
 

Gíslasaga kaflar: 3 – 7 

Ritun 2 (dagbók) 

Ritun 3 (tölvupóstur) 

Hópverkefni: Draga saman aðalatriði 
og kynna fyrir bekknum. (textar frá 
kennara) 

Geti skrifað margvíslega 

texta s.s. frásagnir, ljóð, 

dagbækur, fréttir, sögur og 

tölvupóst. Geti beytt eigin 

sköpun og ríkulegum 

orðaforða.  

  
Geti dregið út aðalatriði og 

endursagt efni úr ræðu og 

riti, skiplagt og orðað texta 



Lesskilningur: Lesa texta frá kennara 
og punkta niður aðalatriði textans. 
Kynna síðan fyrir hópi nemenda sem 
hafði sama texta og í sameiningu búa 
til góða samantekt á efninu og í lokin 
kynna fyrir bekknum.  
 

á þann hátt sem hæfir efni.  

 

 

5. – 9. Sept. 

       LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

 

 

Lesa og vinna kafla 8 - 10 í Gíslasögu, 
fylla inn í ættartréð. 
 
Ritarnir:  
Nemendur skrifa frétt um atburð sem 
hefur átt sér stað í Gíslasögu til 
þessa.  
Nemendur skrifa ljóð að eigin vali 
þar sem þarf að hafa karlrím og 
kvenrím.  

Lesskilningur: Nemendur lesa tvo 
stutta fræðitexta úr Útbrot og svara 
spurningum.  

 

Gíslasaga kaflar: 8 – 10 

Ritun 4 (frétt) 

Ritun 5 (ljóð) 

Útbrot: Hver er Banksy bls. 59 

Útbrot: Orðaforði bls. 61 

 

 

Geti skrifað margvíslega 

texta s.s. frásagnir, ljóð, 

dagbækur, fréttir, sögur og 

tölvupóst. Geti beytt eigin 

sköpun og ríkulegum 

orðaforða.  

Geti lesið margskonar texta 

við hæfi af skilning, fjallað 

um hann, lagt mat á hann 

og túlkað. 

Þekki margvíslega 
textategundir og helstu 
einkenni þeirra. 
 

 

12. – 16.sept.  

        LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

 

 

Nemendur vinna hópverkefni úr 
Gíslasögu þar sem hver hópur fær 
ákveðna kafla úr sögunni og á að búa 
til stuttmynd út frá efni þeirra.  

Gíslasaga hópverkefni 

 

NÁMSMAT: Gíslasaga stuttmynd 

Geti skrifað rafrænan texta, 

tengt við mynd og hljóð og 

beitt nokkrum aðgerðum í 

ritvinnslu. 

Geti lesið margskonar texta 

við hæfi af skilning, fjallað 

um hann, lagt mat á hann 

og túlkað 

Geti notað leikræna 

tjáningu við túlkun ýmiss 



konar verkefna. 

Geti dregið út aðalatriði og 
endursagt efni úr ræðu riti, 
skipulagt og orðað texta á 
þann hátt sem hæfir efni. 

    

    19. – 23. sept. 

Starfsdagur mán 

19.sept. 

        LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

 

Lesa og vinna kafla 11 - 14 í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 
Ritun: Nemendur vinna í pörum og 
leita af frétt sem vekur áhuga þeirra, 
taka innihald fréttarinnar og búa til 
sögu með aðalpersónu, upphafi, 
atburði og endi. 
 
Ritun: Nemendur semja frétt um það 
sem þeir gerðu yfir helgina.  
 
Lesskilningur: Nemendur fá 
margskonar texta frá kennara og eiga 
að greina einkenni textans og segja 
til um hvers konar texta er um að 
ræða. 
 
 

Gíslasaga kaflar: 11 - 14 

Paraverkefni: Frétt gerð að sögu. 

Ritun 6: Semja frétt um atburði 
helgarinnar. (frétt) 

Verkefni frá kennara, greina textagerðir.  

 

Þekki margvíslega 
textategundir og helstu 
einkenni þeirra. 
 
Geti lesið margskonar texta 

við hæfi af skilning, fjallað 

um hann, lagt mat á hann 

og túlkað 

Geti skrifað margvíslega 

texta s.s. frásagnir, ljóð, 

dagbækur, fréttir, sögur og 

tölvupóst. Geti beytt eigin 

sköpun og ríkulegum 

orðaforða.  

 

 

26. – 30. sept. 

LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

Stafsetning 
 

Lesa og vinna kafla 15 – 17 í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 
Ritun: Nemendur skrifa 
dagbókarfærslu um einhvern góðan 
dag sem þeir hafa átt.  
Nemendur skrifa tölvupóst til 
persónu úr Gíslasögu. 
 
Lesskilningur: Nemendur lesa texta úr 
Útbrotum og svara spurningum.  
 
Stafsetning:  
Nemendur vinna hópverkefni þar 

Gíslasaga kaflar: 15 – 17  

Ritun 7: dagbókarfærsla 

Ritun 8: tölvupóstur  

Útbrot: Áhrifavaldar bls 63 

Stafsetning: Hópverkefni 

NÁMSMAT: Hópverkefni 
stafsetningarverkefni 

Geti lesið margskonar texta 

við hæfi af skilning, fjallað 

um hann, lagt mat á hann 

og túlkað. 

