
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 10. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

sept-
okt
´22

Bókmenntir - Englar alheimsins
- Lestrardagbók
- Kvikmynd
- Punktar til að

hafa til hliðsjónar
við vinnslu á
lestrardagbók inni
á Google
Classroom

- Skilur mikilvægi þess að geta lesið og að efla eigið læsi.
- Setur efni fram á skýran og skipulegan hátt.
- Tekur virkan þátt í samræðum og skoðanaskiptum.

Lestur, frásögn, umræður,
innlifunaraðferð og
leitarnám. Nemendur vinna
lestrardagbók.

sept
‘22

Ritun - Opinbert bréf
- Nemendur fá

forskrift af
opinberu bréfi.
Efni bréfsins er
valkvætt.

- 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.

Nemendur setja upp bréf til
opinbers aðila eins og um
raunverulegt bréf væri að
ræða og skila til kennara.

sept- Framsögn og - Nemendatímar - Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með Námsmat byggir á virkni og
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nóv
´22

tjáning blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni og tilefni.
- Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks,

skemmtunar og sem heimildir í vinnu.

þátttöku í tímum og
undirbúningi og
framsetningu á eigin
verkefni.

okt
´22

Kjörbækur
ritgerð

- Bók að eigin vali
(ástarsaga)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi fram sem
sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að
lesa.

- Getur beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað
efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar.

Nemendur lesa bók að
eigin vali og skrifa um hana
ritgerð eftir leiðbeiningum
frá kennara. Nemendur fá
munnlega og skriflega
endurgjöf.

nóv
´22

Kjörbækur
munnleg
skýrsla

- Bók að eigin vali
(sakamálasaga)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi fram
semsjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að
lesa.

- Segir frá á skipulegan hátt.
- Gerir sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar, þ.e. framburðar

með áherslu á tónfall, hrynjanda, blæbrigði og fas. .

Nemendur lesa bók að
eigin vali og segja
bekkjarsystkinum frá
sögunni.

Okt
´22

Ritun - Starfsferilsskrá - 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.

Nemendur setja upp
starfsferilsskrá eftir
leiðbeiningum frá kennara.

Allur
veturi
nn

Fréttadagbók - Fréttatími RÚV - Hlustar af athygli og er gagnrýninn á upplýsingar úr
umhverfinu.

- Geri sér grein fyrir mikilvægi þess að efla eigin orðaforða.

Nemendur fylgjast með
fréttum, fjalla um eina frétt
og glósa 3-5 orð sem þeir
ekki skilja.

Sept
‘22

Málfræði
Upprifjun
fallorð

- Málið í mark :
Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin texta
og annarra.  Getur beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um
málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum
orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar upplýsingar sem þar

Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun.
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er að finna.

sept.-
okt
´22

Málfræði
Upprifjun
sagnorð og
óbeygjanleg
orð

- Málið í mark:
Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin texta
og annarra.  Getur beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um
málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum
orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar upplýsingar sem þar
er að finna.

Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun/verkefni.

okt.-
nóv
´22

Málfræði:
Setningahlut
afræði

- Ljósrit frá
kennara

- Málvísir
- Málið (vefur)

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin texta
og annarra.  Getur beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um
málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum
orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar upplýsingar sem þar
er að finna.

Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun/verkefni.

jan
´23

Ritun - Bucket listi - Gert sér grein fyrir væntingum sínum og fyrirætlunum og
skráð niður á skipulegan hátt.

Nemendur skrá niður 100
atriði sem þá langar til að
gera, sjá, hitta, fara, vera
og verða.

jan
´23

Könnun - Lesið og ólesið
efni.

- Setningahluta-
fræði

- Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og
þróun þess.

- Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni
þeirra.

Nemendur mega styðjast
við glósur, Málvísi
(uppflettibók) og hafa með
sér tölvur til að fletta upp í
málfarsbönkum.

jan-
mars
´23

Fornsögur - Hrafnkels saga - Fjallað um íslenskar bókmenntir og gert sér góða grein fyrir
gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar.

Nemendur vinna verkefni
rafrænt. Umræður, innlifun,
túlkun og boðskapur.

feb-m
ars
´23

Framsögn og
tjáning

- Í fréttum var þetta
helst:

- Fréttaumfjöllun í
sjónvarpi og

- Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni
þeirra.

- Hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks,
skemmtunar og sem heimildir í vinnu.

