
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Íslenska 10. bekkur 

 

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

Kennarar: Rakel Pálmadóttir  og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

20.vika 

17.-21. janúar 

Bókmenntir 

 
Lesskilningur 
 
Ritun 
 
Málfræði - atviksorð 

Kaflar 28 og 29 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
Nemendur rifja upp atviksorðin með 
kennara og vinna í verkefnaheftum. 

Ég man þig 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í íslensku frá 
kennara.  

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima.  
 

21.vika 

22. – 28. janúar 

Samskiptadagur 

25.janúar 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Ritun 
 
Málfræði - atviksorð 

Kaflar 30 og 31 lesnir og unnin 
verkefni úr og tengd þeim. 
 
Nemendur rifja upp atviksorðin með 
kennara og vinna í verkefnaheftum. 

Ég man þig 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í íslensku frá 
kennara.  

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 
Stoðkennari : atviksorð 
æfing 1.7.6. kennsluhefti 



22.vika 

31. – 4. febrúar 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Ritun 

Málfræði - atviksorð 

Kaflar 32 og 33 lesnir og unnin 

verkefni úr og tengd þeim. 

Nemendur rifja upp atviksorðin með 

kennara og vinna í verkefnaheftum. 

Ég man þig 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í íslensku frá 
kennara.  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

23. vika 

7. – 11. febrúar 

Vetrafrí             

7. – 8. feb. 

Bókmenntir 

Málfræði – atviksorð 

 

 

Nemendur horfa á kvikmyndina Ég 
man þig og byrja á hópverkefni í 
kjölfarið.  
 

Nemendur rifja upp atviksorðin með 

kennara og vinna í verkefnaheftum. 

Ég man þig  

Ég man þig – kvikmyndin 

Hópverkefni – Ég man þig 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

Könnun - atviksorð 

24. vika 

14. – 18. 

febrúar 

 

Bókmenntir 

Málfræði – 
Setningarfræði 

 

 

Ég man þig – Hópverkefni 
 
Nemendur hefja vinnu við 
setningarfræði. Kennari fer yfir 
helstu atriði 

Ég man þig 

Ég man þig verkefnabók – 
heildstætt námsefni í íslensku frá 
kennara.  

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara. 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

Kynna hópverkefni – 
Ég man þig 

25. vika 

21. – 25. 

febrúar 

Fornbókmenntir 

Málfræði – Setningafræði 

 

Gíslasaga kaflar 1-7 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra. 
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við setningafræði. 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara. 

 

 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 



26. vika 

28. feb. – 4. 

mars 

Bolludagur 1.  

Sprengidagur 2.  

Öskudagur 3.     

Starfsdagar 4.- 5 

Fornbókmenntir 

Málfræði – Setningafræði 

Gíslasaga kaflar 8 – 13 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við setningafræði. 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

27. vika 

7. – 11. mars 

 

 

Fornbókmenntir 

Málfræði – Setningafræði 

 

Gíslasaga – hópverkefni 
Nemendur vinna 4 saman í hóp 
með 1-2 kafla úr bókinni og draga 
saman aðalatriði kaflans í 
myndbandi.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við setningafræði. 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

28. vika 

14. – 18. mars 

Fornbókmenntir 

Málfræði – Setningafræði 

Gíslasaga kaflar 14-19 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við setningafræði. 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

Gíslasaga könnun 1 

29.vika 

21. – 25. mars 

Árshátið 24.mars 

Fornbókmenntir 

Málfræði – Setningafræði 

 

Gíslasaga kaflar 20-25 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við setningafræði. 
 
 
 
 
 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

Setningafræði – 
skilaverkefni á 
stoðkennara 

 
 



30. vika 

28. mars – 1. 

apríl 

 

 

Fornbókmenntir 

 

 
 

 Gíslasaga – hópverkefni 
Nemendur vinna 4 saman í hóp 
með 1-2 kafla úr bókinni og draga 
saman aðalatriði kaflans í 
myndbandi.  

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

31. vika 

4. – 8. apríl 

 

Fornbókmenntir 

Ljóð 

 
 
 

 

Gíslasaga kaflar 26 - 31 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við bragfræði. 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Málfræði – verkefnahefti frá 
kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

32. vika 

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

 

PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

33. vika 

18. – 22. apríl 

18.apríl – annar í 

páskum 

21. apríl – 
sumardagurinn 

fyrsti 

Fornbókmenntir 

 

 

Gíslasaga kaflar 32 - 38 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

34. vika 

25. – 29. apríl 

29. apríl - 
Mörtuganga 

Fornbókmenntir 

Ljóð 

Gíslasaga kaflar 32 - 38 lesnir og 
nemendur vinna verkefni út frá 
efni þeirra.  
 
Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við bragfræði 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Ljóð– verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 



35. vika 

2. – 6. maí 

 

 

Fornbókmenntir 

Ljóð 

 

 

Gíslasaga – hópverkefni 
Nemendur vinna 4 saman í hóp 
með 1-2 kafla úr bókinni og draga 
saman aðalatriði kaflans í 
myndbandi. 

Nemendur vinna ýmis verkefni í 
tengslum við bragfræði 
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Ljóð– verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

36. vika 

9. – 13. maí 

11. maí – Íþrótta- 
og leikjadagur 

 

Fornbókmenntir 

Ljóð 

 

Gíslasaga hópverkefni kynnt. 
 
Nemendur vinna paraverkefni í 
bragfræði og kynna fyrir 
samnemendum sínum.  
 

Gíslasaga 

Gíslasaga - verkefnahefti 

Ljóð– verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 
 

Gíslasaga könnun 2 
 
Paraverkefni - 
Bragfræði 

37.vika 

16. – 20. maí 

 

Rökstuðningur og 

tjáning 

 

Kappsmál Ýmislegt Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

38. vika 

23. – 26. maí 

26. maí – 
uppstigningar 27. 

maí vorhátíð 

Rökstuðningur og 

tjáning 

 

Kappsmál Ýmislegt Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

39. vika 

30. maí – 3. 

júní 

Rökstuðningur og 

tjáning 

 

Kappsmál Ýmislegt Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 



40.vika 

6. – 11. Júní 

6.júní – Annar í 

hvítasunnu 

8.júní - skólaslit 

  Ýmislegt Ef nemendur ná ekki að 
ljúka við markmið vikunnar 
verða þeir að ljúka því 
heima. 

 

 

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. 

 
 

 


