
     
 

Árgangur:  10. bekkur    Tímafjöldi:  4 kest. á viku  

 

Kennarar: Herdís Snorradóttir 

 

Námsefni: Ekko lesbók og vinnubók, hraðlestrarbækur, ljósrituð málfræðiverkefni, kvikmyndir. 

 

Námsmat:  Kaflapróf 15% 

  Miðsvetrarpróf 25% 

  Vorpróf 30% 

  Hraðlestrarbækur 10% 

  Ýmis verkefni 10% 

  Vetrareinkunn 10% 

 

Lykilhæfni: 

Danskan kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í dönsku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Danska 
 



 

Haustönn 

Hæfniviðmið 
Hlustun. Nemandi geti: 

 Fyrirhafnarliítið tileinkað 
sér talað mál um 
margvísleg málefni í 
kunnuglengum 
aðstæðum þegar 
framsetning er áheyrileg 

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

 Hlustað eftir nákvæmum 
upplýsingum, valið úr þær 
sem við á og brugðist við 
eða unnið úr þeim.  

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Skólinn 
Ritun 

Málfræði 
 

Ekko kafli 1, Skoleliv 

 
 
Kaflapróf kafli 1 
 

 

Mánudag 17. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Íþróttir og hreyfing 

Ritun 
Málfræði 

 

Ekko kafli 2, Sport og motion 

 

 

 

Kvikmynd 

Þriðjud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19.- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Íþróttir og hreyfing 

Ritun 
Málfræði 

 

Ekko kafli 2, Sport og motion 

 
 
Kaflapróf kafli 2 
 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Matur og næring 

Ritun 
Málfræði 

 
 

Ekko kafli 3, Spis dig glad 
 

 

Mánud.7. og þriðjud. 8. des 
Námsmatsdagar 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 

 

 

 

Vorönn 



Hæfniviðmið 
Lesskilningur. Nemandi geti: 

 Lesið sér til gagns og 

ánægju almenna texta af 

ýmsum toga með nokkuð 

fjölþættum orðaforða og 

valið lestraraðferð eftir 

eðli textans og tilgangi 

með lestrinum. 

 Aflað sér upplýsinga úr 

texta, greint aðalatriði frá 

aukaatriðum, gert sér 

grein fyrir heildar 

niðurstöðum og nýtt sér í 

verkefnavinnu, 

 Lesið sér til gangns, 

ánægju og þroska 

smásögur og skáldsögur 

ætlaðar ungu fólki og 

myndað sér skoðanir á 

efni þeirra og lesið og 

tileinkað sér efni sem 

tendgist öðrum 

námsgreinum og hugtök 

sem tengjast þeim og nýtt 

í nyju samhengi. 
 

Samskipti. Nemandi geti: 
 Sýnt fram á að hann er vel 

samræðurhæfur um 

kunnugleg málefni, beitir 

nokkuð réttu máli, 

Efnisþættir námsgögn  

Tími: janúar 
Matur og næring 

Ritun 
Málfræði 

 
 

Ekko kafli 3, Spis dig glad 
 
 
Kaflapróf kafli 3 
 

 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 

Tími: febrúar 
Lífstíll 
Ritun 

Málfræði 
Hraðlestrarbók 

 

Ekko kafli 4, Livstil 
 

 

 

 

Kvikmynd 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Lífstíll 
Ritun 

Málfræði 

 

Ekko kafli 4, Livstil 
 

 
 
Kaflapróf kafli 4 

 

 
Pákafrí frá 21. – 28. mars 

Tími: apríl 
Glæpir 
Ritun 

Málfræði 
Hraðlestrarbók 

 

Ekko kafli 5, Kriminalitet 

 
Fimmtud. 14. apríl og föstud. 15. 
apríl - þemadagar 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Glæpir 
Ritun 

Málfræði 

Ekko kafli 5, Kriminalitet 

 
Föstudagur 1. maí frídagur 
 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 



 Takið 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, 

Frásögn. Nemandi geti: 

 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,  

Ritun. Nemandi geti: 

 tjáð sig um skoðanir sínar, 

tilfinningar, reynslu og 

þekkingu,  

 skrifað lipran samfelldan texta 

á hnökralitlu máli um efni sem 

hann hefur þekkingu á, sýnt 

fram á góð tök á orðaforða og 

meginreglum málnotkunar, 

 Mánud. 16. maí 2. í hvítasunnu  
 
Þriðjud. 17. maí – skipulagsdagur 
 
Mánud. 23. og þriðjud. 24. maí 
vorpróf 
 
 
 
 
Miðvikud. 8. júní skólaslit 



fylgt hefðum varðandi 

uppbyggingu og samhengi 

texta og notað tengiorð við 

hæfi,  

menningarlæsi. Nemandi geti: 

 sýnt fram á að hann þekkir vel 

til mannlífs og menningar á 

viðkomandi málsvæði og gerir 

sér vel grein fyrir hvað er líkt 

eða ólíkt hans eigin 

aðstæðum,  

 getur greint á milli helstu 

afbrigða tungumálsins, t.d. 

hvað er breska, írska, skoska, 

ameríska, ástralska. 

Námshæfni. Nemandi geti: 

 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,  

 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, 
 

 

 

 
 
 

Með fyrirvara um breytingar 


