
 

 

 

Enska 10. bekkur 2020-2021 

 

„Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla sér þekkingar og 
eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í 
vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum sviðum“ 
(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls 122). Í enskutímum verður lögð áhersla á að efla alla fjóra 
færniþætti tungumálsins; tal, hlustun, lestur og ritun.  

Kennsluaðferðir: Töflukennsla, einstaklings-, para- og hópavinna þar sem unnið er með 
verkefni tengd hæfniþáttunum fjórum. Kennslustundir eru oft brotnar upp með stöðvavinnu 
3x20 mín og auk kennslubóka verða notuð spil, leikir og smáforrit til að auka fjölbreytni og 
um leið höfða til fleiri nemenda. 

Námsefni og gögn:  

− Spotlight 10 lesbók og vinnubók 

− Misery eftir Stephen King (stytt útgáfa) 

− Les Miserables eftir Victor Hugo (stytt útgáfa) 

− Write Right málfræðiæfingar 

− Kjörbækur (nemendur velja sér bækur sem eru að lágmarki 100 blaðsíður) 

− Smáforrit, spil, kvikmyndir og annað efni sem er ljósritað eða á rafrænu formi.          

Námsmat  
Námsmat endurspeglar stöðu nemenda í fjórum færniþáttum tungumálsins (hlustun, tali, 
lestri og ritun) gagnvart markmiðum skólanámskrár eða einstaklingsnámskrár. 

− Hlustun: hlustunarverkefni og próf  

− Talað mál: munnleg próf, kynningar, upplestur, endursögn 

− Lestur: lesskilningsverkefni og próf, kjörbókalestur, endursögn  

− Ritun og málfræði: Spotlight vinnubók og önnur ritunar- og málfræðiverkefni í tíma 
og heima. 

− Nemendur fá einkunnir í bókstöfum A-D og eru eftirarandi matsviðmið lögð til 
grundvallar einkunna í 10.bekk: 

Einkunnin A  

Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur mjög vel og getur nýtt sér talað mál um almenn 
málefni  í aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér mjög fjölbreyttan orðaforða og 
getur fyrirhafnarlítið lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga um 
margvísleg málefni. Er mjög vel samræðuhæfur, beitir eðlilegu máli, framburði, áherslum og 
hrynjandi af öryggi. Notar markvisst algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og getur tjáð 
sig lipurlega og áheyrilega um málefni sem hann þekkir. Getur skrifað skýran og 



skilmerkilegan samfelldan texta um efni sem hann þekkir, fylgt af öryggi reglum um 
málnotkun og hefðir varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt sér markvisst þann orðaforða 
sem unnið hefur verið með.  

      Einkunnin B 

Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur vel og getur nýtt sér talað mál um almenn málefni í 
aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér nægilega góðan orðaforða til að geta lesið 
sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga um margvísleg málefni. Er vel 
samræðuhæfur, beitir eðlilegu máli, framburði, áherslum og hrynjandi. Notar algeng föst 
orðasambönd úr daglegu máli og getur tjáð sig nokkuð áheyrilega um málefni sem hann 
þekkir. Getur skrifað lipran, samfelldan texta á um efni sem hann þekkir, sýnt fram á góð tök 
á orðaforða og meginreglum málnotkunar, fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi 
texta og notað tengiorð við hæfi.      

Einkunnin C 

Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur sæmilega vel og getur nýtt sér talað mál um 
almenn málefni í aðstæðum sem hann þekkir. Hefur tileinkað sér viðunandi orðaforða til að 
geta lesið sér til gagns og ánægju, með nokkurri fyrirhöfn þó, almenna texta af ýmsum toga 
og um margvísleg málefni. Er sæmilega samræðuhæfur og beitir reglum málsins, framburði, 
áherslum og hrynjandi á viðunandi hátt og kann að nota algengustu föstu orðasamböndin úr 
daglegu máli og getur tjáð sig sæmilega um málefni sem hann þekkir. Getur skrifað 
samfelldan texta um efni sem hann þekkir, fylgt grunnreglum um málnotkun og helstu 
hefðum varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt sér þann orðaforða sem unnið hefur verið 
með. 

Einkunnin D 

Nemandi nær ekki matsviðmiðum C. 
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