
 
 
 
 

Kennsluáætlun - Danska  

2019 - 4. lota  

Bekkur:  8.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 

kennslubókina Grammatik, ásamt sjálfstæðum verkefnum frá kennara sem þjálfa mismunandi hæfniviðmið. Við munum hlusta á tónlist, 

horfa á myndbönd, kvikmyndir og þætti ásamt því að nýta okkur hin ýmsu forrit og öpp, þ.á.m. quizlet, duolingo, padlet og google classroom. 

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

  

Námsmat: Leiðsagnarmat er námsmat til að læra af (leiðsögn) og er skipulagt sem hluti af námi hvers og eins. Leiðsagnarmat er mat sem lagt 

er fyrir nemendur jafnt og þétt allt námsárið með það að markmiði að nota niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. 

Til þess að ná þessu fram verður áherslan lögð sjálfsmat nemenda og jafningjamat, en kennari mun einnig nýta sér matskvarða við mat á 

hæfni. Verkefni verða lögð fyrir reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, sem eru í samræmi við 

Aðalnámsskrá grunnskóla. Einkunnir verða gefnar í bókstöfum. 

 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



 
 
 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Námsmat Hæfniviðmið 

18. – 22. mars  Uppbrotsdagar / skíðaferð  
 

 

25. – 29. mars Grammatik I 
sagnir 
 
Verkefni frá kennara 
Padlet 
 

- Skrifa einfaldar setningar í nútíð 
- Æfa sig í að setja greini 
- Æfa sig í réttum fornöfnum 

 Ritun: 
Geti skrifað einföld 
skilaboð eða 
tölvupóst. 

1. – 5. apríl Lingohut 
Framburðarblað 
 
Grammatik I 
verkefni 40-44 
 

- Æfa einfaldan framburð 
- Æfa spurningar og svör 
- Spurnarfornöfn 
- Vinna saman 2 og 2 

 

Matskvarði  
leiðsagnarmat 
 

Samskipti: 
Spurt og svarað á 
einfaldan hátt um 
það sem stendur 
honum næst 

8. – 12. apríl Lingohut 
Duolingo 

- Æfa einfaldan framburð 
- Gera stutta dagbókarfærslu 
- Lesa upp 

Sjálfsmat 
matskvarði 

Frásögn:  
Lesið upp eigin 
texta sem hann 
hefur haft tækifæri 
til að æfa 

15. – 19. apríl  Páskaleyfi Páskaleyfi Páskaleyfi Páskaleyfi 

22. – 26. Apríl 
páskaleyfi 22.apríl 
Sumardagurinn 
fyrsti 25.apríl 

Grammatik I 
Óreglulegar sagnir 
Verkefni 5-15 
 
Verkefni frá kennara 
quizlet 

- Þekkja algengustu óreglulegu 
sagnirnar 

- Núþálegar sagnir 
- Nýta reglurnar í setningagerð 

 

 
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 

 

Ritun: 
Samið stuttan 
texta með 
stuðningi mynda, 
hluta eða tónlistar. 



 
 
 
 

29. apríl – 3. Maí 
1.maí - frídagur 

Myndasögur og 
tímarit 
 

- Gera stutta myndasögu annað 
hvort á blaði eða myndbandi 

Jafningjamat 
leiðsagnamat 

Ritun 
Leikið sér með 
málið og látið 
sköpunargleðina 
njóta sín 

6. – 10. Maí 
Frí 10. og 11. Maí 
 

Lög og lagatextar 
Hlustunarverkefni 
frá kennara 

- Hlusta á lög og annan texta og ná 
aðalatriðunum.  

- Kynna sér danska tónlist  
- Kynnast dönskum barnalögum 

sem eru líka til á Íslandi.  

Einstaklingsverkefni Hlustun: 
Hlustað eftir 
upplýsingum og 
unnið úr þeim. 

13. – 17. maí 
 
 

Verkefni frá kennara 
 

- Nemendur vinna í pörum og búa 
til spil á dönsku. 

Hópverkefni 
Jafningjamat 
Leiðsagnarmat 

Námshæfni: 
Tekið virkan þátt í 
hóp og 
tvenndarvinnu, 
hlustað á og tekið 
tillit til þess sem 
aðrir hafi að segja. 

20. – 31.maí              Lokaverkefni í unglingadeild   

3.-7.júní 
Uppstigningardag
ur og 
skipulagsdagur 
 

 Lokaverkefni í unglingadeild   

 


