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Íslenska – vor 2020  
10. bekkur – 4 klukkustundir á viku 

Kennarar: Anna Þyrí Hálfdánardóttir,  Elva Traustadóttir, Gunnhildur Stefánsdóttir og Héðinn Árnason  

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

 

Lestur og bókmenntir 

Sölva saga unglings 

 

Logar 

 

Mér er í mun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljóð 

-Ljósritað hefti 

-bragfræði, myndmál, 

túlkun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umræðuhópar í 

kennslustundum 

 

Tímaverkefni 

 

Lokaverkefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni 

Vorpróf 

 

 

 

 

 

Nemandi getur 

-lesið texta af öryggi og með góðum skilningi, 

lagt mat á þá og túlkað 

 

-lesið,  túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar 

íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér 

grein fyrir gildi bókmennta 

 

-skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið 

læsi 

 

-valið og beitt mismunandi aðferðum við 

lestur 

 

-greint og skilið aðalatriði og aukaatriði i texta 

og glöggvað sig á tengslum efnisatriða 

 

- greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í 

margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða.  

 

-beitt nokkrum grunnhugtökum í 

bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 

sjónarhorni og sögusviði og kannast við 

myndmál, algengustu tákn og stílbrögð. 

 

-notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun 

um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað 

ljóð af ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 
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Kjörbók 

Lestur í lesstund 

 

 

 

 

 

Ritun og stafsetning 

 

Skriffinnur 

Heimir 

Ýmis verkefni 

 

 

 

 

 

 

Ýmis 

stafsetningarverkefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynning á kjörbók 

skipulögð í samráði við 

kennara 

 

 

 

 

Ritunarverkefni tengd 

Sölva sögu unglings og 

kjörbók 

 

 

 

 

Kvikmyndagagnrýni 

 

 

 

 

 

Stafsetningarkannanir 

 

 

 

 

 

Verkefni úr Sölva sögu 

unglings 

 

 

 

-valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið 

fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa. 

 

 

 

 

-skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu 

af öryggi, notað orðabækur og önnur 

hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til 

heimilda og skráð þær. 

 

-leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum 

gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 

trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- 

og margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna 

afstöðu til þess. 

 

-beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, 

skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og 

mótað málsgreinar og efnisgreinar. 

 

-tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök 

fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 

brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu 

tungutaki í skapandi ritun. 

 

-beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu 

valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að 

rétt stafsetning er virðing við mál, texta og 

lesanda. 

 

-valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 

hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi. 
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Málfræði og 

málnotkun 

Málfríður 

Logar 

Mályrkja III 

Málfinnur 

Orðbragð 

 

- setningafræði 

 

-framburðarmállýskur 

-orðmyndun og 

-orðhlutar 

-orðflokkar 

-samsett orð 

-orðtök og málshættir 

-líkingarorð 

-málnotkun 

-orðaforði og málsaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannanir 

 

 

 

Hópverkefni um 

mállýskur 

 

 

 

Vorpróf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um 

notkun málsins og þróun þess. 

 

-flett upp í handbókum, orðasöfnum og 

rafrænum orðabönkum og nýtt sér 

málfræðilegar upplýsingar sem þar er að 

finna. 

 

-áttað sig á beygingarlegum og 

merkingarlegum einkennum orðflokka og gert 

sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin texta og 

annarra. 

 

-gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og 

málsniði eftir efni og tilefni. Áttar sig á 

staðbundnum, starfstengdum og 

aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og 

málnotkun og þekkir til helstu 

framburðarmállýskna. 

 

 

-áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál 

og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast 

sífellt 

 

-gert greinarmun á erfðaorðum, nýyrðum og 

tökuorðum.  Áttað sig á skyldleika íslensku við 

önnur mál. 

  

-notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og 

föst orðasambönd til að auðga mál sitt og 

gerir sér grein fyrir þýðingu lestrar, ekki síst 

bókmennta, í þessu skyni. 
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-hefur náð tökum á merkingu orða, orðtaka og 

málshátta 

 

-gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í 

máli, ábyrgð sinni við að bæta mál sitt og 

getur nýtt þekkingu sína á íslenskri málfræði 

við nám í erlendum tungumálum. 

