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Helstu námsþættir vetrarins

Í 10. bekk er lögð áhersla á:

 lestur mismunandi bókmenntatexta. Lestur er undirstaða alls náms og öflugt tæki nemenda til að afla sér 
þekkingar. Nemendur þurfa því við loka 10. bekkjar að geta lesið almennan texta af öryggi og góðum skilningi, geta 
greint aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta, geta beitt grunnhugtökum í bókmenntum og bragfræði. Leitað og 
afla sér mismunandi heimilda, 

 ritun þar sem nemendur eiga að geta skrifað texta frá eigin brjósti, valið sér textagerð, skipað í efnisþætti, hugað að 
málsniði, mál og stíl, stafsetningu, uppsetningu og frágangi texta. 

 málfræði með það að leiðarljósi að gera nemendur að betri málnotendum og vekja áhuga þeirra á móðurmálinu. 
Nemendur þurfa því við lok 10. bekkjar að geta beitt helstu málfræðihugtökum, áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka, geta gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði, þekkt helstu 
framburðarmállýskur og skyldleika íslenskunnar við önnur tungumál. 

 talað mál, hlustun og áhorf það er talið mikilvægt að nemendur kunni að hlusta og að horfa með athygli og á 
gagnrýninn hátt.  Nemendur eiga að geta tjáð skoðanir sínar, sagt skipulega frá og gert grein fyrir þekkingu sinni.  

Nemendur vinna fjölbreytt verkefni í bókmenntum, málfræði, ritun og tjáningu. Nemendur halda utan um verkefni sín i 
verkefnamöppu og á Google Classroom. 

Áætlun miðar að því að nemendur klári verkefni í kennslustundum, að öðrum kosti skal ljúka þeim heima.

Kennsluskipulag vetrarins með fyrirvara um breytingar

Lota 1 (9-11 vikur)

"Gísla saga Súrssonar": yfirferð og umræður í tímum, ýmis verkefni unnin á classroom s.s. lestrardagbækur, spurningar og 
verkefni. Ættartré unnið og úrvinnsla sett upp á vegg. Nemendur velja sér viðfangsefni úr Gísla sögu sem er lokaverkefni 
þeirra. 

Setningafræði: Verkefnahefti unnið.

Lota 2 (3 vikur)

Bragfræði: Unnið í verkefnahefti, nemendur spreyta sig á að greina ljóð og sönglagatexta, vera með kynningar fyrir 
samnemendur á völdum íslenskum sönglagatextum. 

Smásögur lesnar, verkefni unnin og kynning á heimildavinnu. 

Lota 3 (3-4 vikur)

Bókin "Vertu ósýnilegur" lesin og verkefni unnin samhliða. 
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Lota 4 (3-4 vikur)

Unnið að heimildaritgerð þar sem nemendum er kennt að setja upp heimildir skv. APA-kerfinu.

Farið í málsöguna þar sem fjallað er um skyldleika evrópskra tungumála. Verkefnavinna og lokaafurð hengd upp á vegg.

Lota 5 (6-7 vikur)

Skila heimildaritgerð og kynningu um efnistök hennar. 

"Englar alheimsins" lesin, umræður, verkefnavinna, örpróf og lokaverkefni. Kvikmyndin sýnd. 

Hljóðfærði kynnt og verkefnahefti unnið. 

Farið í helstu framburðarmállýskur og verkefni unnið. Afrakstur verkefnisins fer upp á vegg. 

Lota 6 (6-7 vikur)

Smásögur og styttri textar lesnir og fjölbreytt verkefni unnin.

"Mér er í mun" valdar sögur lesnar og verkefni unnin í tengslum við þær. 

Unnið með málfræðina í greiningu á texta og töluðu máli, sem og í texta nemenda sjálfra.

Námsefni vetrarins er skipt upp í 6 lotur og hver lota tekur yfir 3-10 vikur og er byggð á ákveðnu efni úr námsbókum. Áætlun 
miðar að því að nemendur klári verkefni í kennslustundum, að öðrum kosti skal ljúka þeim heima.

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (ef þarf) fram á eftirfarandi hátt: Í meginatriðum fer námið og 
kennslan í skóla og heima (ef þarf) fram á eftirfarandi hátt:

 Innlögn í kennslustundum

 Sjálfstæð vinna

 Samvinnunám og paravinna

 Hópverkefni og kynningar

 Verkefni unnin (ritun, bókrýni, kvikmyndaverkefni o.fl.)

 Spjaldtölvur, gagnvirk verkefni eftir efnum og aðstæðum

 Google classroom umhverfið verður nýtt eins og kostur er

Námsmat:

Námsmat fer fram yfir allan veturinn og verða verkefni lögð fyrir í hverri lotu til námsmats þar sem reynir á námsþættina. 
Stuðst verður við leiðsagnarmat, símat kennara og sjálfsmat jafnt og þétt yfir veturinn.

Námsgögn:

Gísla saga Súrssonar, Vertu ósýnilegur, Smásagnasmáræði, Englar alheimsins, setningafræði, bragfræði, hljóðfræði og önnur 
verkefni.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

AS Íslenska 10. bekkur 2019- - Lykilhæfni

 farið eftir fyrirmælum og nýtt tímann vel 

 vandað vinnubrögð og lagt sig fram við námið

 verið kurteis og tillitssamur  

AS Íslenska 10. bekkur 2019- - Talað mál og hlustað 

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas

 geti hlustað af virðingu á aðra hvort sem um upplestur eða samræður er að ræða

 nýtt sér fjölmiðla og rafrænt efni og tekið afstöðu til þess

AS Íslenska 10. bekkur 2019- - Lestur og bókmenntir

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað

 þekkt til grunnhugtaka í bókmenntafræði

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum efnisatriða

 þekkt og notað algeng hugtök í bragræði

AS Íslenska 10. bekkur 2019- - Ritun 

 beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt stafsetning er virðing við 
mál, texta og lesanda

 notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í heimildaskrá svo sem reglur 
kveða á um

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og 
efnisgreinar

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin brjósti og er óhræddur við 
að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun
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AS Íslenska 10. bekkur 2019- - Málfræði 

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin 
texta og annarra

 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

 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


