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Kennsluáætlun 10. bekkur 
 

Skólaárið 2020-

2021 

 Kennari: Sif Garðarsdóttir   

 Hæfniviðmið 

Við lok 10. bekkjar á 

nemandi að geta: 

Námsþættir Námsefni/ 

kennslugögn 

Leiðir Viðfangsefni Matsviðmið/ 

Námsmat 

2.-6. nóv.  

• fylgst með aðgengilegu 

efni í fjöl- og 

myndmiðlum sér til gagns 

og ánægju, og unnið úr 

• aflað sér upplýsinga úr 

texta, greint aðalatriði frá 

aukaatriðum, gert sér 

grein fyrir helstu 

niðurstöðum og nýtt sér í 

verkefnavinnu 

• skrifað lipran samfelldan 

texta um efni sem hann 

hefur þekkingu á með 

góðum orðaforða og á 

vönduðu máli, fylgt 

hefðum varðandi 

uppbyggingu og 

samhengi texta 

• sagt frá mannlífi og 

Ritun 

Lestur 

Hlustun 

 

 
Spotlight 10, lesbók 
Hlustunarpróf 

Margvíslegar kennsluaðferðir. 

Einstaklings, para og 

hópvinna. 

Innlagnir frá kennara, 

uppgötvunarnám nemenda. 

Nemendur nota alnetið og 

leita lausna. Áhersla lög á 

sjálfstæð vinnubrögð og 

frumkvæði. 

 
 

Skil á 5 paragraph 
essay. 
Óreglulegar sagnir 
Hlustunarpróf 2. 
Spotlight lesbók 52-54 

Ritgerð metin til 

einkunnar 

 

Hlustunarpróf metið til 

einkunnar 

9.-13.nóv.  

Lestur 
   

  Spotlight 10, vinnubók 
Spotlight 10, lesbók 
Upplýsingar um 
handritsgerð. 

Lesbók bls.58-63 
Nemendur byrja að 
semja handrit að „Horror 
movie“. 

 
Ritun 

 
 

    

 
Menningarlæsi 

 
Hlustun 

 Áhorf 

Ritun 

Framsögn 

 
 
Upplýsingar um 
handritsgerð 

 

Nemendur 

vinna áfram að 

handriti og 

byrja að taka 

upp. 

16.-20.nóv. 
19.nóvem- 
ber er 
starfsdagur 
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23.-27.nóv. 

menningu á ensku 

málsvæði 

 Spotlight lesbók 
Spotlight vinnubók 
iPad 
Óreglulegar sagnir. 

Spotlight lesbók 60-63 
 Óreglulegar sagnir 
Málfræði 137-141 
 

 
 

30.nóv.-
4.des. 

 

 Spotlight lesbók 
Spotlight vinnubók 

 

Upprifjun fyrir kaflapróf 
Kaflapróf 2 
„ 

Kaflapróf metið til 
einkunnar. 

7.-11.des. 
 

 Leiðbeiningar um 
handritsgerð 

 

Klárum að skrifa og taka 
upp „ Horror movie“. 
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Tímabil 
 

Hæfniviðmið 
Við lok 10. bekkjar á 
nemandi að geta: 

Námsþættir Námsefni/ 
kennslugögn 

Leiðir Viðfangsefni Matsviðmið/ 
Námsmat 

14.-18.des.  

• sýnt fram á góð tök á 

orðaforða 

• fylgt meginreglum 

málnotkunar 

• sýnt ábyrgð við meðferð 

og dreifingu upplýsinga 

hvort sem er til 

persónulegra nota eða 

heimilda- og 

verkefnavinnu 

• skrifað ýmsar gerðir af 

textum, og hagað orðum 

sínum með lesanda í 

huga og í samræmi við 

inntak og tilgang með 

skrifunum 

 

• nýtt hugbúnað/forrit við 

flókna framsetningu 

ritunarverkefna 

Framsögn 

Hlustun 

Áhorf 

  
Nemendur horfa á og 

meta „ Horror movie“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horror Movie 

Hlustunarpróf 

Horror Movie metin til 

einkunnar. 

Hlustunarpróf metið til 

einkunnar. 
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