 

 

 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

Kvikmynd valin í 

samráði við kennara 

 

-Árin mín í Hagaskóla 

 

 

 

 

Kynning 

 

 

 

Kvikmyndagagnrýni 

 

 

 

Framsögn 

 

-flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur 

tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 

 

-gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og 

framburðar og nýtt leiðbeiningar um 

framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, 

hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda 

og samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a. 

með leikrænni tjáningu. 

 

-nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka 

virkan þátt í samvinnu, samræðum og 

rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum 

hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem 

hentar. 

 

-hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í 

töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig 



Námsáætlanir 2019-2020    10. bekkur 
 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Lykilhæfni 
Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í íslensku. Nemendur þurfa því að 

hafa lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig eru vinnubrögð metin, virkni í hópastarfi, frumkvæði o.s.frv. 

Í aðalnámsskrá er lykilhæfni skipt í 5 hluta: 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

  

Hlustunarverkefni 

 

 

 

notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og 

tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á 

viðkomandi efni. 

 

-nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, 

kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 

þess sem þar er birt. 

 

-átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 

hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi. 
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Danska – vor 2020 
10. bekkur – 3 klukkustundir á viku 

Kennarar: Rasmus Steenberg Christiansen og Anna Þyrí Hálfdanardóttir 

Almennt  
Nám í dönsku miðast við hæfniviðmið Aðalnámsskrár Grunnskóla, en þau eru hlustun, frásögn, 

lesskilningur, ritun, samskipti og menningarlæsi. Viðfangsefni eru aðlöguð árgöngum út frá 

hæfniviðmiðum. Þannig verður stöðug framvinda hæfni frá 8. upp í 10. bekk. 

Unnið er jafnt og þétt með viðfangsefni hæfniviðmiðanna yfir önnina og þreyta nemendur margvísleg 

verkefni sem þjálfa þá hæfni.  

Kennsluhættir: 
Lögð er áhersla á að hafa fjölbreytni í kennsluháttum þar sem tekið er mið af mismunandi 

námsnálgun og stöðu nemenda. Unnið er jöfnum höndum með meginþætti tungumálsins; lestur, 

hlustun, talað mál og ritun. Í kennslustundum er unnið með lesbók og vinnubók sem tengist 

textanum. Auk þess lesa nemendur texta af ýmsum toga. Nemendur eru þjálfaðir reglulega í að 

hlusta á mælt mál og vinna verkefni sem prófa skilning á málinu. Málfræði verður samþætt lestri og 

ritun og verður lögð áhersla á upprifjun helstu orðflokka og einkenni þeirra. Fjölbreytt ritunarverkefni 

fylgja lesbók. 

Nemendur kynnast dönsku samfélagi, menningu og siðum með aðstoð kvikmynda og tónlistar. 

Námsefni: 
● Ekko, les- og vinnubók eftir Ásdísi Lovísu Grétarsdóttur og Ernu Jessen.  

● Fjölfölduð verkefni í málfræði. 

● Hlustunaræfingar. 

● Danskar kvikmyndir, þættir og tónlist. 

● Námsspil og ýmsir leikir. 

Á haustönn er eru tveir kaflar lesnir, Livstil og Spis dig glad. Nemendur lesa valdar blaðsíður úr 

köflunum og vinna samsvarandi blaðsíður í vinnubók. Nemendur vinna þemaverkefni, horfa á dönsk 

bíómynd og danskar þættir ásamt vinna valin verkefni í málfræði. Auk þess skila nemendur 

ritunarverkefni um efni sem er búið að vinna með. 

