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Í s l e n s k a 

Námsáætlun í 10. bekk 

Á vorönn í 10. bekk er höfuðáhersla lögð á vinnu með lestur, lesskilning, framsögn og ritun. 

Til að efla lestur og lesskilning verður meðal annars unnið með merkingu einstakra orða og 

orðasambanda, málshætti og orðtök. Auk þess þjálfast nemendur í að taka afstöðu til þess sem 

þeir lesa með því að svara skriflega opnum spurningum úr efninu. Nemendur verða markvisst 

þjálfaðir í málfræði- og stafsetningarreglum og lesskilningi.  

Bókmenntir: Nemendur klára síðasta skiptið í hringekju, Kjalnesingasaga, Englar alheimsins 

og kjörbókarlestur/kynningar. 

Kjörbók/ritgerð: Bókin þarf að vera skáldsaga, ætluð fyrir unglingastig og nemendur þurfa að 

fá samþykki kennara áður en lestur hefst. Nemendur geta leitað til kennara varðandi val á bók. 

Samhliða vinna nemendur fjölbreytt verkefni byggð á bókinni.  

Málfræði: Nemendur fá efni hjá kennara bæði til upprifjunar og þjálfunar, auk þess sem 

málfræðikennsla fléttast inn í allt námsefni annarinnar. 

Setningafræði/orðhlutafræði: Farið verður í grunninn og æfingar unnar. 

Stafsetning: Stafsetningarupplestrar eru regulega sem veita nemendum þjálfun í réttritun og 

auka máltilfinningu þeirra. Tekin verða tvö könnunarpróf í stafsetningu á önninni. 

Ritun: Í ritun læra nemendur bæði stílritun og  rökfærsluritun. Einnig er nokkuð unnið með 

stafsetningu og farið vel yfir reglur.  

Á vordögum verður unnið margmiðlunarverkefni úr Kjalnesingar sögu. 

Markmið: 

• Að nemandi efli málþroska sinn, lestraráhuga og lesskilning með því að lesa nokkrar 

skáldsögur á skólaárinu ásamt lestri Íslendingasagna, smásagna, 

ævintýra og sérstakra lesskilningsverkefna. 

• Að nemandi fái tækifæri til að efla ritfærni sína með því að lesa margskonar 

texta og koma hugsun sinni og túlkun frá sér á rökréttan hátt í rituðu máli. 

• Að nemandi æfi og efli framsögn og framkomu með því að vinna margskonar 

• verkefni tengd þeim bókmenntum sem hann les á skólaárinu og flytja þau 

munnlega fyrir bekkjarfélaga sína. 

• Að nemandi námi góðum tökum á þeim málfræðiatriðum sem kennd verða á 

skólaárinu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. 

• Að nemandi fái tækifæri til að horfa á eina til tvær kvikmyndir á skólaárinu 

sem hann skrifar gagnrýni um. 

• Að nemandi þjálfist í einbeitingu og hlustun með því að hlusta á upplestur af 

ýmsum toga og svari spurningum úr textanum eða endurriti hann eftir minni. 

• Að nemandi fái þjálfun í stafsetningu með því að skrifa fjölbreytta texta auk 

sérstakra stafsetningaræfinga sem skerpa stafsetningarreglur. 

• Að nemendur fái þjálfun í uppsetningu texta í ritvinnslu. 

 

Námsmat, með fyrirvara um breytingar. 

• Bókmenntir, metin verða verkefni og kannanir. 

• Ritunarverkefni og réttritun metin. 

• Kjörbók- ritgerð-heimildavinna. 

• Framsögn metin. 

• Lokakönnun í málfræði, bókmenntum, ljóðum og stafsetningu. 

Símat ávallt í gangi sem og leiðsagnarmat. 
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Áætlun með fyrirvara um breytingar. 

Janúar  

4. jan  

7.-11.  • 3. hringur 

• Hópur 3 Kjalnesingasaga 

• Hópur 1 Englar Alheimsins 

• Hópur 2 Vetrarborgin 

14.-18.  • 3. hringur 

• Hópur 3 Kjalnesingasaga 

• Hópur 1 Englar Alheimsins 

• Hópur 2 Vetrarborgin 

21.-25. 

21. skipulagsdagur 
• Hópur 3 Kjalnesingasaga 

• Hópur 1 Englar Alheimsins 

• Hópur 2 Vetrarborgin 

Janúar/febrúar 
 

28. –1. feb 

29. foreldradagur 

 

 

• Hópur 3 Kjalnesingasaga 

• Hópur 1 Englar Alheimsins 

• Hópur 2 Vetrarborgin  

• Upprifjun-málfræði  
 

4.– 8. 

 

• Hópur 3 Kjalnesingasaga 

• Hópur 1 Englar Alheimsins 

• Hópur 2 Vetrarborgin  

• Upprifjun-málfræði 

11. - 15. 

 

• Sameiginleg kjörbók 

• Upprifjun - málfræði 

• Setningafræði/Orðhlutafræði 

 

18. – 22. 

 

• Sameiginleg kjörbók  

• Setningafræði/Orðhlutafræði 

• Hamarinn 

Febrúar-mars  

25. – 1. mars 

25 og 26. vetrarleyfi 

 

• Sameiginleg kjörbók 

• Setningafræði/Orðhlutafræði 

• Hamarinn 

4. -8. 

6. öskudagur 

• Sameiginleg kjörbók 

• Setningafræði/Orðhlutafræði 

• Hamarinn  
 

11. – 15.  

12.-14. samræmt próf 9.b 

 

• Lokapróf í málfræði 

• Sameiginleg kjörbók - Lokaverkefni 

• Hamarinn 
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18. - 22.  

20. skipulagsdagur 

 

• Kjörbók, ritgerð kynnt, farið yfir 

bókmenntahugök sem á að notast við í 

ritgerðinni.  

• Heimildavinna-uppsetning  

• Stafsetningarkönnun 

25.-29. • Kjörbókarvinna 

Apríl  

1.-5. 

3. opinn dagur 
• Stafsetningarupplestur 

• Kjörbókarvinna 
 

 

8. – 12.apríl 

 

• Kjörbókarvinna  

• Kynningar, nemendur velja sér íslenskan 

höfund til að kynna. Farið vel yfir reglur um 

heimildaöflun.  

Páskafrí 13.-22. apríl  

23. – 26.  

25. sumardagurinn fyrsti 

 

• Skil á kjörbókarritgerð 

• Lokaverkefni – heildstætt- Kjalnesingasaga 

upptökur, samvinna með Þóri. 

Apríl/maí  

29.-3. maí 

1. verkalýðsd. 

 

• Stafsetningarupplestur 

• Lokaverkefni – heildstætt- Kjalnesingasaga 

upptökur, samvinna með Þóri. 

6. – 10. • Stafsetningarlokapróf 

• Lokaverkefni – heildstætt- Kjalnesingasaga 

upptökur, samvinna með Þóri. 

• Lokaverkefni- heildstætt 

13. – 17. 

 

• Lokaverkefni - heildstætt 

  

20.-24. 

24. skipulagsdagur 

 

• Lokaverkefni – heildstætt 

27. – 31.  

30. uppstigningardagur 

 

• Lokaverkefni – heildstætt 

Júní  

3. – 7. júní 

Skertir dagar og skólaslit 
• Útskrift- bókaskil 

  

 


