
  

  
 

Kennsluáætlun 

 

   

Skólaár: 2019 - 2020 

Kennari/ar: Ásdís Björk Jónsdóttir 

Árgangur: 10. bekkur 

Önn: Vorönn 

Námsgrein: Íslenska (málfræði o.fl.) 

Fjöldi kennslustunda á viku: 2,5 stundir 



  

  
 
   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

6.-10. jan. Getur skrifað mismunandi 

gerðir af textum (bæði 

formlega/óformlega 

texta) og hagað orðum 

sínum með lesanda í huga í 

samræmi við inntak og 

tilgang skrifanna. 

Getur beitt reglum réttritunar 

og hefur náð góðu valdi á 

stafsetningu. 

Ritun  

 

 

Stafsetning  

Uppgjör 2019-markmið 

fyrir 2020. Nemendur 

handskrifa á blað og 

skila kennara. 

Greinarmerki, stór og 

lítill stafur. Ljósritað 

verkefnablað 

 

13.-17. jan. Getur greint setningu í 

mismunandi setningarhluta 

(frumlag, umsögn, 

sagnfylling, andlag, einkunn, 

forsetningarliður, atviksliður, 

tengiliður). 

Setningafræði Setningarhlutar; frl., us., 

andl., sf., eink., fl., al., tl. 

Málvísi v. 73-77 

 

20.-24. jan.   Málvísi v. 78-80  



  

  
 
27.-31. jan.   Setningarhlutar – 

aukav., ljósrit 

 

3.-7. feb. Getur lesið sér til gagns og 

ánægju og hefur kynnst 

mismunandi 

bókmenntaverkum 

Getur notað helstu 

bókmenntahugtök, líkt og 

persónusköpun, sjónarhorn, 

umhverfi, ytri og innri tími, 

minni, fléttu o.fl. 

Bókmenntir Smásaga: Áströlsk 

vögguvísa úr bókinni 

Með fjaðrabliki, bls. 61 + 

verkefni, hópar 

 

10.-14. feb. Getur beitt reglum réttritunar 

og hefur náð góðu valdi á 

stafsetningu 

Stafsetning Stafsetning 2 + 3, ljósrit 

úr Skerpu 3 

 

17.-21. feb. Getur lesið sér til gagns, 

ánægju og skilnings og 

myndað sér skoðanir á 

efninu með því að svara 

spurningum eða vinna 

verkefni. 

Bókmenntir 

 

Setningafræði  

Smásaga: Sönn saga úr 

Smásagnasmáræði, bls. 

109 + verkefni 

Málvísi - lesa um 

aðal/aukasetningar 

 



  

  
 

Getur notað helstu 

bókmenntahugtök, líkt og 

persónusköpun, sjónarhorn, 

umhverfi, ytri og innri tími, 

minni, fléttu o.fl. 

24.-28. feb.  Setningafræði Málvísi v. 85-86, 88-89, 

91-93 

 

2.-6. mars 
vetrarfrí 5.-
6. 

   (Próf - 

Setningafræði- 

frestað) 

9.-13. mars   Málvísi v. 85-86, 88-89, 

91-93 

 

 

16.-20 
mars 

Skíðaferð 
18.-19. 

   Próf - 

Setningafræði 



  

  
 
23.-27. 
mars 

Þemadagar 
25.-27. 

  Lestur eða annað, ekki 

allir bekkir fá ísl.kennslu 

 

 

30. mars-
3. apríl 

 

Getur greint helstu 

hljóðbreytingar 

Hljóðfræði Málvísi v. 94-110 (sl. 

nokkrum) 

 

Páskafrí     

13.-17. apríl 

13. annar í 
p. 

 Hljóðfræði 

 

Málvísi v. 111-118 (gera 

sum verk. munnlega) 

 

 

 

20.-24. 
apríl 

 

Getur greint orð í 

mismunandi orðhluta (rót, 

forskeyti, viðskeyti, 

beygingarending) 

Orðmyndun 

Samsett orð 

Málvísi v. 119-134 (sl. 

nokkrum) 

 



  

  
 
27. apríl-1. 
maí 

 

   Próf – Hljóðfræði 

og orðmyndun 

4.-29. maí Getur notað fleyg orð, 

algeng orðtök, málshætti og 

föst orðasambönd til að 

auðga mál sitt 

 

Getur notað orðabækur sér 

til fræðslu og ánægju 

Málnotkun 

Málvöndun 

Viðlíkingar 

Orðtök 

Samheiti – andheiti 

Víðtæk – sértæk 

Margræðni orða 

Orðaforði 

Markmið máls 

Hlutlægni – huglægni 

Málsnið 

 

Málvísi bls. 150-203 

 

 

18.-29. maí Getur notað helstu 

bragfræðihugtök við túlkun 

Bókmenntir/ljóð Tónlist og ljóð Kynning 



  

  
 

ljóða, líkt og rím, hrynjandi, 

ljóðstafir o.fl. 

 

Námsaðlögun:  

 


