
Kennsluáætlun íslenska 
10.bekkur 
haustönn 2022                                                                      
kennari: Sigurbjörg Eiðsd. 
 
 
 
 
Markmið íslensku í 10.bekk: 
 
Lokamarkmið í íslenskunámi 
grunnskólanemenda eru fjölbreytt og lúta 
að því að nemendur hafi náð góðum 
tökum á móðurmáli sínu, geti lesið sér til 
ánægju og gagns, geti ritað góðan og 
réttan texta með ríkulegan orðaforða og 
skilning á fegurð málsins og orðfæri og 
geti jafnframt nýtt sér alla þá miðla og 
verkfæri sem bjóðast þeim til að vinna 
með tungumálið sitt. 
Ennfremur að nemendur séu óhræddir við 
að skrifa frá eigin brjósti og að fara 
ótroðnar og skapandi slóðir í notkun 
málsins í leik og starfi. 
 
Mikilvægt er að nemendur hafi í 
farteskinu, þegar þeir útskrifast úr 
grunnskólanum,  tilfinningu fyrir því að 
vernda og viðhalda íslenskri tungu en séu 
jafnframt frjálsir í anda til að leyfa 
móðurmálinu að þróast og breytast inn í 
framtíðina. 
Hæfniviðmið fyrir 10.bekk eru á heimasíðu 
skólans: https://waldorf.is/wp-
content/uploads/2020/10/haefnividmid-
i%CC%81-i%CC%81slensku-1-10.b.pdf 
 
 
Ágúst-september 
 
Þrír tímar í töflu auk tveggja vikna lotu í 
íslensku. 
 
Þrír tímar í töflu: 
Yndislestur 
Lesskilningur og bókmenntir 
orðaforði 

 
Lota í íslensku. Tvær vikur frá 5.9-16.9. 
Bókmenntir 20. aldar Bókmenntasaga 
Sameiginlegt ritunarverkefni og orðaforði 
Framsögn/Powepoint  kynning. 
 
 Unnið skipulega með orðaforðaverkefni. 
Unnið með ritverk nokkurra íslenskra  
barna og unglingahöfunda sl 50 ára og þau 
rýnd, lesin og rædd. Nemendur gera 
sameiginlegt verkefni, tímahylki, með 
eigin texta og efni.  
Nemendur gera kynningu á íslenskri 
menningu fyrir erlendan nemendahóp 
sem er í heimsókn í viku 4.  
 
Október 
 
Þrír tímar í töflu. 
yndislestur 
Málfræðiæfingar 
orðaforði 
 
Nóvember 
 
Þrír tímar í töflu. 
málfræðiæfingar. 
Rökfærslur/ gagnrýni 
Yndislestur 
 
Lota í íslensku. þrjár vikur frá 14.11-2.12. 
 
Framsögn og ræðumenska. 
Nemendur rannsaka efni, rita sína eigin 
ræðu um efni að eigin vali, æfa hana og 
flytja fyrir bekkinn og kennara. 
Að auki verða umræður um ýmsar kveikjur 
og málefni líðandi stundar. Jafnframt 
verður unnið með orðaforða og textaskrif. 
 
Desember 
 
 
Þrír tímar í töflu 
Yndislestur 
Orðaforði og málfræðiæfingar 
 



 

 

 Ýtarefni 

Gullvör  kennslubók í málfræði fyrir 

unglingastig. 

Slóð:  https://mms.is/namsefni/gullvor-

kennslubok-i-malfraedi-fyrir-unglingastig- 

Rafbok 

Sérðu það sem ég sé?  Bókmenntir fyrir efri 

bekki grunnskólans 

Slóð:  https://mms.is/namsefni/serdu-thad-

sem-eg-se-rafbok 

Neistar. Kennslubók í íslensku fyrir 

unglingastig 

Slóð: https://mms.is/namsefni/neistar- 

Rafbok 

Auk ýmiss efnis frá kennara. 
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