
Íslenska 10. bekkur 

Kennsluáætlun 2018-2019 

 

 
Markmið: Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er 
lestur öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum 
forsendum þátttöku í samfélagi.  
 
Kennslan hefur […] það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli og rituðu, nota málið og 
kynnast mætti þess.  

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 97) 

Kennarar: Álfheiður Ingólfsdóttir og Hulda Dögg Proppé  
 
Námsefni:  
Gísla saga Súrssonar (einnig aðgengileg á https://www.snerpa.is/net/isl/gisl.htm) 
Mýrin eftir Arnald Indriðason – hljóðbók verður aðgengileg á google classroom. 
Kveikjur og Neistar eftir Davíð A. Stefánsson og Sigrúnu Valdimarsdóttur 
Einnig verður alls kyns námsefni nýtt, þar sem íslensk tunga birtist, svo sem tímarit og dagblöð.  
 
Vinnulag: Kennslan er unnin í lotum þar sem eitt viðfangsefni er lagt til grundvallar í ákveðinn tíma. 
Þrátt fyrir það blandast öll atriði í almennri málnotkun inn í hvert viðfangsfeni. Verkefnin eru 
margvísleg og miðast við að nemendur geti sýnt þá hæfni sem skilgreind er í aðalnámskrá grunnskóla 
og vaxið sem ábyrgir málnotendur í ræðu og riti.  
 
Kennslustundir: 4 x 60 mínútur á viku 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: Nemendur geta unnið rafrænt og einnig í bækur. Stundum er val um 
aðferðir við að skila verkefnum og ávallt er komið til móts við óskir þeirra og þarfir.  
 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  
 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat Skiladagur 

23. ágúst –  
17. október 
Tími, sögusvið, sjónarhorn, 
sögumaður, flétta, 
boðskapur, minni 

Gísla saga Súrssonar 
Saga lesin og nemendur læra að finna sína 
glósutækni um leið og þeir vinna ýmis 
verkefni. 

Ritun  
Skapandi verkefni/próf 
Vinnubók 

17. október 

23. október –  
2. nóvember 
Framburður, framsögn, 
rökræður, umræður, 
skoðanafrelsi 

Kappræður 
Nemendur takast á, munnlega, um málefni 
líðandi stundar 

Frammistöðumat 
2. og 3. 
nóvember 

5. - 9. nóvember 
Málbreytingar, stíll, þróun 

Málfræði og málbreytingar 
Þróun tungumálsins skoðuð 

Ritunarverkefni 9. nóvember 

13. – 23. nóvember 
Textagerð, málsnið, mál og 
stíll, 
uppsetning,  frágangur texta 

Smásögur 
Nemendur skrifa smásögu út frá mynd eða 
atburði 

Smásaga  
bygging og notkun tungumálsins 
vega þyngst 

23. nóvember 

https://www.snerpa.is/net/isl/gisl.htm


26. nóvember – 
 14. desember 
Framsetning, málnotkun, 
samfélagsbreytingar 

Auglýsingar nú og þá 
Nemendur skoða auglýsingar í dag og áður 
fyrr og velta þeim fyrir sér 

Nemendur búa til 
auglýsingar í hóp 

14. desember 

3. janúar – 1. febrúar  
Skipulögð vinnubrögð, röklegt 
samhengi, gagnrýnin afstaða, 
heimildaleit, áreiðanlegar 
heimildir og heimildaskráning 

Heimildaritgerð 
Nemendur setja fram rannsóknarspurningu 
og afla heimilda um tiltekið efni og vinna úr 
þeim 

Skil á heimildaritgerð 1. febrúar 

4. febrúar – 1. mars 
Túlkun texta, lestraraðferðir, 
myndmál, sjónarhorn, 
sögusvið, tjáning, gildi lesturs, 
skapandi skrif. 

Mýrin 
Nemendur lesa bókina og vinna 
lestrardagbók og ýmis verkefni samhliða.  

Vinnubók 1. mars 

4. – 15. mars 
Myndlíking, viðlíking, 
persónugerving, merking 

Ljóð 
Innihald ljóða skoðað og hugtök því tengd 
(hughrif, myndmál, tilfinning) 

Próf 15. mars 

18. – 22. mars 
Lesandi, framsetning, 
skipulag, skoðun 

Ritað mál  
fréttir og aðsendar greinar 

Ritunarverkefni 22. mars 

25. mars - 12. apríl 
Skipulag, efnistök, 
framsetning 

 

Útgáfa af ýmsu tagi 
Nemendur velja sér verkefni með kennara 
og búa undir útgáfu 

Skapandi verkefni 12. apríl 

23. apríl – 4. júní 

Lokaverkefni  
Fyrstu skrefin fyrir lokaverkefni og 
heimildaöflun fara fram í íslenskutímum. Í 
lok lotunnar er stundaskrá brotin upp og 
verkefnið unnið allan daginn 

Nemendur skila litlum 
verkefnum í ferlinu en 
kynningar fara fram 4. 
júní 

4. júní 

Námsmat – samantekt á haustönn (Námsmat er birt með fyrirvara um breytingar)  

Styttri ritunarverkefni 
Smásaga 
Heimildaritgerð 
Kappræður 
Ýmis skapandi verkefni 
Vinnubækur með alls kyns verkefnum, bæði skapandi og hagnýtum.  
Ávallt er þess gætt að nemendur hafi eitthvert val um hvernig þeir sýna hæfni sína, sé þess nokkur 
kostur. 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 101-120) má finna bæði hæfni- og matsviðmið fyrir íslensku  við lok 
10. bekkjar: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 
   
 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/

