
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Danska 

Bekkur/hópur: 10. bekkur 

Kennari: Rannveig A. Hjartardóttir 

Tímabil: Lota 2, 2. september – 13. október 

 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

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

frá og unnið úr. 

 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. 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í. 

 Tekist á við margs konar aðstæður í almennum samskiptum, t.d. miðlað og tekið á móti 

upplýsingum á ferðalögum, sem gestgjafi eða í netsamskiptum. 

 Tjáð sig skipulega með undirbúið 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 kynningu um undirbúið efni blaðalaust og af nokkru öryggi. 

 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. 

 Skrifað um eða brugðist skilmerkilega við því sem hann hefur hlustað á, séð eða lesið og fylgt 

ákveðnu formi textagerðar þar sem það á við. 

 Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu. 

 Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta sín. 

 Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og það 

sem er efst á baugi hverju sinni. 

 Sýnt fram á að hann kann nokkur deili á fjölbreyttum uppruna þegnanna á viðkomandi málsvæði 

og gerir sér grein fyrir takmörkunum staðalmynda og áhrifum fordóma. 

 Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, norska, sænska, færeyska, 

skoska, ameríska. 

 Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga 

við, t.d. nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til um merkingu orða. 



 Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt 

sanngjarna endurgjöf. 

 Nýtt sér reynslu sína og þekkingu til að skapa nýja þekkingu og nota í nýju samhengi. 

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna 

að leggja. 

 Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 
 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Efni frá kennara 

 Vefsíður 

 Þættir/kvikmyndir 

 Greinar/textar 

 Ekko lesbók 

 Málfræði Dan 102 

 

Námsmat: 
 Leiðsagnarmat 

 Símat 

 Sjálfsmat 

 Verkefni  

 Vinna í tímum 

 

 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

2. – 27.  Valin verkefni og hlustunaræfingar úr Ekko 

 Smásögur og greinar af skólavefnum 

 Vinna myndasögu eða kortfilm 

 Skil á myndasögu/kortfilm 24. sept. 

Október  

30. sept. – 9. okt.  Málfræði 

 Verkefni af vef mms.is 

 Skila málfræðiverkefni 9. okt. 

10. október - 
viðtalsdagur 

 

14. – 18.  16. – 17. Námsferð 

21. – 25.   

28. okt. – 1. nóv.   

Nóvember  

4. – 15.  Uppbrotsdagar og árshátíð 

18. – 22.  Yndislestrarbók – lesa og vinna verkefni 

 25. – 29.  Yndislestrarbók – lesa og vinna verkefni 

Desember  

2. – 6.  Yndislestrarbók – lesa og vinna verkefni 

9. – 13.  Yndislestrarbók – skila verkefni 



 11. Uppbrotsdagur, laufabrauð o.fl. 

16. – 19.  Eitthvað jólalegt 

20.  Litlujól 

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

7. – 10.  Efni frá kennara 

13. – 17.  Pinligt bls. 3 – 7 

 Valin verkefni úr vinnubókinni 

 20. – 24.  Pinligt bls. 3 – 7 

 Valin verkefni úr vinnubókinni 

27. – 31.  Lyt og se  

 Efni frá kennara 

Febrúar  

3. – 7.  Valin verkefni úr Dejlige Danmark 

 Dans 7. 

10. – 14.  Valin verkefni úr Dejlige Danmark 

 Dans 14. 

Vetrarfrí 15. – 18.  

 19. – 21.  Verkefni – „Skólaferðalag til Danmerkur“ 

 Dans 21. 

24. – 28.   Verkefni – „Skólaferðalag til Danmerkur“ 

 Danssýning 28. 

Mars  

2. – 4.  Verkefni – „Skólaferðalag til Danmerkur“ 

6. mars - viðtalsdagur  

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl  

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

 

 

 


