
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Íslenska 

Bekkur/hópur: 10. bekkur 

Kennari: Sara Ólafsdóttir 

Tímabil: Haust 2019 og vor 2020 

 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Talað mál, hlustun og áhorf 

 geti flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hafi tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 

 geti hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem 

heimildir í vinnu.  Einnig notið myndefnis upplestrar, leikins efnis og tónlistar, gert grein fyrir 

skoðun sinni á viðkomandi efni og sett fram rökstutt mat á því. 

 geti átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitsemi, virðingu og kurteisi. 

 geti nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og 

rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar. 

 geti nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 

þess sem þar er birt 

 

Lestur og bókmenntir 

 lesi almenna texta af öryggi, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra. 

 geti lesið, túlkað, metið og fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og geri sér góða grein 

fyrir gildi bókmennta í menningu. 

 geti greint og skilið aðalatrið og aukaatrið í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða. 

 geti beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði,s.s. minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði 

og kannist við myndmál, algeng tákn og stílbrögð. 

 geti notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð 

af ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 

 geti leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika 

ritaðs máls, s.s. fjölmiðla- og margmiðlunarefnis og tekið gagnrýna afstöðu til þess. 

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem geriri sér grein 

fyrir gildi þess að lesa. 

 skilji mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi 

 Valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur 



 geri sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og geti gert öðrum 

grein fyrir því 
 

Ritun 

 geti beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í samhengi og 

mótað málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. 

 geti skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur 

hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær. 

 geti tjáð skoðanir sínar og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin brjósti og er 

óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun. 

 geti beitt reglum um réttritun, hafi náð góðu valdi á stafsetningu og geri sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda.  

 geti notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildi, vísað til þeirra og sett í 

heimildaskrá svo sem reglur kveða á um. 

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi. 

 

Málfræði 

 geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess. 

 átti sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og geri sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra. 

 geti flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 

upplýsingar sem þar er að finna. 

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni. Áttar sig á 

staðbundnum, starfstengdum og aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun og þekkir 

til helstu framburðarmállýskna. 

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast 

sífellt, áttað sig á og beitt sköpunarmætti tungumálsins og nýtt það m.a. við ritun, tal, við 

nýyrðasmíð, í orðaleikjum og skáldskap. 

 notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt og gerir sér 

grein fyrir þýðingu lestrar, ekki síst bókmennta, í þessu skyni. 

 valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta 

orðaforðann og nýtt reglur um orðmyndun og einingar orða við ritun. 

 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Logar 

Hljóðbók er að finna á https://www.mms.is/namsefni/logar-hljodbok 

 Skáldsagan Mávahlátur  

 Finnur – verkefni í málfræði og stafsetningu  

 Lesskilningsverkefni og ritunar- og stafsetningarverkefni (gagnvirk þjálfunarforrit) 

 ,,Með fjaðrabliki…“ Bókmenntir fyrir efri bekki grunnskóla 

 Á önninni lesa nemendur kjörbækur að eigin vali  

 

 Skáldsagan Englar aleimsins 

 Gullvör. Kennslubók í málfræði fyrir unglingastig 

https://www.mms.is/namsefni/logar-hljodbok


 Gorma – valin ljósrituð verkefni úr bókinni 

 Lesskilningsverkefni og ritunar- og stafsetningarverkefni (gagnvirk þjálfunarforrit) t.d. af 

skolavefurinn.is 

 

 

 

 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

Haustönn 2019 

 Skáldsagan Mávahlátur - Þátttaka í umræðum, tímaritgerð um valið afmakað efni (8. nóv.) og 

námsmappa með verkefnum (orðskýringar, útdráttur, hugleiðingar og vangaveltur, 

bókmenntahugtök, myndmál o.fl.) Ath. verkefni í námsmöppu skal vinna jafnt og þétt en 

lokaskil á möppu eru  í desember. 

 Kvikmyndaáhorf og gagnrýni - ritun (skil með námsmöppu) 

 Málfræði, bókmenntir og lesskilningur- kannanir og tímaverkefni (málfræðikönnun uppúr 

miðjum nóvember). 

 Rökfærsluritgerð og munnleg kynning á ritgerðinni (12. og 13. desember). 

 

Vorönn 2020 

 Skáldsagan Englar alheimsins - þátttaka í umræðum, vinnubók sem inniheldur spurningar 

með hverjum kafla + 5 valverkefni. Lokaskil á vinnubók 26.-27. mars. 

 Málfræði, bókmenntir og ritun- kannanir og verkefni: 

o Heimapróf/verkefni Íslendingasögur + mannlýsing í Íslendingasagnastíl. 

o Staða íslenskunnar – hugleiðing. 

o Er þörf á að vernda íslenska tungu? –hópverkefni. 

o Setningafræðikönnun. 

o Fjölmiðlarýni – hugleiðing í tengslum við fjölmiðlaumfjöllun/frétt. 

 

 Kvikmyndaáhorf (Englar alheimsins). 

 Stafsetningarkönnun. 

