
 

Danska 10. bekkur 

Kennsluáætlun 2022-2023 

 

 
 

Kennari: Anna Kristín Jóhannesdóttir 
 
Námsefni: Ekko, Bordbombe, annað efni. 
 
Kennsluaðferðir:  

- Fjölbreytt les-, hlustunar- og ritunarverkefni í Ekko lesbók og vinnubók eftir þemum   

- Þættir og stuttmyndir. 

- Annað efni 

- Hlustunaræfingar og samtalsæfingar.. 
- Málfræði 

Námsmat: 
- Skilaverkefni 

- Ritun 

- Hópverkefni. 

- Framsögn/kynning/upptökur 

- Málfræðikönnun 

- Verkefni úr köflum 

- Orðaforðapróf. 

- Virkni. 

- Munnlegt próf 

- Hlustunarpróf 

- Lesskilningspróf 

 
Kennslustundir: 4 x 40 mínútna kennslustundir á viku. 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: 

● Orðabækur 

● Orðabækur á netinu: www.snara.is, https://islex.arnastofnun.is/is/, www.ordnet.is 

● Ekko lesbók og hljóðbók: https://mms.is/namsefni/ekko-nemendabok-rafbok 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Kennsluáætlun 
 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

Ágúst – 
Desember 

Ekko kafli 1. Skólalífið. 
 
Ekko kafli 2 + 3. Íþróttir, hreyfing og matarvenjur. 
 
Ekko kafli 5. Glæpir.  
 

● Hlustun 

● Lesskilningur 

● Ritun 

http://www.snara.is/
https://islex.arnastofnun.is/is/
http://www.ordnet.is/


Jólahefðir 

 
● Menningarlæsi 

● Samskipti 

Janúar - Maí 

Ekko kafli 6. Samskipti. 
Samtalsæfingar, undirbúningur fyrir munnlegt próf. 
 
Ekko kafli 7. Þú og ég.  
 
Ekko kafli. 8. Framtíðin.  
 
Munnlegt próf. 

● Hlustun 

● Lesskilningur 

● Samskipti 

● Ritun 

● Málnotkun 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá Grunnskóla 
 

Nemandi getur: 

 

Hlustun 
● Nemandi getur tileinkað sér aðalatriði úr kynningum/frásögnum sem eru innan áhuga-, náms- og 

þekkingarsviðs hans og brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á annan hátt.   
● Nemandi getur hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, og nýtt þær upplýsingar. 

  

 
Lesskilningur 

● Nemandi getur lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum 
orðaforða.  

● Nemandi getur nýtt sér í verkefnavinnu úr texta. 
● Nemandi getur sagt frá eða unnið úr lesnum texta.  
● Nemandi getur aflað sér upplýsinga úr texta.   
● Lesið rauntexta úr tímaritum sem fjalla um efni er varðar  líf hans, aðstæður eða umhverfi.  
● Nemandi getur lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur/skáldsögur ætlaðar ungu fólki.  
● Nemandi greinir aðalatriði frá aukaatriðum úr texta.    
● Nemandi getur brugðist við efni ýmissa lesna texta.   
●  

Samskipti 
● Nemandi getur sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur.   
● Nemandi getur notað algeng föst orðasambönd úr daglegu máli.   
● Nemandi getur tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn. 

 
Frásögn 

●  Nemandi getur tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir 
● Nemandi getur flutt stutta frásögn eða kynningu  

 
Ritun 

●  Nemandi getur skrifað lipran samfelldan texta um efni sem hann hefur þekkingu á  
●  Nemandi getur fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta  
● Nemandi getur sýnt fram á góðan orðaforða   
● Notað tengiorð við hæfi  
● Nemandi getur nýtt sér meginreglur um málnotkun  
● Nemandi getur tjáð skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu  

 

 



Menningarlæsi 

 

●  Nemandi gerir sér  grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum    
● Nemandi getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, norska, sænska, 

færeyska, skoska, ameríska  
 

Námshæfni 

● Nemandi getur unnið sjálfstætt,   
● Nemandi getur unnið með öðrum   
● Nemandi getur unnið undir leiðsögn   

 
 

 

 


