
 

Danska 10. bekkur 

Haust 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Arna Guðmundsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 

Sumarfrí 

Sommerferie  

Orðaforðinn unninn með 
hugtakakorti. 

Talæfingar 

Unnið með grunnmálfræði og  

Grammatik 

 

27. ágúst  - 31. 

september 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 

málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

 

3.-7. 

september 

 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 

verkefnabók B og ýmsu efni frá 

kennara 

Verkefnabók metin 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Lige i lommen 

Stoðkennarinn 

Textar lesnir ýmist af kennara eða 
nemendur lesa til skiptis og 
myndbönd sýnd. 

Stoðkennarinn - Vinna í lesbók: 
1,1,1,  1,1,2,  1,1,3,  1,1,4,  1,1,7,  
1,3,1,  1,3,2,  1,3,3,  1,3,4,  1,3,6,  
1,3,7  

 

17. - 21. 

september Lige i lommen 

Stoðkennarinn 

Textar lesnir ýmist af kennara eða 
nemendur lesa til skiptis og 
myndbönd sýnd. Ratleikur að verkefni 
loknu. 

Stoðkennarinn - Vinna í lesbók: 
1,1,1,  1,1,2,  1,1,3,  1,1,4,  1,1,7,  
1,3,1,  1,3,2,  1,3,3,  1,3,4,  1,3,6,  
1,3,7 

 
 
 
 
 
 



 

24. – 28. 

september 

 Sport og motion 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 14-20 og bls. 26 í lesbók 
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54  
Stoðkennarinn Ung  i dag  1 og 3  má 
sleppa krossgátu og hlustun         
Stoðkennarinn  Vinna í lesbók: 1,1,1,  
1,1,2,  1,1,3,  1,1,4,  1,1,7,  1,3,1,  1,3,2,  
1,3,3,  1,3,4,  1,3,6,  1,3,7 

 

 1.- 5. október 

 Sport og motion 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 14-20 og bls. 26 í lesbók  
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Ung  i dag  1 og 3  má 
sleppa krossgátu og hlustun  

 

8. -12. október 

 
Sport og motion 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

 Ekko bls. 14-20 og bls. 26 í lesbók 

Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 

Stoðkennarinn Ung  i dag  1 og 3  má 
sleppa krossgátu og hlustun 

Könnun úr þemanu 

15. – 19. 

október         19. 

vetrarfrí 
Kvikmynd 

Kvikmynd sýnd og verkefni tengd 
myndinni unnin. 

Kandidaten  

22.- 26. 

október          

22. vetrarfrí       
23. skipulagsdagur 

Comic Life Nemendur búa til teiknimyndaseríu á 

dönsku í smáforritinu Comic Life  

 

Nemendur búa til teiknimyndaseríu 

á dönsku í smáforritinu Comic Life  

 

 

29. okt - 2. 

nóvember 

1.samskiptadagur 

Comic Life Nemendur búa til teiknimyndaseríu á 

dönsku í smáforritinu Comic Life  

 

Nemendur búa til 

teiknimyndaseríu á dönsku í 

smáforritinu Comic Life 

 

5. -9.nóvember       
8. Baráttudagur 

gegn einelti  

Comic Life Nemendur búa til teiknimyndaseríu á 

dönsku í smáforritinu Comic Life  

Nemendur búa til teiknimyndaseríu 

á dönsku í smáforritinu Comic Life  

Skil á verkefni gildir til 

námsmats 



 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Krimi 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Munnlegar æfingar Ekko bls. 54- 57 
og bls. 60- 65 í lesbók. Vinnubók 
bls. 29- 47 bls. 53-54 Stoðkennarinn 
– örtextar -Líkaminn 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

19. -23. 

nóvember 
Krimi 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskiningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 54- 57 og bls. 60- 65 í 
lesbók                                     
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Málfræði : 
óreglulegar sagnir 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

26.- 30 

nóvember 

 
Krimi 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskiningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 54- 57 og bls. 60- 65 í 
lesbók                                     
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Málfræði : 
óreglulegar sagnir 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

3. - 7. 

desmeber 

 
Krimi 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskiningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 54- 57 og bls. 60- 65 í 
lesbók                                     
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Málfræði : 
óreglulegar sagnir 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
Námsmat úr þemanu 

10. - 14. des. 

Kvikmynd Kvikmynd sýnd og verkefni tengd 
myndinni unnin. Se til venstre der er en svensker 

 
 
 
 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

Smásögur og verkefni sem 
tengjast jólum 

Sagan lesin og unnið með  orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í 

Ýmsar smásögur 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 



 

21. jólafrí 

     J Ó L A F R Í      

3.- 4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

Livstil 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

 Ekko bls. 42-53 í lesbók 

Vinnubók bls. 83 - 104 

Stoðkennarinn  Helse og motion 1 
og 4 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

7. – 11. janúar 

 Livstil 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

 Ekko bls. 42-53 í lesbók 

Vinnubók bls. 83 - 104 

Stoðkennarinn  Helse og motion 1 
og 4  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

14. – 18. janúar 

Livstil 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Ekko bls. 42-53 í lesbók 

Vinnubók bls. 83 - 104 

Stoðkennarinn  Helse og motion 1 
og 4  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

 

Námsmat:   

Sjá hæfniviðmið á Mentor. 
 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, tungumál eru lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni 

líðandi stundar og nýta efni frá dönskum vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 


