
Danska 10. bekkur. 

Kennsluáætlun, haust 2022. 

Kennari: Vaka Dóra Róbertsdóttir 

Helstu markmið, unnin upp úr hæfniviðmiðum í erlendum tungumálum. 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

Hlustun  tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og frásögnum sem innihalda efni sem nemandi þekkir  hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og unnið úr 
þeim  fylgst með aðgengilegu efni í miðlum, sagt frá og unnið úr því 
Lestur  leitað að upplýsingum úr texta og valið úr þær sem við á og unnið úr þeim  lesið texta sér til fróðleiks um efni sem varðar líf hans, aðstæður og umhverfi og 
unnið úr  lesið sér til gagns og ánægju smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki   
Talað mál – samskipti  sýnt fram á að hann sé samræðuhæfur og kunni að beita helstu kurteisisvenjum  tekið þátt óformlegu spjalli um daginn og veginn og tekið 
þátt í skoðanaskiptum  upp að vissu marki tekist á við margs konar aðstæður í almennum samskiptum s.s. á ferðalögum, sem gestgjafi eða í netsamskiptum 
Talað mál – frásögn  tjáð sig um málefni sem hann þekkir og beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur um málnotkun og framburð  tjáð sig 
skipulega, undirbúið eða óundirbúið um efni sem hann þekkir  flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni blaðlaust og af nokkru öryggi 
Ritun  skrifað lipran samfelldan texta sem byggist á efni og orðaforða sem nemandinn hefur unnið með  sýnt fram á góð tök á orðaforða og meginreglum 
málnotkunar 

 

 

Tímabil Námsefni Viðfangssefni Leiðir Námsþættir Námsmat 
 

3. - 7. 
janúar 

Ekko læsebog 
Ekko opgavebog 
Spjaldtölva 

Verkefni: Hvad 
hedder du? 
 

Bein kennsla og 
verkefna- og  paravinna. 

 orðaforði 
• ritun 
• samskipti 
• Sjálfstæð 

vinnubrögð 
• frásögn 

 

 
10. - 14. 
janúar 

Ekko læsebog 
Ekko opgavebog 
Spjaldtölva 

Ekko læsebog s.  
Ekko opgavebog s.  
Glósa í Quizlet 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 

 



Hlustun  
Persónufornöfn 

• hlustun 
• málfræði 

 
17. - 21. 
janúar 

Ekko læsebog 
Ekko opgavebog 
Spjaldtölva 

Ekko læsebog s.  
Ekko opgavebog s.  
Glósa í Quizlet 
Hlustun 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• hlustun 
• málfræði 

Verkefni: 
persónufornöfn 

 
24. - 28. 
janúar 

Ekko  læsebog 
Ekko opgavebog 
Letstarbók 

Ekko læsebog 
Ekko opgavebog  
Skoleliv 
Bókin Koldt Blod 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna 
Hlustunaræfing 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• hlustun 

 

 
31. janúar - 

4. feb. 

Ekko  læsebog 
Ekko opgavebog 
Letstarbók 

Ekko læsebog 
Ekko opgavebog  
Skoleliv 
Bókin Koldt Blod 

  ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 

Próf - Skoleliv 

 
7.  -  11. 
febrúar 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
 

Kvikmynd 
 

Kynning á 
kvikmyndaverkefni  

 ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 

Verkefni: Koldt blod 

 
14.  -  18. 
febrúar 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
 
 
 
 
 

Kvikmynd 
 
 

Vinna við 
kvikmyndaverkefni. 
 

 ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 

 



 
21.  -  25. 
febrúar 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Ekko  læsebog 
Ekko opgavebog 
 

Kvikmynd 
Ekko læsebog 
Ekko opgavebog 
Sport og motion 

Vinna við 
kvikmyndaverkefni. 
Bein kennsla og 
vinnubókarvinna 
 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 
• lesskilningur 

Skil á 
kvikmyndaverkefni 

 

 

 

Námsefni: 

 Ekko læsebog 
 Ekko opgavebog A 
 Danskar kvikmyndir og þættir. 
 Verkefni unnin á spaldtölvu   
 Quizlet  
 Bookcreator 
 Google classroom 
 Keynote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat:  

• Verkefni og kynningar 
• Kaflapróf 
• Hlustunarpróf 
• Vinnubók 
• Munnleg próf 

 

 

 

 
 

 Kennsluáætlun er unnin með fyrirvara um breytingar