 Heimildaverkefni (samfélagsfræðiritgerð sem einnig gildir til námsmats í íslensku) + munnleg 

kynning á ritgerðarefni og helstu niðurstöðum. 

 Vorpróf/námsmatsverkefni í maí: viðfangsefni úr Gormu/Gullvör og hluti af stöðuprófi f. 10. 

bekk - lesskilningur, hlustun, málfræði og málnotkun. 

 

 

 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

2.-6. 
 

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 5-28 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 



(Efnisspurningar) 

 Logar, 1. kafli - Að lesa, skilja og skrifa 

 Bókasafnsferð- heimaverkefni  

9.-13.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 29-62 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Orðskýringar og málfarsathugun) 

 Logar, 1. kafli - Að lesa, skilja og skrifa 

 Finnur - málfræði - verkefni 1 

 Yndislestur 

16.-20.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 63-87 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Bréf/dagbókarfærsla í hlutverki persónu) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 2 

 Yndislestur 

23.-27.   Skáldsagan Mávahlátur bls. 88-106 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Hugleiðingar og vangaveltur) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 3 og 4 

 Yndislestur 

Október  

30.-4.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 107-146 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla  
(Samanburður á aðstæðum sögupersóna) 
Skil á námsmöppu til kennara í lok vikunnar 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Finnur - málfr. - verk. 5 og 6 

 Yndislestur 

7.-9. 
10. október – 
viðtalsdagur 
Starfsd. 11. okt. 

 Skáldsagan Mávahlátur – verkefnavinna  

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur  - Hópverkefni bókmenntahugtök 

 Yndislestur 

14.-18.  
 

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 147-175 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Útdráttur úr bls. 5-146) 

 Logar, 2. kafli- Mennta bækur 

 Finnur - málfr. - verk. 7, 8 og 9 

 Yndislestur 

21.-25.  Skáldsagan Mávahlátur bls. 176-196 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Að greina myndmál í bókmenntatexta) 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Ljóðlist 

 Finnur -  málfr. - verk. 10 

 Yndislestur 

28.-1.  
Námsferð 30.-31. 

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 197-223 

 Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 
(Bókmenntahugtök- greining) 

 ,,Með fjaðrabliki...“ Ljóðlist 

 Finnur - málfr. - verk 14, 15, (og 16 aukaverkefni)  



 Yndislestur 

Nóvember  

4.-8. 
Uppbrotsdagar e. hád.  

 Skáldsagan Mávahlátur bls. 224-246  
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 
Tímaritgerð úr skáldsögunni Mávahlátur 8. nóv- nemendur velja 
sér umfjöllunarefni og geta undirbúið sig heima. 

 Finnur - málfr. - verk. 18 

 Yndislestur 

11.-15. 
Árshátíðarvika uppbrot 

  

 18.-22.   Finnur - málf. - verkefni 19 og upprifjun fyrir málfræðikönnun 
Málfr. könnun í lok viku 

 ,,Með fjaðrabliki...“ –Smásögur 

 Yndislestur 

25.-29.  Rökfærsluritun hefst  

 ,,Með fjaðrabliki...“ Smásögur 

 Yndislestur 

Desember  

2.-6.  Rökfærsluritun-ritgerðarvinna 

 Yndislestur 

9.-13. 
Uppbrotsd. laufabr. 11. 

des. 

 Rökfærsluritun-ritgerðarvinna 

 Skil á rökfærsluritgerð í lok viku, 12.-13. des. 
Munnlegar kynningar 

 Yndislestur 

16.-20. 
Litlu jólin 20. des 

 Áhorf á kvikmynd + gagnrýni 
Lokaskil á námsmöppu (Mávahlátur) + kvikmyndagagnrýni 

 Yndislestur 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 
 
 
 
 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

6.-12. jan.  Kynning á námsefni, markmiðum og helstu verkefnum 
vorannar. Farið yfir verkefni og námsmat frá síðustu önn 
(Rökfærsluritgerð, námsmappa úr Mávahlátri, o.fl.) 

 Englar alheimsins 1. hluti bls. 9-32 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar 3. kafli (Myndasögur eru ekkert grín/myndasögur) 

13.-19. jan.  Englar alheimsins 2. hluti bls. 33-54 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar 3. kafli (Myndasögur eru ekkert grín/myndasögur)  

 ,,Með fjaðrabliki...“ Skáldsögur 
-einkenni skáldsagna + unnið með brot úr völdum sögum. 

 Yndislestur 



 20.-26. jan.  Englar alheimsins 3. og 4. hluti bls. 55-81 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar 4. kafli (Eigi skal höggva…. /Íslendingasögur bls. 54-59) 

 Yndislestur 

27. -2. feb.  Englar alheimsins 5. hluti bls. 83-104 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar 4. kafli (bls. 60-63)  og (bls. 64-69)  
Heimapróf/verkefni úr kaflanum - Skil 1. feb. 

 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör  (Upprifjunarverkefni 
orðflokkagreining o.fl.) 

