
 

Kennsluáætlun vor 2022 

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 Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

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  4                                                  
og leshefti- helse og motion – rygning 

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

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

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  4                                                  
Málfræðihefti -  lýsingarorð-  æf.   
2.1.1, 2.1.2,  2.1.3, 2.1.4  2.2.1,   2.2.2,  
2.2.3, 2.2.4   og leshefti- helse og 
motion –  rygning 

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

31.jan.-4. febrúar 

 

 

Livstil – lok 

Þættir 

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

Horft á The Rain, spjallað og 

verkefni unnin. 
 

 

Í vikulok á að skila ritunum og 

Stoðkennara á að vera lokið 

Könnun úr kaflanum 

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Þættir Horft á The Rain, spjallað og 

verkefni unnin. 

  



14. – 18. febrúar 

 

Þættir Horft á The Rain, spjallað og 

verkefni unnin. 
  

21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

Smásaga 
 

 

Smásaga lesin og farið í efnistök. 

Nemendur vinna með tjáningu  

Festen  
Könnun úr sögunni 
 

28.feb.-4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

 

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- 
3.1.1(persf) , 3.1.2 (eignarf)  þetta 
fer inn á   hæfnikortið á Mentor) 

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

7. -11. mars 

 

 

 

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- 
3.1.1(persf) , 3.1.2 (eignarf)   

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

14. – 18. mars 

 

 

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- 
3.1.1(persf) , 3.1.2 (eignarf)   

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



21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

Kvikmynd Horft á kvikmynd sem tengist þemanu 
glæpir 

 Skil á ritunum og vinnubók 

28.mars – 1. apríl 

 

 

 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn : Uddannelse og 
arbejde: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5  Her 

får de unge chancen : 2.3.1, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.6  Málfræðihefti-3.3.1, 3.3.2, 

3.4.1, 3.5.1  fornöfn 

 

4. – 8. apríl 

 

 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn : Uddannelse og 
arbejde: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5  Her 
får de unge chancen : 2.3.1, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.6  Málfræðihefti-3.3.1, 3.3.2, 
3.4.1, 3.5.1  fornöfn 

 

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

 
 

PÁSKAFRÍ 

 

PÁSKAFRÍ 

 

 

PÁSKAFRÍ 

 

 

PÁSKAFRÍ 

 

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 
21. 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn : Uddannelse og 
arbejde: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5  Her 
får de unge chancen : 2.3.1, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.6  Málfræðihefti-3.3.1, 3.3.2, 
3.4.1, 3.5.1  fornöfn 

Skil á verkefnum og 
ritunum 

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn : Uddannelse og 
arbejde: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5  Her 
får de unge chancen : 2.3.1, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.6  Málfræðihefti-3.3.1, 3.3.2, 
3.4.1, 3.5.1  fornöfn 

 



2. – 6. maí 

 

 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn: Örtextar - föt  

9. – 13. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 11. 

 

Þættir Unnið með fjölbreytt viðfangsefni 
sem tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður 
og málfræði  fléttuð inn í 

Stoðkennarinn: Örtextar - 

líkaminn 
Verkefni metin til 

námsmats 

16. – 20. maí 

 

Unnið með hlustun og 

tjáningu 

 

 
Verkefni frá kennara Munnlegt próf 

Hlustun 

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 
26. 

Vorhátíð 27. 

Udeskole og sommeren  Verkefni frá kennara  

30. maí –3. júní 

 

Udeskole og sommeren  Verkefni frá kennara  

6. – 10. júní 

6. júní- Annar í 
hvítasunnu 

Skólaslit 8. júní 

Udeskole og sommeren  Verkefni frá kennara  

 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

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


