
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Danska 

Bekkur:  10. bekkur 

Kennarar: Ólafur Kr. Jóhannsson 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
*Fyrirhafnarlítið tileinkað sér talað mál um 
margvísleg málefni í kunnuglegum aðstæðum 
þegar framsetning er áheyrileg. 
*Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr 
þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim. 
*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. 
*Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín. 
*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. 

 

Kynnist skólastarfi í 
Danmörku og hvernig 
skólakerfið virkar þar. 

EKKO, lesbók, vinnubók, 
málfræðilykill, kvikmyndir, 
þættir, aukaefni eftir 
þörfum. Ritunarblöð. 
 

Símat með áherslu á 
leiðsagnarmat.                                                                  
Öll vinna vetrarins liggur 
til grundvallar námsmati 
þ.m.t. vinna,virkni og 
hegðun í kennslustundum 

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

 

               „                 „  

Vika 3 

3. – 7. september 

 

                „                 „ Skila ritun  

Vika 4 

10. – 14. eptember 

 

 

               „                „ Kaflapróf 



 
 

Vika 5 

17.-21. September 

 

Geti leikið sér með málið og unnið verkefni út frá 
mynd sem horft er á 

Kvikmynd                „ Hópverkefni 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

*Tileinkað sér aðalatriði úr kynningu og frásögnum 
sem eru innan áhuga-, náms- og þekkingarsviðs 
hans og brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr 
eða nýtt sér á annan hátt. 
*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. 
*Tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök 
fyrir máli sínu og tekið tillit til sjónarmiða 
viðmælanda.  
*Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri 
samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og 
það sem er efst á baugi hverju sinni. 
*Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín. 

 

Unnið með íþróttir og 
hvers vegna mikilvægt er 
að stunda þær og fjallað 
um ýmsar íþróttagreinar. 

EKKO og vinnubók A 
 
Seks gode grunne til at 
bevæge sig. 
Det er vigtigt ..... 
Motion er mange ting 
Tænk bare 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 
                „                 „   

Vika 8 

8.  – 12. október 
                „                „  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

               „                „  

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

                „                  „ Kaflapróf 



 
 

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 
*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. 
*Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og 
veginn um efni sem hann er vel heima í. 
*Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri 
samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og 
það sem er efst á baugi hverju sinni. 
*Nýtt sér reynslu sína og þekkingu til að skapa 
nýja þekkingu og nota í nýju samhengi. 

Spis dig glad. 
 
Matarvenjur í Danmörku 
og borið saman við 
matarvenjur annarsstaðar. 
Hvað er hollt og hvað ekki. 

  

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

    

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
    

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
Skrifað um eða brugðist við því sem hann hefur 
hlustað á, séð eða lesið og fylgt ákveðnu formi 
textagerðar þar sem við á. 

  Ritun 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
    

Vika 16 

3.  – 7. desember 

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. 

*Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr 

fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 

tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af 

gagnrýni. 

 

Livsstil.  
Fjallað um það að vera 
neytandi í nútíma 
þjóðfélagi. 

EKKO og vinnubók A 
Forbruger 
Ung i Norden 
Velkommen til verden 

Kaflapróf 



 
 

Vika 17 

10.  – 14. desember 
  Abdul Kabels liv i 

vigesporet 
Lisa Violas li 
overhalningsbanen 
Vi mangler ikke rigtig noget 

 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 DR1 – jólaþættir og 

lög 

Dönsk jól  

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 
  Mig og mit forbrug 

Så sluk dog 
Kaflapróf 

 
 

 

 