Nemendur vinna tveir og
tveir saman að því að kryfja
fréttaflutning um efni að
eigin vali.
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dagblöðum.

mars
´23

Kvikmyndir - Ungfrúin góða
húsið

- Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram
rökstutt mat á viðkomandi efni.

- Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með
blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni og tilefni.

Verkefni unnið í gegnum
Google Classroom

feb
´23

Kjörbók
ritgerð

- Bók að eigin vali
(fagurbókmenntir)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi fram sem
sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að
lesa.

- Fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér góða
grein fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðar.

- Getur beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað
efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar.

Nemendur lesa bók að
eigin vali og skrifa um hana
ritgerð eftir leiðbeiningum
frá kennara. Nemendur fá
munnlega og skriflega
endurgjöf.

apríl
´23

Kjörbók
munnleg
kynning

- Bók að eigin vali
(ævisaga)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi fram
semsjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að
lesa.

- Segir frá á skipulegan hátt.
- Gerir sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar, þ.e. framburðar

með áherslu á tónfall, hrynjanda, blæbrigði og fas. .

Nemendur lesa ævisögu að
eigin vali og kynna hana
fyrir bekknum. Nemendur
fá punkta frá kennara til að
hafa tl hliðsjónar við
kynninguna.

maí
´23

Ljóð - Unnið með ýmis
bókmenntahugtök
, s.s myndmál,
braghætti,
ljóðstafi o.fl.

- Notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál
og óbundið.

Nemendur vinna verkefni
sem þeir skila til kennara.
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Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

sept fram
að feb

Algebra.

Í þessari læra nemendur
þá óhlutbundnu hugsun
sem nauðsynleg er til
þess að leysa
algebrudæmi. Yfirferð er
ítarleg og takast
nemendur á við krefjandi
viðfangsefni.

Óhlutbundin hugsun er
mikilvægt veganesti fyrir
framtíðina óháð því hvort
nemendur stefni á
frekara stærðfræðinám
eða ekki.

Algebra snýst líka um að
temja sér öguð
vinnubrögð og að geta
yfirfært þekkingu milli
sviða.

Nemendur læra einnig
um pýþagórasarregluna

- Efni úr Almenn stærðfræði
bókunum.

- Efni úr 8-10 bókunum
- Efni úr Skali 3a og 3b
- Annað efni sem kennari

leggur fyrir

Kennari hefur dregið efni
saman í ljósrituð hefti sem
nemendur eiga sjálfir og geta
notað í áframhaldandi námi.

- unnið með talnarunur og
rúmfræðimynstur til að rannsaka,
koma skipulagi á og alhæfa um
það á táknmáli algebrunnar og
sett fram stæður með
breytistærðum,

- leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur,
leyst saman jöfnur með fleiri en
einni óþekktri stærð,

- ákvarðað lausnir á jöfnum og
jöfnuhneppum með myndritum og
lýst sambandi breytistærða með
föllum

- notað mælikvarða og unnið með
einslaga form, útskýrt setningu
Pýþagórasar og reglu um
hornasummu í marghyrningi og
beitt henni í margvíslegu
samhengi. Einnig gert rannsóknir
á rétthyrndum þríhyrningum og
reiknað hliðarlengdir og horn út
frá þekktum eiginleikum,

- sett fram einföld rúmfræðileg rök
og sannanir og túlkað táknmál
algebru með rúmfræði,

- túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað

Kennsla er blanda af
innlögnum kennara og
sjálfstæðri vinnu í
kennslustundum

Vinnuáætlanir taka mið af
því að öll vinna fari fram í
kennslustundum nýti
nemendur tíma sinn vel.

Námsmat í þessari lotu er
meira miðað að
hefðbundnum könnunum en
í öðrum lotum enda er verið
að undirbúa nemendur fyrir
áframhaldandi nám.
Kannanir eru þó með því
formi að nemendur geta
þreytt könnina aftur og farið
heim með svindlmiða.

Nemendur vinna eitt stórt
skapandi verkefni þar sem
þeir fá að velja sér skapandi
leið til þess að útskýra
algebrureglur. Sem dæmi
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og notkun einslögunar.

Öll þessi lota miðar að
því að undirbúa
nemendur fyrir fyrstu
áfanga í áframhaldandi
námi.

