
Kennsluáætlun  

Lota 3 

Vor 2019 

Bekkur: 10.bekkur 

Námsgrein: Danska 

Fjöldi kennslustunda:3 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 

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

kennslubækurnar Ekko og Grammatik ásamt vinnubók og hlustunarefni.  Einnig verður notast við tónlist, myndbönd, kvikmyndir, þætti, 

frjálslestrarbækur og ýmis forrit og öpp. 

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

  

Námsmat: Mikil áhersla verður lögð á sjálfsmat nemenda og jafningjamat, til þess að meta námsárangur hvers og eins. Verkefni verða lögð 

fyrir reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla. Í lok hverrar lotu 

setja nemendur sér markmið fyrir næstu lotu. 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 eða náðir 
ekki að gera í tímanum) 

3. – 4. jan Grammatik II 
Nafnorð 
 
 

 
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. 

 Fylgt þræði í fjölmiðlaefni og úr heimi dægurmenningar. 

 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. 

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

Ritun 
Lesskilningur 

 
7. – 11. jan. 
 
11. janúar - 
skipulagsdagur 

Nafnorðavinna 
 
Könnun 
 

Lesskilningur 

14. – 18. jan. 
 
 

Grammatik II 
Tímaritaverkefni 
 
 
 

Samskipti 
Jafningjamat 

 
21. – 25. jan. 

Grammatik II 
Lýsingarorð 
 
 
Könnun 
 
 

Hlustun 

28. – 1.feb 
 

Kjörbókarverkefni 
Þáttur - Dicte 

Lesskilningur 
Frásögn 
Samskipti 

4. – 8. feb 
 
5. feb: Nemenda og 
foreldraviðtalsdagur 

Þáttur Dicte 
Verkefni  
 
 
 
 

Lesskilningur  
Hlustun 
 
Könnun 



  
Grammatik II 
Lýsingarorð 
Stigbreyting 
 
 
Skil á kjörbókarverkefni 

 Lesið og skilið megininntak rauntexta svo sem blaðagreinar, 
tímaritsgreinar og netmiðla sem fjalla um efni er varða efni sem hann 
þekkir og brugðist við því.  

 Lesið og skilið megin inntak stuttra sagna ætluðum ungu fólki. 
 
Frásögn 
 
Að nemandi: 

 geti sagt frá sjálfum sér og persónulegum högum sínum.  

 geti notað grunnorðarforða í efnisflokkum, sem unnið hefur verið með. 

 geti æft og flutt efni, td stutt atriði, sögu, ljóð eða lag, einn eða með 
öðrum. 

 
Ritun 
Að nemandi:  

 geti 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 og/eða skoðanir hans fá að njóta sín 
 
 
 
Samskipti 
Að nemandi: 

 Geti tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn og um efni sem 
hann þekkir og fært einföld rök fyrir máli sínu. 

 Tekist á við margs konar aðstæður í almennum samskiptum s.s. sem 
gestgjafi eða í netsamskiptum. 

 Tekið þátt í samskiptaleikjum. 

 
 

11. – 15. feb 
 
 

Lb. 71 Brevkassen.  
Vb. 44 – 46  
Hlustun 11  
Skrifum bréf um okkar 
eigin ástarkrísu og 
svörum bréfum hvers 
annars. 
 
Bréf og svör lesin. 
 

 
Ritun 
Frásögn 

18. – 22. Feb Dönsk bíómynd 
 
 
Julehygge. Fjöllum um 
danskar jólahefðir, 
jólalög, mat o.fl. 

Hlustun 

 

 

 



 

 

 


