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Náms- og kennsluáætlun 10.bekkur, vorönn 2019-2020 
 

 

Markmið: 

Nemendur haldi áfram að dýpka þekkingu sína í ljóðum og bragfræði, lesi bókmenntatexta 

eftir íslenska höfunda, Engla alheimsins og Djöflaeyjuna og öðlist færni í lesskilningi og 

gagnrýnni hugsun með þátttöku í umræðum og verkefnavinnu. Einnig að nemendur hafi góða 

þekkingu á öllum helstu málfræðihugtökum sem kennd eru á unglingastigi og nái færni í að 

rita rétt stafsetta og fjölbreytta texta í tengslum við bókmenntir og lestur. Að auki er lögð 

áhersla á að nemendur læri að skrifa bókmenntaritgerð og að vinna með heimildir. 

Námsefni:  

Bragfræði eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson ásamt ljósrituðu efni frá kennara, Englar alheimsins 

eftir Einar Má Guðmundsson og samnefnd kvikmynd, Djöflaeyjan eftir Einar Kárason og 

samnefnd kvikmynd, Málfinnur, ljósrit frá kennara. 

 

Kennarar :    

Guðfinna Auður Guðmundsdóttir (gudfinna.a.gudmundsdottir@rvkskolar.is) 

Lilja Jóna Torfadóttir (lilja.jona.torfadottir@rvkskolar.is)  

 

Kennslustundir:         

4 klukkustundir á viku. 

 

Námsmat :   

Ljóðakönnun 

Málfræði, glósupróf 

2 kannanir úr Englum alheimsins  

Stafsetning     

2 kannanir úr Djöflaeyjunni 

Bókmenntaritgerð úr Djöflaeyjunni 

Vorpróf            

Lokaverkefni            
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Vikur 

2020 
Námsþáttur Lesefni og verkefni 

20. – 24.  jan. 
VIÐTALSDAGUR þriðjudag 
Ljóð. 

,,Bragfræði“ og ljóðahefti. 

27. – 31. jan.  

Námsmat, lestur og lesskilningur. 
 

Tímakönnun ljóð, mánudaginn 27. janúar. 
Kynning á skáldsögunni ,,Englar alheimsins.“ 
Sækja bækur á bókasafn. Englar alheimsins, I.-
IV. hluti, bls. 9-81, lestur og spurningar. 

3. – 7. feb. 

Lestur og lesskilningur, stafsetning, námsmat. Englar alheimsins, V.-VI. hluti, bls. 83-132, 
lestur og spurningar. Stafsetningarverkefni.  
Könnun úr Englum alheimsins 1.-V. hluta 
(bls. 9-104) föstudag 7. febrúar. 

10. - 14. feb. 
Lestur og lesskilningur, stafsetning. Stafsetningarverkefni. Englar alheimsins, VII.-

VIII. hluti, bls. 133-178, lestur og spurningar. 

17. –  21. feb. 
.Lestur og lesskilningur, áhorf. 
 

Englar alheimsins, IX., X. og XI. hluti, bls. 179-
224, lestur og spurningar.  Horft á kvikmyndina 
Englar alheimsins fimmtudag og föstudag. 

24. feb. – 28. feb. 

Námsmat, málfræði. 
ÖSKUDAGUR miðvikudag, skertur dagur 
STARFSDAGUR fimmtudag 
VETRARLEYFI föstudag 

Könnun úr hlutum VI-XI (bls. 107-224) 
mánudag 24. febrúar. Upprifjunarhefti í 
málfræði. 

2. – 6. mars 
VETRARLEYFI mánudag. 
Málfræði, námsmat. 

Upprifjunarhefti í málfræði. Stafsetningarpróf 
fimmtudag 5. mars. 

9. – 13. mars 
Málfræði, lestur og lesskilningur. 
 
 

Upprifjunarhefti í málfræði. Lestur á 
Djöflaeyjunni hefst, bls. 7-65 og svara 
spurningum. 

16. – 20. mars 

Námsmat, lestur og lesskilningur. Málfræðiglósupróf mánudaginn 16. mars. 
Nemendur undirbúa sig heima með því að glósa 
á eitt A4 blað, öðrum megin. Djöflaeyjan, bls. 
67-144 og svara spurningum. 

23. – 27. mars 

Lestur og lesskilningur, námsmat. Könnun úr Djöflaeyjunni (bls. 7-144), 
mánudaginn 23. mars. Upprifjun á 
áreiðanleika og skráningu heimilda. Hugað að 
gerð bókmenntaritgerðar. Leiðbeiningahefti 
afhent. Djöflaeyjan, bls. 145-170 og svara 
spurningum. 

30.mars  – 3. apríl  
GLEÐIDAGAR 1.-3. apríl, föstud. skertur.  

6. – 10.  apríl 
PÁSKALEYFI  

13. – 17. apríl 
PÁSKALEYFI mánudag 
Lestur og lesskilningur, áhorf. 
 

Djöflaeyjan, bls. 171-197 og svara spurningum. 
Horft á kvikmyndina Djöflaeyjuna fimmtudag og 
föstudag. 

20. – 24. apríl 

Lestur og lesskilningur, námsmat, málfræði. 
SUMARDAGURINN FYRSTI fimmtudag. 

Örkönnun úr Djöflaeyjunni (bls. 145-197) 
mánudaginn 20. apríl. Ýmis verkefni – 
upprifjun fyrir vorpróf. 
Skil á bókmenntaritgerð föstudaginn 24. 
apríl. 

27. apríl – 1. maí 
Málfæði o.fl. 
1.MAÍ – VERKALÝÐSDAGURINN, föstudag. 

Ýmis verkefni, upprifjun fyrir vorpróf.  

4. – 8. maí 
Málfræði o.fl., námsmat. Ýmis verkefni - upprifjun fyrir vorpróf. 

Vorpróf fimmtudag 7. maí. 

11. – 15.  maí 
Verkefnavinna. Vinna við lokaverkefni 10. bekkjar hefst 

mánudaginn 11. maí. 

18.– 22. maí 
Verkefnavinna. 
UPPSTIGNINGARDAGUR fimmtudag. 
STARFSDAGUR föstudag. 

Vinna við lokaverkefni. 

    25 . – 29. maí 
Verkefnavinna, námsmat. Prufukynning fimmtudag 28. maí og kynning til 

mats föstudaginn 29. maí.  

        1 . – 5. júní ANNAR Í HVÍTASUNNU mánudag.  Útidagar og útskrift. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


