
Kennari: Anna Kristín Guðjónsdóttir og  
Siggerður Ólöf Sigurðardóttir  

                   Vorönn 
 

10. bekkur 

Áætlun í íslensku 

 

Námsgögn veturinn 2021-2022: 

 

Málfræði: Logar, Stoðkennarinn, Málið í mark – Vefur. Verkefni frá kennara 

Ritun: Logar. Verkefni frá kennara. Bókmenntaritgerð og heimildaritun.  Ritun ræðu. 

Stafsetning: Logar, Stoðkennarinn.  Verkefni frá kennara. 

Lestur og lesskilningur: Logar. Brennu – Njáls saga. Ýmsar bækur til yndislestrar.   

Framkoma og tjáning: Logar.  Munnlegur flutningur á verkefnum. Flutningur ræðu. Leikræn tjáning í tengslum við ýmis verkefni vetrarins. 

Dagsetning 
 

Viðfangsefni Verkefnaskil Hæfniviðmið Uppbrot 

21.-25. feb. 
 

Upprifjun málfræði og val 
á yndislestrarbók 

 Nemandi geti áttað sig á 
beygingarlegum og 
merkingarlegum 
einkennum orðflokka. 

21. feb.: Annarleyfi 

28. feb.- 4. 
mars 

Bókmenntastefnur Logar: 
Lesa bls. 110- 114 

Málið í mark – vefur 
Fallorð: Vinna verkefni 
 

Nemandi geti lesið og 
túlkað ljóð af ýmsum toga 
og frá ýmsum tímum. 

2. mars: Öskud. 
3. mars: Skíðaferð? 

7.-11. mars Bókmenntastefnur Logar: 
Lesa bls. 115- 120, 
verkefni 1-8 

Málið í mark – vefur 
Fallorð og óbeygjanleg orð: 
Vinna verkefni 
10. mars: Fallorð – próf (10%) 

Nemandi geti lesið, 
túlkað, metið og fjallað 
um fjölbreyttar 
bókmenntir. 

 

14.-18. mars Ljóð og ljóðahugtök: 
Innlögn: Myndmál 

Málið í mark – vefur 
Óbeygjanleg orð: Vinna verkefni 
17. mars: Óbeygjanleg orð – 
próf (10%) 

Nemandi kannist við 
myndmál, algengustu 
tákn og stílbrögð. 
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21.-25. mars Ljóð og ljóðahugtök 
Innlögn: Bragfræði 
 
Gátlisti afhentur fyrir próf 

 
 
24. mars: Ljóð og 
bókmenntastefnur próf (15%) 

Nemandi geti notað 
algeng hugtök í bragfræði 
í umfjöllun um bundið mál 
og óbundið. 

 

28. mars-        
1. apríl 

Logar 5. kafli Mállýskur  
bls. 79-83 

 Nemandi þekki til helstu 
framburðarmállýskna. 

 

4.-8. apríl Logar 5. kafli Mállýskur  
bls. 84-86 

 
 
 
 
7. apríl: Mállýskur – próf (15%) 

Nemandi átti sig á 
staðbundnum, 
starfstengdum og 
aldurstengdum tilbrigðum 
í orðaforða og málnotkun. 

8. apríl: Leyfi 
v/árshátíðar 

11.-15. apríl PÁSKALEYFI    

18.-22. apríl Leggja inn heimildaritun  Nemandi geti vísað til 
heimilda og sett í 
heimildaskrá svo sem 
reglur kveða á um. 

18. apr.: Annar í p. 
21. apríl: Sumard. f. 
22. apr.: Annarl. 

25.-29. apríl Heimildaritun: Heimir og 
verkefni frá kennara 

Málið í mark – vefur 
Sagnorð: Vinna verkefni 
 

Nemandi geti vísað til 
heimilda og sett í 
heimildaskrá svo sem 
reglur kveða á um. 

26.-28. apríl: 
þemadagar 

2.-6. maí Heimildaritun: Heimir og 
verkefni frá kennara 

Málið í mark – vefur 
Sagnorð: Vinna verkefni 
 
 
5. maí: Sagnorð – próf (10%) 

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

 

9.-13. maí Heimildaritun: Heimir og 
verkefni frá kennara 

12. maí: Skila 
heimildaverkefni (20%) 
 

Nemandi geti skrifað skýrt 
og greinilega og beitt 
ritvinnslu af öryggi, 
gengið frá texta, vísað til 
heimilda og skráð þær. 
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16.-20. maí Verkefni frá kennara og 
skólaferðalag 

   

23.-27. maí Annarlok Virkni, þátttaka og vinnusemi 
(20%) 

 24. maí: Skólaslit 