Hjápargögn fyrir nemendur: 
Orðabækur á netinu: www.islex.is 

Réttritunarorðabók: www.ordnet.dk, www.sproget.dk 

EKKO: Læsebog; Opgavebog; Lytteøvelser 

Dansk her og nu: https://danskherognu.dk/ 

DR TV: http://www.dr.dk/tv 

Duolingo: Duolingo classroom 

http://www.islex.is/
http://www.islex.is/
http://www.ordnet.dk/
http://www.ordnet.dk/
http://www.sproget.dk/
http://www.sproget.dk/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.dr.dk/tv
http://www.dr.dk/tv
https://join.duolingo.com/
https://join.duolingo.com/
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Áætlun 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat 

6. Janúar – 27. 

Febrúar 

Verkefni unnin úr EKKO (Livstil) ásamt hlustunaræfingum 

Danskir þættir frá DR og tónlist 

Málfræði  

Duolingo 

Ritunarverkefni 

 

 

Rítun  

Munnlegt samtal 

Frásögn verkefni 

Hlústunarpróf 

Málfræðipróf 

 

 

3. Mars – 3. 

Apríl 

Verkefni unnin úr EKKO (Livstil) ásamt hlustunaræfingum. 

Hópverkefni 

Duolingo 

Léttlestarbók 

Danskir þættir frá DR og tónlist 

 

Kynning á hópverkefni 

Ritun 

 

15. Apríl – 20. 

Maí 

Verkefni unnin úr EKKO (Spis dig glad) ásamt 

hlustunaræfingum  

Danskir þættir frá DR og tónlist 

Málfræði 

Ritunarverkefni 

Lesskilningur 

 

 

Ritun  

Próf 

 

 

Yfirferð 
Hæfniviðmið (Við lok grunnskóla 3. 

Stig) 

 

Námsefni Námsmat 

Hlustun 

Tileinkað sér aðalatriði úr kynn 

ingum og frásögnum sem eru innan 

Í hlustun eru unnin 

hlustunarverkefni úr Ekko 

vinnubók, nemendur hlusta á 

Hlustunarpróf 
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áhuga-, náms- og þekkingarsviðs 

hans 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,  

 

Hlustað eftir nákvæmum upp-

lýsingum, valið úr þær sem við á og 

brugðist við eða unnið úr þeim. 

kennara tala dönsku og vinna ýmis 

verkefni. 

 

Ef til vill hitta nemendur 

dönskumælandi 

nemendur/kennara á önninni sem 

munu tala við þá dönsku. 

 

Nemendur flytja verkefni (aðrir 

hlusta) og horfa á danskar 

kvikmyndir/þætti. 

 

Lesskilningur 

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, 

 

Lesið sér til gagns, ánægju og þroska 

smásögur og skáldsögur ætlaðar 

ungu fólki og myndað sér skoðanir á 

efni þeirra og lesið og tileinkað sér 

efni sem tengist öðrum námsgreinum 

og hugtök sem tengjast þeim og nýtt 

í nýju samhengi. 

 

Lestur Ekko lesbókar ásamt öðrum 

lestextum og verkefni leyst í Ekko 

vinnubók. 

 

Nemendur horfa á danskar 

kvikmyndir/þætti með dönskum 

texta, sem reynir einnig á 

lesskilning.  

 

Nemendur afla sér upplýsinga á 

dönskum miðlum þegar unnin eru 

þemaverkefni. 

 

 

Lesskilningspróf. 

 

Samskipti 

Tekið þátt í óformlegu spjalli um 

daginn og veginn um efni sem hann 

er vel heima í, 

Öll samskipti sem eiga sér stað á 

dönsku teljast til verkefna. 

 

Munnleg próf og kynning á 

þemaverkefni. 
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Tekist á við margs konar að stæður í 

almennum samskiptum, t.d. miðlað 

og tekið á móti upplýsingum á 

ferðalögum, sem gestgjafi eða í 

netsamskiptum, 

 

Tekið þátt í skoðanaskiptum, fært 

einföld rök fyrir máli sínu og tekið 

tillit til sjónarmiða viðmælanda. 

 

Munnlegar æfingar, skipulagðar af 

kennara, ýmist sem hóp-, 

einstaklings- eða paraverkefni. 

 

Nemendur kynna þemaverkefni á 

dönsku. 

 

 

 

Frásögn 

Tjáð sig skipulega með undir-búið 

eða óundirbúið efni sem hann þekkir, 

hefur hlustað á, lesið um eða unnið 

með í námi sínu, sagt skoðun sína á 

því og brugðist við spurningum, 

 

Flutt stutta frásögn eða kynn ingu um 

undirbúið efni blaðalaust og af 

nokkru öryggi,  

 

Samið, æft og flutt frumsamið efni, 

t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í 

félagi við aðra. 