Geti skrifað margvíslega 

texta s.s. frásagnir, ljóð, 

dagbækur, fréttir, sögur og 

tölvupóst. Geti beytt eigin 

sköpun og ríkulegum 

orðaforða.  



sem hver hópur fær ákveðna 
stafsetningarreglu sem þeir eiga að 
kynna sér, kynna fyrir bekknum, 
semja verkefni sem reynir á regluna 
og fara yfir verkefni annarra 
nemenda.  

Geti notað helstu reglur 

stafsetningar og 

greinamerkjasetningar og 

yfirfært þær á aðra þætti 

námsins. 

Geti tjáð sig með góðri 

framsögn frammi fyrir 

bekkjarfélögum sínum. 

 

3. – 7. okt. 

LOTA 1 

Bókmenntir 

Ritun 

 

Lesa og vinna kafla 18 – 20  í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 
Ritun: Nemendur skrifa frétt sem 
fjallar um eitthvert ævintýri sem þeir 
þekkja. 
Nemendur skrifa þrjár mismunandi 
ritanir út frá svipuðum forsendum. 
 
Lesskilningur: Útbrot 

Gíslasaga kaflar: 18 – 20 

Ritun 9: frétt 

Ritun 10: ólíkir textar 

Útbrot: Hvað er lófalestur bls. 66 

NÁMSMAT: staðreyndar/ályktunar 
og ritunar spurningar úr efni 
Gíslasögu kaflar 1 - 20 

Geti lesið margskonar texta 

við hæfi af skilning, fjallað 

um hann, lagt mat á hann 

og túlkað. 

Geti skrifað margvíslega 

texta s.s. frásagnir, ljóð, 

dagbækur, fréttir, sögur og 

tölvupóst. Geti beytt eigin 

sköpun og ríkulegum 

orðaforða.  

Þekki margvíslega 
textategundir og helstu 
einkenni þeirra. 
 

 

 

10. – 14. okt.  

        LOTA 2 

 

Bókmenntir 
 
Ritun 
 
 
 
 

Nemendur vinna námsmatsverkefni 
úr lotu 1, þar sem þeir greina ólíkar 
textagerðir, draga saman aðalatriði 
og lykilorð texta og skrifa ólíka texta. 
 
Nemendur vinna hópverkefni úr 
Gíslasögu. Fá ákveðna kafla frá 11- 
20 og setja saman stuttmynd út frá 
aðalatriðum kaflans.  
 

Gíslasaga hópverkefni 

NÁMSMAT: Ritunarverkefni  

 

 



Ritun: Nemendur velja kjörbók fyrir 
ritgerð sem þeir lesa næstu fjórar 
vikurnar. Búa til lestraráætlun svo 
þeir klári að lesa bókina á þessum 
fjórum vikum.  
 

    

     17. – 21. okt. 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

LOTA 2 

 

Bókmenntir Lesa og vinna kafla 21 - 23  í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 
Sýning á stuttmynd nemenda frá 
Gíslasögu, kaflar 10 – 20.  
 
 

Gíslasaga kaflar: 21 – 23 

NÁMSMAT: Gíslasaga stuttmynd 

 

 

 

 

24. – 28. okt.  

Vetrafrí 24. og 25. okt 

LOTA 2 

Bókmenntir Lesa og vinna kafla 24 - 25  í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 

 
 

Gíslasaga kaflar: 24 - 25 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

31. okt – 4. nóv. 

LOTA 2 

Bókmenntir 

 

Lesa og vinna kafla 26 - 30  í 
Gíslasögu, fylla inn í ættartréð. 
 
Innlögn á helstu 
bókmenntarhugtökum s.s. persónur, 
persónusköpun, tíma, sjónarhorn, 
sögusvið.  

Gíslasaga kaflar: 26 - 30 

 

 

 

 

 

7. -11. nóv.  

LOTA 2 

 

 
 
 
 
 

  
 

Gíslasaga hópverkefni 

 

 

 
 



14. – 18. nóv.  

LOTA 2 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gíslasaga kaflar: 31 - 38 

 

 

 
 

 

 

21. – 25. nóv.  

Starfsdagur  

22.nóvember 

LOTA 2 

 

 

 
 

Gíslasaga hópverkefni 

 
 

 

 

28. nóv – 2.des.  

LOTA 3 

  
 

 

 
 

 

5. – 9. des. 

LOTA 3  

 

 

 

 

 

 

  



12. – 16. des.  

LOTA 3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

19. – 23.des. 

Litlu jól 19.des 

Jólafrí 20 – 23.des. 

 

LITLU JÓL – JÓLAFRÍ LITLU JÓL – JÓLAFRÍ LITLU JÓL – JÓLAFRÍ LITLU JÓL - JÓLAFRÍ 

 

    26. – 30. des.  

Jólafrí 

 

 

JÓLAFRÍ JÓLAFRÍ JÓLAFRÍ JÓLAFRÍ 

 

2. – 6. Janúar 

Jólafrí 2.jan 

Starfsdagur 3.jan 

LOTA 3 

    

 

9. – 13. janúar 

    



LOTA 3 

 

 

16. – 20. Janúar 

LOTA 3 

    

 

   23. – 27. Janúar 

LOTA 4 

    

 

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

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

 
 

 


