
Ölduselsskóli Íslenska 10. bekkur 

 
 

Íslenska 10. bekkur 
Námsáætlun námsárið 2021-2022 

Kennt verður samkvæmt markmiðum aðalnámskrár og bekkjanámskrá Ölduselsskóla.   
 

 
Haust  23. ágúst - 17. desember 
Vor  4. janúar - 7. júní 

 

Námsgögn 

• Yrsa Sigurðardóttir: Gatið 

• Gísla saga Súrssonar 

• Einar Már Guðmundsson: Englar alheimsins 

• Kjörbækur 

• Bragfræðihefti 

• Malid.is 

• AKÞ og BHB: Uglan og  Fálkinn - verkefnahefti  

• Fjölrituð verkefni af ýmsu tagi  

• Handbækur, verkefni á tölvutæku formi og kvikmyndir 

• Leiðbeiningavefur ritvers Menntavísindasviðs HÍ 
 
Haust  23. ágúst – 4. janúar 

 
Talað mál, hlustun og áhorf - Kynning á kjörbók.  
Lestur og bókmenntir - Gísla saga Súrssonar ásamt verkefnum, ljóð og 

bragfræði og kjörbækur. Hraðlestrar- og 
lesskilningspróf. 

Ritun - Ýmis ritunarverkefni, rökfærsluritun og verkefni í 
stafsetningu. 

Málfræði Málfræðiæfingar, upprifjun. 
 

Vor  4. janúar – 7. júní 
 

Talað mál, hlustun og áhorf - Framsagnarverkefni tengd ljóðum og bókmenntum, 
kvikmyndaverkefni.  

Lestur og bókmenntir - Kjörbækur, smásögur, Gatið, Englar alheimsins,  
hraðlestrar- og lesskilningspróf.  

Ritun - Bókmenntaritgerð, heimildaritun, skapandi ritun, 
stafsetningarpróf. 

Málfræði - Setningafræði. 
 

 

Matsþættir 
Gatið - Stuttmyndaverkefni 
Gísla saga – próf 
Englar alheimsins 
Málfræði og málnotkun 
Stafsetningarkannanir  

Ritunarverkefni  
Kjörbókarkynning 
Ljóðaverkefni 

 



Ölduselsskóli Íslenska 9. bekkur 

Haust: 23. ágúst 2021 – 17. desember 2022 
Í 10. bekk verður að mestu leyti unnið í lotum þar sem lögð verður áhersla á  ákveðna þætti 
íslenskunnar hverju sinni. Árgangurinn vinnur að hluta saman sem ein heild, á stöðvum, í hópum og 
í einstaklingsvinnu.  
 

23. ágúst – 8. október 
Afhending námsbóka og kynning á áætlunum. Stöðupróf í stafsetningu. Lesfimipróf. Kjörbókalestur. 
Gísla saga, verkefnavinna og lokapróf. Stafsetning. 
 
Vetrarleyfi 22. - 26. október 
 

11. október – 12. nóvember 
Málfræði upprifjun – Uglan, verkefnahefti. Kjörbókalestur og kynning á kjörbók. Stafsetning. 
 

15. nóvember – 3. desember 
Ljóðaverkefni og ritunarverkefni. Stafsetning. 
 

6. desember – 17. desember 
Jólaverkefni. 
 

Jólaleyfi 17. desember – 4. janúar 
 

Vor: 4. janúar – 7. júní 2020 
 
4. janúar – 4. febrúar 
Setningafræði – Fálkinn.  

 

4. febrúar – 4. mars 
Yrsa Sigurðardóttir: Gatið - stuttmyndaverkefni 
 

Vetrarleyfi 17. og 18. febrúar 
 

7. mars – 25. maí 
Einar Már Guðmundsson: Englar alheimsins – lestur bókarinnar og ritun. 
Uppsóp. 
 

Páskaleyfi 9. apríl-18. apríl 
 

Námsmat er fjölbreytt og nemendur þreyta próf og verkefni tengd hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla.  
 
Að stunda námið eftir bestu getu og standa skil á verkefnum er einnig tekið inn í námsmat. 
Einkunnir eru gefnar í bókstöfum. Námsmati er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir nemendur til að ná 
settu marki.  
 

             
 Ólafur Eiríkur og Þórunn Elín 

 
 



Ölduselsskóli Íslenska 9. bekkur 

 
 

*Matsviðmið við lok 10. bekkjar 
Einkunn Talað mál, hlustun og áhorf  

A Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega með blæbrigðum 
og áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað af athygli og nýtt sér 
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í 
vinnu. Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram á 
sjálfstæðan hátt rökstutt mat á viðkomandi efni. 

B Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og 
áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu, og notið 
myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram rökstutt mat á viðkomandi 
efni. 

C Nemandi getur flutt mál sitt sæmilega skýrt og nokkuð áheyrilega, með 
áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér að nokkru leyti 
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í 
vinnu, og notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram sæmilegt 
mat á viðkomandi efni. 

 

Einkunn Lestur og bókmenntir 

A Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta, með mjög góðum skilningi og 
túlkun á efni þeirra, fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir á 
gagnrýninn hátt og gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu 
þjóðarinnar. 

B Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra, fjallað 
um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér góða grein fyrir gildi 
bókmennta í menningu þjóðarinnar. 

C Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi og túlkun á efni þeirra, 
fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi 
bókmennta í menningu þjóðarinnar. 

 

Einkunn Ritun 

A Beitt skipulegum og mjög góðum vinnubrögðum við ritun, skipað 
efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar af 
öryggi og á skýran hátt. Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu af 
öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um uppbyggingu texta. 

B Beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum 
í samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. Beitt 
stafsetningu og greinarmerkjasetningu af nokkru öryggi og fylgt vel 
viðmiðum um uppbyggingu texta. 

C Beitt að vissu marki góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum 
í samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar, beitt stafsetningu og 
greinarmerkjasetningu sæmilega og fylgt viðmiðum um uppbyggingu 
texta. 

 

Einkunn Málfræði 

A Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess, þekkingu sinni á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér mjög góða grein fyrir 
hlutverki þeirra. 

B Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess, og 
beitt af nokkru öryggi þekkingu sinni á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér góða grein fyrir 
hlutverki þeirra. 

C Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. Beitt að 
nokkru leyti þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert sér sæmilega grein fyrir hlutverki þeirra. 

 
Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum A. Einkunnina C+ fá 
þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum þáttum B. Nemendur sem ekki ná 
matsviðmiðum C fá einkunnina D. 