 

Munnlegar æfingar, skipulagðar af 

kennara, ýmist sem hóp-, 

einstaklings- eða paraverkefni. 

 

 

 

Munnleg verkefni 

 

Kynningar 

Ritun 

Skrifa texta af mismunandi gerðum 

með stuðningi t.d. gátlista. 

 

Ritað nokkuð lipurlega frá því sem 

hann hefur lesið, séð eða heyrt. 

 

Samið texta þar sem ímyndunaraflið 

fær að njóta sín. 

 

Nemendur gera nokkur misstór 

ritunaverkefni, bæði sem 

einstaklings- og hópa-

/paraverkefni. 

 

Skil á ritunarverkefnum. 
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Menningarlæsi 

Sýnt fram á að hann þekk ir nokkuð 

til innri sam félags-gerðar, hvað 

einkennir þjóð-félagið og það sem er 

efst á baugi hverju sinni, 

 

Sýnt fram á að hann kann nokkur 

deili á fjölbreyttum uppruna 

þegnanna á við-komandi málsvæði 

og gerir sér grein fyrir takmörkunum 

staðalmynda og áhrifum fordóma,  

 

Getur greint á milli helstu af-brigða 

tungumálsins, t.d. hvað er danska, 

norska, sænska, færeyska, skoska, 

ameríska. 

 

Nemendur kynnast danskri 

menningu í gegnum Ekko lesbók, 

kvikmyndir, lög, frá kennara og 

margt annað. 

 

Flest þau viðfangsefni sem tekin eru 

fyrir fjalla á einn eða annan hátt um 

líf fólks í dönskum menningarheimi. 

 

 

Fer fram í gegnum mörg 

önnur verkefni. 

 

Lykilhæfni: 

Tjáning og miðlun 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

 

Þættir lykilhæfni hafa áhrif á 

námsmat. 
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Verkefnaskil  
● Ef nemandi skilar ekki verkefni á skiladegi telst því ólokið. 

● Ef nemandi sér ekki fram á að geta skilað verkefni á tilsettum tíma skal hann ræða við 

kennara sinn fyrir settan skiladag og greina frá ástæðum þess. 

● Ef nemandi er ekki viðstaddur í námsmati án leyfis, fær hann D í einkunn fyrir það námsmat. 

● Ef nemandi er með leyfi á námsmatsdegi, skal hann taka próf þegar hann snýr aftur úr leyfi, 

nema að um annað sé samið. 

Mat á verkefnum og könnunum sem unnið er með yfir veturinn er leiðsagnarmat 
● Vinnubækur. 

● Framlag i hópvinnu – Veggmyndir, skýr og snyrtileg framsetning, hugmyndavinna, texti 

nokkuð rétt skrifaður, orðaforði og málfar gott. 

● Kynningar – framsögn, málfar, framburður, orðaforði, glærur eða ritaðir punktar og virk 

þátttaka allra i hóp. 

● Ritunarverkefni – uppbygging og samhengi í texta, orðaforði, málfræði og stafsetning. 

● Kannanir/lesskilningspróf. 

● Virkni í kennslustundum og í samskiptum á dönsku. 

Námsmat  
Nemendur fá einkunnina A-D eða lokið/ólokið fyrir verkefni sem unnin eru á haustönn. Nemendur 

vinna verkefni og taka skriflegt próf á önninni. Ásamt því er vinna þeirra metin jafnt og þétt.  

Í lok vetrar (á vorönn) fá nemendur eina einkunn sem er byggð á þessum þáttum auk námsmats 

vorannar. Verður sú einkunn gefin í bókstöfunum A-D samkvæmt aðalnámsskrá. 