 Yndislestur 

Febrúar  

3.-9. feb.  Englar alheimsins 6. hluti bls. 107-132 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör  (Upprifjunarverkefni 
orðflokkagreining o.fl. – bls. 80-82) 

 Logar 5. kafli (Hvað er málið?  bls. 70-73) 

 Yndislestur 

10.-16. feb.  Englar alheimsins 7. hluti bls. 133-156 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Gullvör:  Setning, málsgrein, efnisgrein bls. 76-77. 

 Logar 5. kafli: (Hvað er málið? bls. 74+76-78) setningafræði- 
innlögn og verkefni. 
Hugleiðing um stöðu íslenskunnar þar sem unnið er út frá 
blaðagrein á bls. 74 - Skil í lok viku. 

 Yndislestur 

17.-23. feb. 
Vetrarfrí 17.-18. feb. 

 Englar alheimsins 8. hluti bls. 157-178 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla 

 Logar 5. kafli (Hvað er málið? bls. 75) Byrja á Hópverkefni - Er 
þörf á að vernda íslenska tungu?  

 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör  (Setningafræði bls. 84-87+  
88-90.)/Setningarhlutagreining bls. 82-86.) 

 Yndislestur 

 24.-1. mars 
Öskudagur 26. feb. 

 Englar alheimsins 9. hluti bls. 179-200 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar: vinna í hópverkefni bls. 75 

 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör (Setningafræði bls. 91-94 
/Setningarhlutagreining bls. 82-86.) 

 Yndislestur 

Mars  

2. -8. mars  Englar alheimsins 10. og 11. hluti bls. 201-224 
Verkefni og spurningar í tengslum við efni ofangreindra kafla. 

 Logar 5. kafli (Hvað er málið? bls. 75+ 79-86)  
Hópverkefni (Er þörf á að vernda íslenska tungu? Bls. 75) - 
munnleg skil hópa í lok viku). 

 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör (setningafræði bls. 95 
/Setningarhlutagreining bls. 82-86.) 

 Yndislestur 

6. mars - viðtalsdagur   

9.-15. mars  Englar- lokakaflinn + vinna í valverkefnum í vinnubók. 



 Málfræðiljósrit úr Gormu/Gullvör (setningafræði bls. 96.) 

  Könnun í setningafræði úr Gormuverkefnum og Gullvör. 

 Yndislestur 

16.-22. mars 
Áhugasviðsverkefni 

þvert á árganga. 
Skólahreystiferð 19. 

mars 

  

23.-29. mars  Englar alheimsins- Lokaverkefni og uppgjör. - Skil á vinnubók í 
lok viku (26. -27. mars). 

 Áhorf á kvikmyndina Englar alheimsins  

 Logar 5. kafli (Hvað er málið? bls. 79-85 Mállýskur)  
Gullvör – Staðbundinn framburður - Mállýskueinkenni bls. 93-
94. 

 Yndislestur 

Apríl  

30. mars -5. apríl 
Íþróttadagur 5.-7. 

bekkur 

 Málfræðiljósrit úr Gormu (málshættir og orðtök 167-174)/  
Gullvör - Sitthvað um orðin bls. 87 + samstæðuspil, ýmis 
túlkunarverkefni o.fl.  

 Logar 5. kafli (Hvað er málið? bls. 86-89) 

 Yndislestur 

Páskafrí 4. – 13. apríl  

14.-19. apríl  Málfræðiljósrit úr Gormu (Orðaröð, greinarmerki og áhersla og 
staðb. framburður (bls. 112-114 +  128-130) 

 Gullvör – Hljóðbreytingar bls. 69-71. 

 Yndislestur 

 20.-26. apríl 
Sumarsdagurinn fyrsti 

 Málfræðiljósrit úr Gormu (orðmyndun bls. 136-150) 

 Gullvör – Orðmyndun bls. 72-75. 

 Stafsetning og lesskilningur- gagnvirk þjálfunarforrit  

 Spil – Scrabble, Fimbulfamb o.fl. orðmyndunarspil  

 Yndislestur 

27. apríl- 3. maí  Málfræðiljósrit úr Gormu (orðmyndun bls. 136-150) 

 Gullvör – Orðmyndun bls. 72-75. 

 Stafsetning og lesskilningur- gagnvirk þjálfunarforrit 

 Fjölmiðlarýni – hugleiðing. – skil 30. apríl. 

 Yndislestur 

Maí  

4. maí-...  Stafsetningarkönnun.  

 Málfræðiljósrit úr Gormu (Málnotkun bls. 150-153, 157-
158,192-195) 

 Þjóðsögur og ævintýri – einkenni þjóðsagna og  valdar sögur til 
umfjöllunar 

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 



Fyrri hluti maí - uppbrot, námsmat og eftirfarandi verkefni: 

 Logar: 6. kafli – Leikur með ritun og kvikar myndir – Heimilda-/stuttmynd um 

valið efni? 

 Logar: 7. kafli – Bókmenntastefnur?  

 Málfræðiljósrit úr Gormu (ljóðalestur og myndmál – upprifjun bls. 205-217)? 

 Munnleg kynning á heimildaverkefni í samfélagsfræði 

 Námsmatsverkefni á bilinu 11.-15. maí 

  