Helstu viðfangsefni:

Mynstur og
bókstafsreikningur
Ferningstölur/ferningsræt
ur
Veldi og staðalform
Stæður - margliður
-Einföldun stæða
-Margfalda inn í
sviga/fella sviga
-Samokaregla og
ferningsregla
Að leysa jöfnur
Óuppsettar
jöfnur/formúlur
-Rúmfræði
-Þrautir
Hnitakerfi
Línuleg föll
Jöfnuhneppi
-Að leysa saman jöfnur
-Innsetningaraðferð
-Þrautalausnir/orðadæmi
Annars stigs jöfnur
-Batman aðferðin (ef tími
gefst)
Pýþagóras/einslögun

teikningar í hnitakerfi til að leysa
þær.

má túlka samokaregluna
með myndverki,
leiðbeiningabæklingi eða
tónverki.
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Rúmfræði og algebra

Feb fram
að
skólaslitum

Tölfræði og líkindafræði

Nemendur vinna með
helstu hugtök töl- og
líkindafræðinnar.

Áhersla er lögð á verkleg
og skapandi verkefni til
þess að auka skilning
nemenda.

- Námefni úr Skala 3B
- Námsefni sem kennari dregur

saman úr öðrum námsbóku,

notað tölfræðihugtök til að
skipuleggja, framkvæma og túlka
tölfræðirannsóknir, framkvæmt og
dregið ályktanir af tilraunum, þar
sem líkur og tilviljun koma við
sögu, notað einföld líkindahugtök
og talningar til að reikna og túlka
líkur á atburðum,

- notað tölfræðihugtök til að setja
fram, lýsa, skýra og túlka gögn,

- skipulagt og framkvæmt einfaldar
tölfræðikannanir og dregið ályktanir
af þeim,
lesið, skilið og lagt mat á
upplýsingar um líkindi sem birtar
eru á formi tölfræði, t.d. í
fjölmiðlum,

- framkvæmt tilraunir þar sem líkur
og tilviljun koma við sögu og túlkað
niðurstöður sínar,

- notað hugtök eins og skilyrtar
líkur og óháðir atburðir, notað
einfaldar talningar til að reikna og
túlka líkur á atburðum.

Kennsla er blanda af
innlögnum kennara og
sjálfstæðri vinnu í
kennslustundum

Vinnuáætlanir taka mið af
því að öll vinna fari fram í
kennslustundum nýti
nemendur tíma sinn vel

Námsmat fer fram með
könnunum sem nemendur
þreyta í tíma og fá að reyna
við oftar en tvisvar,
tímaverkefnum og
tilraunum.
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Kennsluáætlun 2022-23 Náttúrugreinar 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

Sept. - nóv. Efnafræði - Efnisheimurinn
- Námsefni frá kennara

- Nýtt frumeindakenninguna og lotukerfið til að
útskýra eiginleika efna, efnabreytingar og
hamskipti.

- Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða
eigin athuganir úti og inni.

- Beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s.
tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt,
við öflun upplýsinga innan náttúruvísinda.

Nemendur vinna verkefni og
athuganir í vinnubók, leysa
verkefni inn á námsvefnum
Moodle, framkvæma tilraunir
og vinna með sýndartilraunir.

Verkefni og próf inn á Moodle
ásamt lokaprófi liggja til
grundvallar námsmats auk
vinnu við verklegar æfingar.

Des. Nýsköpun https://nkg.is/ - Tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og
tímaáætlun hóps við að hanna umhverfi, hlut
eða kerfi.

Nemendur skila verkefni eða
hugmynd að verkefni tengd
nýsköpun

Jan. Lion King
Vistfræðiverkefni
þar sem unnið er
út frá
kvikmyndinni
“Lion King”.
Nemendur vinna
með helstu
hugtök
vistfræðinnar
ljóstillífun,

- Maður og náttúra
kafli 1 og 2

- Bókakaflar úr öðrum
bókum s.s. lífheiminum
sem einnig fjalla um
áðurnefnd hugtök

- Fjöldi myndbanda auk
efnis frá kennara sem
eru nemendum
aðgengileg bæði á

- Sýnt skilning og beitt helstu vistfræðihugtökum
til að geta greint samspilið á milli lífrænna og
ólífrænna þátta í vistkerfum.

- Lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni,
útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi þeirra.

- Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum.
- Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum,

hegðun þeirra og búsvæðum.
- Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr

heimildum á íslensku og erlendum málum.