Símanotkun 
Ekki er leyfilegt að nota síma í kennslustundum nema kennari taki annað fram. 
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Enska – Veturinn 2019 - 2020 
10. bekkur – 3 klukkustundir á viku 

Kennarar: Sigurbjörn Már Valdimarsson og Vignir Andri Guðmundsson 

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Lesskilningur: 

- Nemendur nota fréttir 

um málefni líðandi 

stundar í 

þemaverkefninu 

Controversy in the 

Classroom 

- Smærri verkefni þar sem 

nemendur vinna 

verkefni úr fréttatengdu 

efni 

- Nemendur lesa 

skáldsöguna Milkweed 

og vinna margvísleg 

verkefni úr henni, m.a. í 

samhengi við sögusvið 

hennar. 

 

 

 

Verkefni 
Próf 

 

 

 

 

- 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. 

 

- Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur 

og skáldsögur ætlaðar ungu fólki og myndað sér 

skoðanir á efni þeirra og lesið og tileinkað sér 

efni sem tengist öðrum námsgreinum og hugtök 

sem tengjast þeim og nýtt í nýju samhengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlustun 

- Verkefni þar sem 

nemendur hlusta og 

horfa á eftirfarandi og 

vinna verkefni úr: 

 

- Sjónvarpsþættir 

- Fréttir 

- Podcast (hlaðvarp) 

 

Próf í hlustun 

 

- Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- 

og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá 

og unnið úr. 

 

- Tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og 

frásögnum sem eru innan áhuga-, náms og 

þekkingarsviðs hans og brugðist við efni þeirra, 

sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á annan hátt. 
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- Hefðbundnar 

hlustunaræfingar 

 

 

 

Samskipti 

- Smáverkefni í tímum  

 

- Speedfriending:  

- samtöl við 

samnemendur og 

kennara um daginn og 

veginn (óformlegt spjall). 

- Skoðanaskipti við 

nemendur og kennara 

um álitamál (Eftir að 

hafa fræðst um þessi 

málefni í kynningum 

samnemenda) 

 

 

 

 

Munnleg próf 

ásamt mati 

kennara á 

frammistöðu 

nemenda í 

tímum. 

 

 

 

 

- Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og 

veginn um efni sem hann er vel heima í. 

 

- Tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök 

fyrir máli sínu og tekið tillit til sjónarmiða 

viðmælanda. 

 

 

 

 

 

 

Frásögn 

- Þemaverkefnið 

Controversy in the 

Classroom - kynning 

 

 

 

Frammistaða 

nemenda í 

kynningunni 

verður metin. 

- Tjáð sig skipulega með undirbúið efni sem hann 

þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með 

í námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist 

við spurningum     

      

    

Ritun: 

- Nemendur vinna stóra 

ritgerð á önninni. 

 

Ritgerðin verður 

metin. 

 

- Skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði formlega 

og óformlega og hagað orðum sínum með 

lesanda í huga og í samræmi við inntak og 

tilgang með skrifunum    
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Námstækni: 

 

Þemaverkefnið Controversy in 

the Classroom byggir að miklu 

leyti á ábyrgri og gagnrýnni 

notkun heimilda. 

 

 

Heimildaskrá og 

val á heimildum 

metið. 

 

- Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni 

úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og 

leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 

Birt með fyrirvara um breytingar 
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Námsáætlun 

Stærðfræði – haust 2019 og vor 2020 
10. bekkur – 4 klukkustundir á viku 

Kennarar: Alda Gísladóttir, Sigríður Björnsdóttir, Sigríður Hafstað og Stein Olav Romslo 

Almennt/verklag 
Nemendur eru í stærðfræði fjórar klukkustundir á viku. Breytingar geta orðið á áætluninni sem við 

tilkynnum eins fljótt og auðið er. 

Námsefni og námsmat 
Við notum Skala 3A og 3B. Viðbótarefni frá kennara verður gefið þegar nauðsynt er. 

Námsmat eru fjölbreytt verkefni, próf og lykilhæfni. 

