
Kennsluáætlun  

Lota 3 

Vor 2019 

Bekkur: 8.bekkur 

Námsgrein: Danska 

Fjöldi kennslustunda:3 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsfdóttir 

Áfangalýsing 
 

 

Kennsluaðferðir: Unnið verður í 8-9 vikna lotum, þar sem lagt verður áhersla á mismunandi hæfniviðmið. Notast verður meðal annars við 

kennslubókina Tænk ásamt vinnubók og hlustunarefni.  Einnig verður notast við tónlist, myndbönd, kvikmyndir, þætti, frjálslestrarbækur og 

ýmis forrit og öpp, þá sérstaklega Duolingo.  

Leitast er við að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta, ýmist með einstaklings og hópavinnu, félagakennslu og stöðvavinnu. 

  

Námsmat: Verkefni verða lögð fyrir reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, í samræmi við Aðalnámsskrá 

grunnskóla. Einkunnir verða gefnar í bókstöfum. 

  
   
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat  
(nýttu dálkinn líka til að skrifa 
niður heimanám ef þú náðir 
ekki að gera í tímanum) 

 
3. – 4. janúar 

 
Hjemmet – kynna kafla og 
efni lotu. 
 

 
Námshæfni 
 
Að nemandi: 

 geti beitt margvíslegum námsaðferðum til að auðvelda sér námið, t.d. 
nýtt sér myndir sem fylgja, titil á texta og skoðað samhengi til að auðvelda 
skilning. 

 geti beitt á raunsæjan og sanngjarnan hátt sjálfsmati og jafningjamati 
sem tengist viðfangsefni. 

 geti nýtt sér hjálpartæki, s.s. orðabækur, veforðasöfn, leitarvélar og 
námsforrit. 

 geti unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess 
sem aðrir hafa að segja. 
 
Hlustun 
 
Að nemandi: 

 skilji venjulegt, talað mál sem varðar daglegt líf og hann sjálfan. 

 skilji aðalatriðin í t.d. tilkynningum, samtölum og stuttum frásögnum úr 
því efni sem unnið er með.  

 geti fylgst með og náð aðalatriðunum þegar fjallað er um efni sem hann 
þekkir vel og hefur grunnorðaforða um. 
 
 
Lesskilningur 
 
Að nemandi: 

  geti lesið stuttan texta og skilið í honum aðalatriðin. 

Menningarlæsi 
 

 
7. – 11. janúar 

Húsin í Danmörku – 
myndir og heimasíður 
Tænk 
Lb. Bls. 30-31 
Vb. Bls.64-66 

Námshæfni 

 
14. – 18. janúar 

Hlustun 18, 19 og 20 
Lb.32-33 
Vb.69-73 
 
 
Duolingo 

Hlustun 

 
21. – 25. janúar 

Mit hjem 
Lb.33-34 
vb. 74-78 
 
Duolingo 

Lesskilningur 
Námshæfni 

 
28. jan. – 1. febr. 

Mit hjem 
Lb.34-35 
Vb.79-81 
 
Duolingo 

Ritun 
lesskilningur 

 
4. – 8. febrúar 
 

Vores hjem i fremtiden 
Lb 36-37 
Vb. 82-84 

 
Ritun 
Lesskilningur  
 



 
11. – 15. febrúar 
. 

Vores hjem i fremtiden 
Lb. 38-39 
Vb.85-91 
 
Hlustun  

  geti beitt leitarlestri í stuttum textum, þ.e. lesið texta hratt yfir til að 
finna ákveðnar upplýsingar.  
 
Menningarlæsi 
 

 sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og  
menningarsvæða og  getur borið saman við eigin menningu. 

 sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda málsins við íslensku, 
eigið móðurmál eða önnur tungumál sem hann er að læra. 
 
 

 
Lesskilningur 
Hlustun 

 
18. – 22. Febrúar 

VETRARFRÍ  
 
 

21.feb-1.janúar Upprifjun 
Könnun úr efni lotunnar 

Hlustun 
Lesskilningur 
Menningarlæsi 

 

 

 

 

 

Markmiðin mín í byrjun lotu: 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 