Hópverkefni sem reynir á
samvinnu nemenda.

Nemendur eru í 4 manna
hópum þvert á bekkjardeildir
og kyn

Áhersla á myndræna
úrvinnslu og munnleg skil

Fyrir utan að reyna á skilning
á vistfræðihugtökum þá reynir
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frumuöndun
(bruni) og
orkuflæði  og
samspil innan
vistkerfi. Einnig
vinna nemendur
með atferli dýra.
Verkefnið er
hópverkefni og
skilað sem
handunnin
fræðslubók
ásamt
munnlegum
flutningi.

tölvutæku formi sem
og bókum/blöðum

úrvinnsla á mörg hæfniviðmið
sem tengjast lykilhæfni.

Febrúar

Umhverfisfræði
Hver og einn
nemandi býr til
vefsíðu og notar
til þess “google
sites”. Unnið er
með orkumál,
getu okkar til að
taka ábyrgð á
samfélagslegum
verkefnum o.fl.
Afrakstri skilað
sem vefsíðu.

- Maður og náttúra,
kafli 3

- Eðlisfræði 3,
kafli 2

- Lýst ólíkum leiðum við við framleiðslu,
dreifingu og nýtingu orku á Íslandi.

- Útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl
þeirra við jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu.

- Útskýrt hvernig við getum dregið úr orkunotkun
og stuðlað að sjálfbærni og rætt vistvæna
orkugjafa og notkun þeirra.

- Rökrætt umhverfismál frá ólíkum
sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun
og sjó.

- Gert grein fyrir verndun og nýtingu
náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra
þróun.

- Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að
eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun.

Verkefnið er
einstaklingsverkefni að því
leyti að allir nemendur hanna
vefsíðu (google sites).

Verkefnið er einnig
samvinnuverkefni því
nemendur eru hvattir til
samvinnu og samræðna um
efnið
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Nemendur “taka
einnig til
hendinni” og
velja þrjú
umhverfistengd
viðfangsefni sem
þeir vinna utan
skóla.

- Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert
grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru,
sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin
skoðun á því.

- Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar.
- Gert grein fyrir hvernig náttúran þjónustar

mannkynið með þeim afurðum sem fást úr
náttúrunni.

- Greint hvernig þættir eins og tæknistig,
þekking, kostnaður og grunnkerfi samfélagsins
hafa áhrif á hvaða lausn viðfangsefna er valin
hverju sinni.

- Tekið þátt í og útskýrt reynslu sína og
niðurstöðu af þátttöku í aðgerðum sem varða
náttúru og samfélag.

- Rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan
samfélags og tekið dæmi úr eigin lífi.

- Framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin
athuganir úti og inni.

- Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr
heimildum á íslensku og erlendum málum.

Mars Réttarhöld
Hér er um að
ræða
samþættingarver
kefni
(Náttúrufræði,
samfélagsfræði,
íslenska) þar
sem tekið er á

Verkefnabækur og tölvur

Nemendur afla sér
heimilda með
sjálfstæðum hætti

- úr bókum
- greinum og skrifum á

netinu
- með munnlegum

heimildum (viðtöl)

- Tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu
umhverfismála á heimsvísu og rætt um
markmið til umbóta.

- Tekið rökstudda afstöðu til málefni og komið
með tillögur um hvernig megi bregðast við
breytingum en um leið tekið mið af því að í
framtíðinni er margt óvisst og flókið.

- Skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem
snerta samspil manns og umhverfis, í

Samvinnu-/hópverkefni

Verkefnið er samþætt
verkefni, skipulagt og unnið af
samfélagsfræði-, íslensku- og
náttúrufræðikennurum.

Sérstaklega er lögð áhersla á
að nemendur þjálfi lykilhæfni
(21. aldar hæfni):
- Gagnrýnin hugsun og

10



álitamálum er
tengjast
umhverfi okkar
og samfélagi.
Munnleg skil í
formi réttarhalda.

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni
umfjöllun um málið og gert tillögur um aðgerðir
til bóta.

- Rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan
samfélags og tekið dæmi úr eigin lífi.

- Dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar
skýringar með því að nota ólík sjónarhorn.

- Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr
heimildum á íslensku og erlendum málum.

lausnaleit
- Samvinna og leiðtogahæfni
- Lipurð í samskiptum og

aðlögunarhæfni
- Frumkvæði og

frumkvöðlastarf
- Góð hæfni í munnlegum og

skriflegum samskiptum
- Að geta aflað sér upplýsinga

og greint upplýsingar
- Forvitni og ímyndunarafl

Til grundvallar námsmats
liggur fyrir dagbók sem
nemendur halda af ferlinu,
viðtal við kennara,
undirbúningur réttarhalda,
samvinna við aðra nemendur
og flutningur á réttarhöldum.

apríl og maí Erfðafræði
Unnið með
grunnhugtök í
erfðafræði.
Afrakstri skilað
inn á “google
classroom” eða í
úrskippu /
vinnubók

- Maður og náttúra,
kafli 4.

- Erfðir og þróun,
kafla 1. og 2.

- Kennsluvefir um erfðir
- Efni frá kennara

- Útskýrt hvernig erfðir ráðast af genum Innlagnir frá kennara og
æfingar í tengslum við
viðfangsefni. Nemendur vinna
verkefni í vinnubók eða
rafræna vinnubók.

Próf úr viðfangsefni

11



Kennsluáætlun 2022-23 Samfélagsgreinar 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23.ágúst -
23.sept.

Seinni
heimstyrjöldin.

- Styrjaldir og kreppa
- Blessað stríðið
- Myndbönd
- Efni frá kennara

- útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og
framkvæmd lýðræðis.

- Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í
margvíslegum samskiptum og samstarfi við
ólíka einstaklinga

- gert sér grein fyrir hlutverki og mikilvægi
heimilda

- tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu

- Skilið hvernig stjórnmál og samfélagsgerð
tengist lífi einstaklinga

Innlagnir, verkefnavinna,
samráðsfélagar, kynningar,
leiðsagnarnám, umræður,
hópavinna.

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar,
hópavinna.

26.sept.-
1.desember

Kalda stríðið,
smáþjóð í hörðum
heimi, deilur í
Mið-Austurlöndum,
sjálfstæðisbarátta
nýlendanna,
sameining og
klofningur í Evrópu
og Ísland í veröld
nútímans.

Velferð og frelsi
Myndbönd
Efni frá kennara
Fréttir og fjölmiðlar

- sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og
viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum

- tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu

- sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í
margvíslegum samskiptum og samstarfi við
ólíka einstaklinga

- komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum hætti, einn sér og í
samstarfi við aðra

- Fjallað um einkenni og stöðu Íslands í
heiminum í ljósi legu og sögu landsins og
breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og
stjórnarfars.

- Útskýrt og rökrætt hugmyndir um

Innlagnir, verkefnavinna,
samráðsfélagar, hópavinna,
kynningar, leiðsagnarnám,
umræður, hópavinna.

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar.

12

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1145947
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1145947
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/1145947


velferðarsamfélagið og tengsl þess við
stjórnmál og atvinnulíf

- Skilið hvernig stjórnmál og samfélagsgerð
tengist lífi einstaklinga.

2.desember
- 7.janúar

Þættir úr sögu 20.
aldar á Íslandi

Upplýsingar af netinu,
bókum, viðtöl og annað
sem nemendur nýta
sér.

- gert sér grein fyrir hlutverkum og mikilvægi
heimilda

- gert sér grein fyrir styrkleikum og veikleikum
og tekið ákvarðanir á grunni þeirra
sjálfsþekkingar

- sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og
viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum

- vegið og metið skoðanir og upplýsingar,
brugðist við þeim á fordómalausan og
réttsýnan hátt

- komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum og markvissum
hætti

Nemendur velja sér ákveðin
viðfangsefni sem kennari
leggur fram. Nemendur skila
verkefnunum á mismunandi
vegu. Þeir sem vilja hafa
kost á að kynna verkefni.

Námsmat:
Kennari fer yfir verkefnin og
metur þau hæfniviðmið sem
sett eru.
Metur kynningu hjá þeim
sem kynna.