Lykilhæfni snertir allt almennt nám og allar námsgreinar þar á meðal námsmat í stærðfræði. Þannig 

geta t.d. vönduð vinnubrögð, góð samvinna í hópastarfi og frumkvæði haft áhrif á námsmat 

nemenda. Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni skiptast í fimm flokka. 
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Yfirferð 
Náms-/viðfangsefni Hæfniviðmið 

1. kafli í Skala – Persónuleg fjármál 
Laun, fjárhagsáætlun og bókhald 
Lán og sparnaður 
Virðisbreyting 

Nemandi getur 
- reiknað út laun og skatt. 
- reiknað út vexti af bankainnistæðu. 
- reiknað með vaxtavöxtum. 
- gert einfalt bókhald í töflureikni. 
- gert útreikninga varðandi notkun kreditkorts. 
- útskýrt útreikninga og kynnt fjárhagsáætlun og bókhald. 
- reiknað út endurtekna hækkun og lækkun í prósentum. 

Sleppa: 1.1, bls. 15, 1.42, 1.44, 1.50, 1.54, 1.57, 1.58, 1.66, 1.67, bls. 32-34, 1.80. 

2. kafli í Skala – Rúmfræði og 
hönnun 
Þríhyrningsútreikningar 
Landakort og mælikvarði 
 

Nemandi getur 
- útskýrt og notað setningu Pýþagórasar. 
- reiknað út hliðarlengdir í nokkrum þríhyrningum af 

sérstakri gerð. 
- reiknað út lengd hliða í einslaga formum. 
- fært rök fyrir hvers vegna form eru einslaga. 
- lesið og notað táknmál stærðfræðinnar í rúmfræði. 
- fundið mælikvarða sem hlutfall milli eftirmyndar og 

frummyndar. 
- notað mælikvarða til að reikna út fjarlægðir á landakorti. 

Sleppa: bls. 72-92, 2.3, 2.6, 2.13, 2.22, 2.34, 2.39, 2.40, f-liður í 2.43. 

3. kafli í Skala – Algebra og jöfnur 
Línulegar jöfnur og línuleg 
jöfnuhneppi 
Bókstafareikningur 
Að leysa jöfnu með þáttun - 
Ferningsreglurnar og ójöfnur 
4. kafli í Skala - Föll 
Annar stigs föll 
Auka viðfangsefni 
Reikna með formúlum 

Nemandi getur 
- einfaldað algebrustæður. 
- þáttað algebrustæður. 
- reiknað með almennum brotum þar sem teljari og 

nefnari geta innihaldið bókstafi. 
- reiknað með formúlum. 
- leyst fyrsta stigs jöfnur. 
- leyst línuleg jöfnuhneppi með innsetningaraðferðinni, 

samlagningaraðferðinni og teikningu. 
- sett upp línuleg jöfnuhneppi sem tengjast aðstæðum úr 

daglegu lífi. 
- leyst fyrsta stigs ójöfnur. 
- fundið jöfnu annars stigs falls þegar grafið er þekkt. 
- teiknað fleygboga út frá fallstæðu. 
- sagt til um topp- eða botnpunkt (hæsta og lægsta gildi) 

fleygboga og fleiri falla. 
- leyst annars stigs jöfnur með mismunandi aðferðum. 

Sleppa (Skali 3A): bls. 114-117, bls. 125. 
Sleppa (Skali 3B): 4.23, 4.27, 4.28, 4.29, bls. 27-37. 

5. kafli í Skala – Líkindareikningur 
Frá reynslu til líkinda 
Samsettar líkur, margir atburðir 
 

Nemandi getur 
- greint á milli dráttar með og án skila. 
- reiknað út líkur á fleiri en einum atburði. 
- fundið líkur á andstæðum atburði (fylliatburði). 
- lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar um líkindi sem 

birtar eru á formi tölfræði, t.d. í fjölmiðlum. 

Sleppa: b- og c-líðir í 5.4, bls. 52-59, c- og d-líðir í 5.31, bls. 71 
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Samfélagsfræði – Veturinn 2019 - 2020 
10. bekkur – 2 klukkustundir á viku 

Kennarar: Margrét Adolfsdóttir, Sigurbjörn Már Valdimarsson og Vignir Andri Guðmundsson 

 

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Stjórnmál á Íslandi Hugtakapróf 

 

- útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og 
framkvæmd lýðræðis, 

- útskýrt uppbyggingu stjórnkerfisins og 
formleg tengsl Íslands við umheiminn, 

- útskýrt og rökrætt hugmyndir um 
velferðarsamfélagið og tengsl þess við 
stjórnmál, atvinnulíf og hugmyndastefnur 
 

