
 

Kennsluáætlun haust 2021 

Danska 10. bekkur 

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

Tungumál eru lifandi námsgrein þar sem eðlilegt er að taka inn málefni líðandi stundar því getur áætlunin tekið breytingum. 

Kennari: Valdís Inga 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

23. ágúst-         

27. ágúst 

Skólasetning          

24. ágúst 

Sumarfrí 

Sommerferie  

Unnið með orðaforða um sumarið Efni frá kennara  

2.vika 

30.ágúst – 3. 

sept 

 

 

 

Stoðkennarinn 

Danmark 
 

Stoðkennarinn kynntur 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði fléttuð inn í. 

Stoðkennarinn 1.1.1 -1.2.3 
málfræði 
Smil bls. 72- 85 
Netefni 

 

3.vika 

6. sept - 10. sept 

 

 

Fatnaður og útlit 

Netmiðlar og áhrif  

Efni frá Dr 

Skoleliv 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði fléttuð inn í. 

Ljósrit frá kennara                     

Stoðkennarinn-málfræði 1.3.1-

1.3.6 

Ekko: Lesbók bls. 4-13 og 

verkefnabók bls 5-26                                    

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



4.vika 

13. sept– 17. 

sept 

 

 

Skoleliv 

Danske efterskoler 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði fléttuð inn í. 

Ekko: Lesbók bls. 4-13 og 
verkefnabók bls 5-26                                   
Ljósrit frá kennara                     
Stoðkennarinn-málfræði 1.3.1-
1.3.6 

Paraverkefni sem felst í 
því að kynna danskan 
,,efterskole“ 

5.vika 

20. sept– 24. 

sept 

 

Starfsdagur            

24. september 

 

Skoleliv 

Danske efterskoler 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði fléttuð inn í. 

Ekko: Lesbók bls. 4-13 og 
verkefnabók bls 5-26                                   
Ljósrit frá kennara                     
Stoðkennarinn-málfræði 1.3.1-
1.3.6 

Paraverkefni sem felst í 
því að kynna danskan 
,,efterskole“ 

6.vika 

27. sept- 1.okt 

 

 

 

Sport og motion 

Kynfræðsla samþætt við 
lífsleikni 

 

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 

Horft á þætti á Dr 

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

7.vika 

4. okt – 8. okt 

 

 

 

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

Valdir textar úr 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. Tempo 
rafrænt efni frá MMS – Lige i lommen, 
rafrænt efni frá MMS 

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



8.vika 

11. okt – 15. okt 

Uppbyggingadagar 

13.-15. október 

 

 

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

Valdir textar úr 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. Tempo 
rafrænt efni frá MMS. Lige i lommen, 
rafrænt efni frá MMS 

Könnun úr þemanu 
 
Paravinna- velja 
íþróttagrein og vinna 
stutt verkefni um hana 

9.vika 

18. okt - 22. okt 

Vetrarfrí               

18.-19. október 

Dönsk kvikmynd Hlustun, áhorf og tal þjálfað  Kvikmynd sýnd og verkefni unnin 

 

 

10. vika 

25. okt - 29. okt. 

Spis dig glad- sundhed Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Valdir textar úr Ekko bls. 30-31, 33, 34-
35, 38 og 41  í lesbók Vinnubók bls. 
59-64, 67-71, 77-80 bls. Stoðkennarinn 
:  Vinna í málfræði: 1.4.1 og 2.1.1- 2.1.4 
Tempo rafrænt efni frá MMS. Lige i 
lommen, rafrænt efni frá MMS 

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

11. vika 

1. nóv – 5. nóv. 

 Samskiptadagur      

2. nóvember 

Spis dig glad- sundhed Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Valdir textar úr Ekko bls. 30-31, 33, 34-
35, 38 og 41  í lesbók Vinnubók bls. 
59-64, 67-71, 77-80 bls.   
Stoðkennarinn :  Vinna í málfræði: 1.4.1 
og 2.1.1- 2.1.4 Tempo rafrænt efni frá 
MMS. Lige i lommen, rafrænt efni frá 
MMS 

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

12. vika 

8. nóv – 12. nóv 

 

 

 

Spis dig glad- sundhed Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
fléttuð inn í. 

Valdir textar úr Ekko bls. 30-31, 33, 34-
35, 38 og 41  í lesbók Vinnubók bls. 
59-64, 67-71, 77-80 bls. Stoðkennarinn 
:  Vinna í málfræði: 1.4.1 og 2.1.1- 2.1.4 
Tempo rafrænt efni frá MMS. Lige i 
lommen, rafrænt efni frá MMS 

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



13.vika 

15. nóv - 19. nóv 

 

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

Munnlegar æfingar  og valdar 
æfingar úr Ekko bls. 54- 57 og bls. 
60- 65 í lesbók. Vinnubók bls. 29- 
47 bls. 53-54  
Stoðkennarinn Málfræði: 2.2.1-2.2.4 

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

14.vika 

22. nóv - 26. nóv. 

Starfsdagur            

23. nóvember 

 

Krimi 

 

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

Valdar æfingar úr Ekko bls. 54- 57 
og bls. 60- 65 í lesbók                                     
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Málfræði :  3.1,1-
3.1.2 

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

15.vika 

29. nóv - 3. des. 

 

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

Valdar æfingar úr Ekko bls. 54- 57 
og bls. 60- 65 í lesbók                                     
Vinnubók bls. 29- 47 bls. 53-54 
Stoðkennarinn Málfræði : 3.2.1, 
3.3.1-3.3.2 

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

16.vika 

6. des -10. des. 

 

Kvikmynd Kvikmynd sýnd og verkefni tengd 
myndinni unnin. 

Kvinden i buret  

17.vika 

13. des -17. des 

Litlu jól 17. 

desember 

Þemað julehygge Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. 

Þemahefti  frá kennara + efni af 
neti 

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

18.des-2.jan 

     J Ó L A F R Í      
 



         18.vika 

3. jan -7. jan 

Starfsdagur 3. 

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 

Tempo rafrænt efni frá MMS. Lige i 
lommen, rafrænt efni frá MMS 

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

19.vika 

10. jan – 14. jan 

 

 

 

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 

Tempo rafrænt efni frá MMS. Lige i 
lommen, rafrænt efni frá MMS 

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

 
Námsmat: Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor. 

Nemendur verða metnir eftir bókstöfum og fylgir kvarðinn hér að neðan. 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 
 