9.janúar -
12.maí

Sjálfsmynd, réttindi
og skyldur, ólík
samfélög, hverjir
ráða, samastaður í
heiminum og efst á
baugi

Á ferð um samfélagið
Myndbönd
Efni frá kennara
Fréttir og fjölmiðlar

- fjallað um einkenni og stöðu Íslands í
heiminum í ljósi legu og sögu landsins og
breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og
stjórnarfars

- gert sér grein fyrir hlutverki og
margbreytileika fjölskyldna

- útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins
og uppbyggingu stjórnkerfisins og formleg
tengsl Íslands við umheiminn

- útskýrt og rökrætt hugmyndir um
velferðarsamfélag og tengsl þess við
stjórnmál og atvinnulíf

- skilið hvernig stjórnmál og samfélgsgerð
tengjast lífi einstaklinga

- hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs
sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd
hans mótast af umhverfi og búsetu

Innlagnir, verkefnavinna,
samráðsfélagar, kynningar,
leiðsagnarnám, umræður

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar.
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- vegið og metið skoðanir og upplýsingar,
brugðist við þeim á fordómalausan og
réttsýnan hátt

- komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum og markvissum
hætti

15.maí -
27.maí5

Réttarhöld
Samþætt verkefni í
samfélagsfræði,
náttúrufræði,
íslensku og
upplýsingatækni
þar sem tekist er á
um málefni líðandi
stundar.

Efni af netinu.
Efni frá kennara
Viðtöl

- Á skipulegan hátt fjallað um samfélagsleg og
siðferðileg málefni af mismunandi
sjónarhólum.

- Rökrætt og greint stöðu sína, sem
þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og
gildismat.

Kynningar, leiðsagnarnám,
umræður

Námsmat: vinnusemi,
dagbók, réttarhöld,
kynningar.
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Kennsluáætlun 2022-23 Enska 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ágúst -
20.
desember

Lesskilningur
Málfræði
Sköpun
Ritun
Hlustun
Talað mál

Fear
- Creative Writing

Smásaga
- The Confession of Charles

Linkworth
Kjörbók

- bókmenntaritgerð
The Great Gatsby

- bókmenntarýni, munnleg skil

- 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.

- Innlagnir
- verkefnavinna
- samráðsfélagar
- leiðsagnarnám
- skapandi vinna
- umræður

Námsmat:
- verkefni
- ritanir
- munnleg verkefni
- virkni í tímum
- ritgerð

3. janúar-
31. mars

The Canterville Ghost
- smásaga
- verkefni

Black History Month
- ýmis verkefni (sköpun,ritun)

The Help
- verkefni, gagnrýni

The Tell Tale Heart
- smásaga
- verkefni (sköpun & ritun)

1.apríl - 5.
júní

Skáldsaga (heiti bókar kemur síðar)
- bókmenntarýni
- munnleg skil

Ýmis önnur minni verkefni tengd
smásögum og kvikmynd

Með fyrirvara um breytingar.

15

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/10011
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/10011
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/10011
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/10011


Kennsluáætlun 2022-23 Danska 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

Ágúst -
október

Lesskilningur og
ritun
- unnið verður
markvisst með
lesskilning með
flóknari orðaforða
sem á sér stoð í
raunverulegum
atburðum.
- nemendur nýta
þann orðaforða í
skriflegum
verkefnum.

Hlustun og talað
mál
- unnið verður
markvisst að því að
nemendur geti skilið
flóknari dönsku um
málefni sem ekki eru
miðuð að börnum og
unglingum.

- Nemendur kynnast
lítillega hvernig talað
er á Jótlandi, þar

- Ýmsir textar um seinni
heimsstyrjöldina í Danmörku.

- 1. hluti - hernámið og daglegt
líf á hernámsárunum.

- Kvikmyndin 9. april.

- Margvíslegt myndefni frá
danska ríkissjónvarpinu,
danska þjóðminjasafninu og
af youtube.

- Nemandi getur:

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint
aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér
grein fyrir helstu niðurstöðum og
nýtt sér í verkefnavinnu.

- Lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d.
úr dagblöðum, tímaritum og
netmiðlum sem fjalla um efni er
varðar líf hans, aðstæður eða
umhverfi, brugðist við efni þeirra,
sagt frá eða unnið úr á annan hátt

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra
frásagna af ýmsu tagi og brugðist
við efni þeirra, sagt frá, unnið úr
eða nýtt sér á annan hátt.

- Án vandkvæða fylgst með
aðgengilegu efni í fjöl- og
myndmiðlum sér til gagns og
ánægju, sagt frá og unnið úr,

- Skrifað um eða brugðist
skilmerkilega við því sem hann

Kennari leggur inn texta vikunnar og
stýrir umræðum.

Nemendur vinna rafræn verkefni
sem tengjast texta vikunnar, með
ýmsu ítarefni s.s. myndböndum og
blaðagreinum.