Skólaþing Skýrsla og þátttaka - tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi 
og samræðu,  

- greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð 
tengjast lífi einstaklinga 

 

Lýðræði í Hagaskóla Kynningar og þátttaka - tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi 
og samræðu,  

- greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð 
tengjast lífi einstaklinga 

- útskýrt og rökrætt hugmyndir um 
velferðarsamfélagið og tengsl þess við 
stjórnmál, atvinnulíf og hugmyndastefnur 

- ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í 
samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar 

- gefið skýringar og rökrætt gerð og þróun 
íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og 
alþjóðlegra áhrifaþátta 

- önnur hæfniviðmið úr öðrum greinum 
 

Alþjóðasamfélagið og 

mannréttindi 

Hugtakapróf og 

verkefni 

 

- ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í 
samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar, 

- fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins 
og breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa 
og stjórnarfars, 
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- rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á 
öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn 
ákvæði um mannréttindi, 
 

Umhverfið Nemendur fá val um 

útfærslu og efnisval á 

lokaverkefni 

- greint mynstur mannlegra athafna sem móta 
og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum 

- gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og 
umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja 
með hliðsjón af sjálfbærri þróun,  

- sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar 
og  þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag 
og efnahagslíf, 
 

Birt með fyrirvara um breytingar 
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Náttúrufræði – vorönn 
10. bekkur – 2 klukkustundir á viku 

Kennari: Benedikt Páll Jónsson 

Tímabil Náms- / viðfangsefni Námsmat Bók Hæfniviðmið 

 

 

6.janúar  – 

7.febrúar 

 
 

1. Kraftur og hreyfing 

Kafli 1.1 – 1.4 

 

Sjálfspróf 

1.1-1.4 

Lokahnykkur bls.34-35 

 
 

 

 

Ástundun  

 

 

 

Sjálfspróf  

 

 

 

Verkefni í 

 

vinnubók 

 

 

 

Próf 

 

Að nemandi geti 

 

- útskýrt krafta sem verka í 

daglegu lífi manna 

 

- rætt um notkun 

gervihnatta í samskiptum 

manna, rannsóknir og 

áleitamál þeim tengdum 

 

- beitt algengustu 

hugtökum og heitum í 

náttúrugreinum 

unglingastigsins 

 

- lesið texta um 

náttúrufræði sér til gagns, 

umorðað hann og túlkað 

myndefni honum tengt 

 

- kannað áreiðanleika 

heimilda með því að nota 

hand- og fræðibækur, 

netið og aðrar 

upplýsingaveitur 

 

- dregið ályktanir af 

gögnum og gefið ólíkar 

skýringar með því að nota 

ólík sjónarhorn 

 

    

10.febrúar 

-  

6.mars 

4. Orka og afl 

Kafli 4.1 - 4.3 

 

Sjálfspróf 4.1-4.3 

Lokahnykkur 

bls. 107 

 

 

 

9.-13 mars Próf 

Skila vinnubók 

 

 

 

16.mars  

–  

24. apríl  

 

 

1. Kjarneðlisfræði 

Kafli 1.1 - 1.4 

 

Sjálfspróf 1.1-1.4 

Lokahnykkur     bls. 38 

 

 

27. apríl   

2. Orkuöflun 

mannkyns 
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Lykilhæfni: 
- Tjáning og miðlun  

- Sjálfstæði og samvinna  

- Skapandi og gagnrýnin hugsun 

- Nýting miðla og upplýsinga 

- Ábyrgð og mat á eigin námi 

–  

19. maí 

Kafli 2.1 – 2.3 

 

Sjálfspróf 2.1-2.3 

Lokahnykkur bls.64 

- beitt vísindalegum 

vinnubrögðum, s.s 

tilraunum og athugunum á 

gagnrýninn hátt, við öflun 

upplýsinga     innan 

náttúruvísinda 
 

22.-28 maí Próf 

Skila vinnubók 

 

 

 

  


