
 
 

Njarðvíkurskóli – 2019-2020 

Bekkur:  10. bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Kennarar: Auður Ásgrímsdóttir og Einar Árni Jóhannsson 

Tímafjöldi:  6 tímar á viku         

Námsgögn: Gísla saga Súrssonar, Englar alheimsins, Mér er í mun, Logar, Ég man þig, Podcast-verkefni, ljósrit frá kennara. Handbækur: Málfinnur, Skriffinnur, Hugfinnur 
og orðabækur. 
 
 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi geti: 

• flutt texta skýrt og áheyrilega með tilliti 
til efnis og viðtakanda 

• geti tekið þátt í umræðum og rökræðum 
um tiltekið efni 

• nýtt mismunandi fjölmiðla og tekið 
afstöðu til efnis 

• geti valið miðil sem hentar til að koma 
skoðunum og rökstuðningi á framfæri 

• Nemendur flytja fjölbreytta texta í pontu 

• Hópavinna þar sem nemendur ræða og 
vinna verkefni um efni sem þeir hafa lesið, 
horft eða hlustað á 

• Skrifleg verkefni þar sem nemendur þurfa 
að gera grein fyrir skoðunum á ákveðnu 
efni 

 

• Framsögn í pontu (upplestur ólíkra 
texta s.s. leiklestur, rökfærsla o.fl.) 

• Hæfni nemenda til að hlusta á og 
fylgjast með þegar samnemendur 
þeirra flytja verkefni 

• Geti tekið þátt í umræðum og fært 
rök fyrir máli sínu 
 

Lestur og bókmenntir 
Nemandi geti: 

• lesið eina fornsögu og ýmsar gerðir 
bókmenntatexta 

• nýtt bragfræðiþekkingu við lestur og 
ritun ljóða 

• nýtt þekkingu á bókmenntastefnum til að 
greina einkenni þeirra í texta 

• áttað sig á helstu bragarháttum 

• unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum 

• Heimalestur, tímalestur, samlestur, 
umræður og hópavinna 

• Innlögn á bókmenntahugtökum, lestur og 
verkefnavinna 

 
  

• Próf úr Gísla sögu/Englum 
alheimsins 

• Hópaverkefni úr Gísla sögu/Englum 
alheimsins 

• Þrjú lesskilningspróf 
 

Ritun 
Nemandi geti: 

• skrifað rafrænan texta og tengt mynd og 
hljóð 

• Fjölbreytt ritunarverkefni sem unnin eru í 
tímum og heima 

• Stafsetning metin í 
ritunarverkefnum og stuttum 
könnunum  

• Tímaritgerð úr Ég man þig 
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• notað fleyg orð, málshætti og föst 
orðasambönd  

• skrifað bókmenntaritgerð 

• geti tjáð hugmyndir og skoðanir og fært 
rök fyrir þeim 

• tileinkað sér réttritun og nýtt orðabækur 
til þess 

• Vikuleg innlögg á málsháttum og 
orðtökum sem nemendur nota í 
ritunarverkefnum 

• Hópaverkefni tengd bókmenntum 

 

Málfræði og stafsetning 
Nemandi geti: 

• áttað sig áhelstu málhljóðum í íslensku 

• áttað sig á staðbundnum, starfstengdum 
og aldurstengdum orðaforða 

• greint setningarleg einkenni orða og 
orðflokka 

• Kunni og geti notað helstu 
málfræðihugtök og greint orð í orðflokka 
og undirflokka 

• Kunni og geti beitt helstu 
stafsetningarreglum í textagerð sem og 
helstu greinamerkjum 

• Innlögn á málfræðiatriðum og verkefni 
unnin 

• Lestur, umræður og verkefni er varða 
mismunandi orðaforða 
 

• Minnispróf úr málfræðiatriðum 

• Könnunarpróf 

•  

Lokanámsmat: 
Heimalestur: Nemendur lesa bækur/blaðagreinar, fréttir o.þ.h., og gera þeim skil 1x í viku í leshópum  
 
Próf úr Gísla sögu 
Próf úr Englum alheimsins 
Verkefni úr Gísla sögu, hópverkefni  
Verkefni úr Englum alheimsins, hópverkefni  
Bókmenntapróf 
Yfirlitspróf: Nemendur taka yfirlitspróf úr öllum námsþáttum í maí. 
Tímaritgerð úr Ég man þig 
Framsagnaræfingar 
Reglulegar kannanir í málfræði/setningafræði/stafsetningu 
Lofsöngurinn, munnleg könnun 
Podcast verkefni-hópverkefni 
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