Með kvikmyndinni 9. april vinna
nemendur rafræna hugleiðingabók/
vinnubók, þar sem áhersla er á að
þeir nýti þann orðaforða sem unnið
hefur verið með.

Námsmat:
Verkefni metin, munnleg verkefni,
lesskilnings-
verkefni, sjálfsmatsverkefni og virkni
í tímum.

Gert er ráð fyrir um 6
kennslustundum fyrir verkefni sem
fylgir kvikmyndinni, sem nemendur
vinna í skólanum.

Það verkefni er unnið samkvæmt
hugmyndum um leiðsagnarnám, þar
sem nemendur fá tækifæri til að
skila verkefninu aftur eftir yfirferð frá
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sem kvikmyndin 9.
april á sér stað.

Menningarlæsi
- farið verður yfir
hluta af sögu
Danmerkur, þar sem
nemendur kynnast
hversdagslífi á
tímum stríðsins og
bera það saman við
hvernig aðstæður
voru á Íslandi á
sama tíma.

Námshæfni
- nemendur skila
sjálfsmatsverkefni,
þar sem þeir meta
eigin hæfni út frá
matsviðmiðum
aðalnámskrár og
setja sér markmið
um hvernig þeir geta
bætt sig.

- nemendur fá
tækifæri til að
spreyta sig í
glósutækni, sem
ætlað er sem
undirbúningur fyrir
framhaldsskóla.

hefur hlustað á, séð eða lesið og
fylgt ákveðnu formi textagerðar þar
sem það á við.

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð
til innri samfélagsgerðar. Þekki
hvað einkennir þjóðfélagið s.s siði,
venjur og menningu.

- Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s.
ítarefni, efni úr fjölmiðlum,
orðabækur, veforðasöfn,
leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og
leitarforrit og umgengist þau af
gagnrýni.

kennara.

Október -
febrúar

Lesskilningur og
ritun

Ýmsir textar um seinni
heimsstyrjöldina í Danmörku.

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint
aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér

Kennari leggur inn texta vikunnar og
stýrir umræðum.
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- Unnið verður áfram
með texta sem
tengjast seinni
heimsstyrjöldinni.

Hlustun og talað
mál
- nemendur horfa á
kvikmyndir sem
tengjast
umfjöllunarefni
lotunnar.

- nemendur vinna
podcast þar sem
þeir bregða sér í
hlutverk fólks sem
tók þátt í dönsku
andspyrnunni.

Menningarlæsi
- fjallað verður m.a.
um hvaða aðstæður
sköpuðust í
Danmörku sem
gerðu Íslendingum
kleift að lýsa yfir
sjálfstæði.

Námshæfni
- nemendur skila
aftur
sjálfsmatsverkefni
og endurmeta stöðu
sína m.t.t. hvar þeir

2. hluti - danska andspyrnan.

Kvikmyndir:
- Drengene fra Sankt Petri
- Skyggen i mit øje

Margvíslegt myndefni frá
danska ríkissjónvarpinu, danska
þjóðminjasafninu og af youtube.

Lesskilningsverkefni unnið upp
úr textum sem tengjast efni
síðustu vikna.

grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt
sér í verkefnavinnu.

- Lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d.
úr dagblöðum, tímaritum og netmiðlum
sem fjalla um efni er varðar líf hans,
aðstæður eða umhverfi, brugðist við
efni þeirra, sagt frá eða unnið úr á
annan hátt

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra
frásagna af ýmsu tagi og brugðist við
efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt
sér á annan hátt.

- Tjáð sig skipulega með undirbúið eða
óundirbúið efni og sagt skoðun sína á
því og brugðist við spurningum.

- Flutt stutta frásögn eða kynningu um
undirbúið efni blaðalaust og af nokkru
öryggi.

- Án vandkvæða fylgst með
aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum
sér til gagns og ánægju, sagt frá og
unnið úr,

- Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og
jafningjamati í tengslum við
viðfangsefni námsins og veitt
sanngjarna endurgjöf.

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til
innri samfélagsgerðar. Þekki hvað
einkennir þjóðfélagið s.s siði, venjur og

Nemendur vinna rafræn verkefni
sem tengjast texta vikunnar, með
ýmsu ítarefni s.s. myndböndum og
blaðagreinum.

Podcast:
- paraverkefni.
- gert er ráð fyrir 8 kennslustundum
(2+ vikum) í þá vinnu.

Námsmat:
Verkefni metin, podcast verkefni,
lesskilnings-
verkefni, sjálfsmatsverkefni og virkni
í tímum.
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mátu sig í upphafi
skólaárs.

menning.

Mars - apríl Lesskilningur og
ritun
Nemendur skila
ritunarverkefni á
tímabilinu.

Hlustun og talað
mál
- nemendur horfa á
kvikmyndir og skila
munnlegu verkefni.

Menningarlæsi
- nemendur horfa á
klassískar danskar
kvikmyndir og fá
tækifæri til að sjá
hvað einkennir
danskar kvikmyndir
sérstaklega.

Kvikmyndalota

Kvikmyndirnar:
- Blinkende lygter
- I Kina spiser de hunde
- De grønne slagtere

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra
frásagna af ýmsu tagi og brugðist við
efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt
sér á annan hátt.

- Tjáð sig skipulega með undirbúið eða
óundirbúið efni og sagt skoðun sína á
því og brugðist við spurningum.

- Flutt stutta frásögn eða kynningu um
undirbúið efni blaðalaust og af nokkru
öryggi.

- Án vandkvæða fylgst með
aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum
sér til gagns og ánægju, sagt frá og
unnið úr,

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til
innri samfélagsgerðar. Þekki hvað
einkennir þjóðfélagið s.s siði, venjur og
menning.

Nemendur horfa á þrjár
kvikmyndir með kennara og fá
rými til að ræða þær og velta fyrir
sér.

Nemendur velja sér tvær
kvikmyndir til að fjalla
sérstaklega um og skila ritunar-
og munnlegu verkefni.

Námsmat:
Verkefni metin.

Maí Málfræðilota:

síðustu vikur vetrarins verður lögð sérstök áhersla á málfræði, þar sem málfræði er það sem tekur við þegar flestir koma í
framhaldsskóla. Farið verður sérstaklega yfir nafnorð, sagnir, lýsingarorð og persónufornöfn.

Nemendur fá tækifæri til að spreyta sig á tímaverkefni, sem tekur að jafnaði 4 kennslustundir.
Það er gert til að þjálfa hæfni í að nota dönsku orðabókina (www.ordnet.dk) og önnur aðföng á netinu, sem kemur til með að nýtast
þeim við yfirferð eigin verkefna í framhaldsskóla.

Á sama tíma hafa nemendur tækifæri til að lagfæra verkefni úr fyrri lotu, með tilliti til leiðsagnarmats.
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 10. bekkur

Dags
.

Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Allt
skóla
árið

Upplýsingat
ækni

Vinnulag og
vinnubrögð

Google
classroom og
google
upplýsingatæknif
orrit.

Önnur forrit og
tæki sem
nemendur nota í
verkefnavinnu.

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni

úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit,
tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni,

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til
gæða og efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram
heimildaskrá samkvæmt viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða
samkvæmt viðmiðum um uppsetningu og frágang, nýtt
hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum gögnum.

Upplýsingatækni fléttast
inn í allt nám á
unglingastigi og því taka
kennsluhættir og
námsmat mið af hverju
fagi fyrir sig.

Athugið að ekki er víst að
kennarar gefi endurmat á
öll hæfniviðmið heldur
eru þau ætluð sem
leiðarvísir að
upplýsingatæknivinnu á
unglingastigi.

Upplýsingaöfl
un og
úrvinnsla

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni

úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit,
tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni,

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til
gæða og efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram
heimildaskrá samkvæmt viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða
samkvæmt viðmiðum um uppsetningu og frágang, nýtt
hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum gögnum.
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Tækni og
búnaður

- nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og
tölulegra gagna,

- nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð
myndbanda,

- nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar vefsmíðar.

Sköpun og
miðlun

- útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu,
- nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og

skapandi hátt.

Siðferði og
öryggismál

- sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er til
persónulegra nota eða heimilda- og verkefnavinnu,

- nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, unnið í samræmi
við reglur um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin
siðferðislega ábyrgð

21



Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 10. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

September -Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

- gert æfingar sem reyna á þol,
- gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og

hreyfijafnvægi,
- sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og

samhæfingu,
- sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum

mismunandi boltaleikjum,
- tekið þátt í stöðluðum prófum,
- kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í

leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund,
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án
hjálpartækja stuttar vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvember -Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka
2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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