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Námsgrein: Danska 

 

Vikustundir: 3 Kennari: Sigþrúður Harðardóttir Samstarfsfólk:   

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst og 

september 

Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til 

móts við flest hæfniviðmið 

skólanámskrár í hverjum kafla. 

 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: Ritun 

og frásögn  

Matsviðmið nr.1, 6, 7 og 8 úr 

aðalnámskrá.  

-Bein kennsla. 

- Leitarnám. 

- Umræður. 

- Hlustun. 

- Ritun. 

- Þemavinna. 

Smil 5. kafli 

Hvad siger du? (Hlustunarefni) 

 

Matsverkefni byggt á 5. kafla: 

,,Et kendt menneske“ 

Námsframvinda og hæfni metin 

jafnóðum með verkefnum í 

grunnefni. 

Matsverkefni mánaðarins: Et 

kendt menneske (skrfilegt og 

munnlegt) 

Október Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til 

móts við flest hæfniviðmið 

skólanámskrár í hverjum kafla. 

 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: 

Hlustun  og áhorf 

 

Matsviðmið nr.1 og 6  úr aðalnámskrá 

-Bein kennsla. 

- Umræður. 

- Hlustun. 

- Ritun 

 

Smil 6. kafli 

Hvad siger du? (Hlustunarefni) 

 

Matsverkefni byggt á 6. kafla:  

Hlustunarverkefni og 

kvikmynd/þættir um ástina. 

 

Námsframvinda og hæfni metin 

jafnóðum með verkefnum í 

grunnefni. 

Matsverkefni mánaðarins: Ástin 

(hlustun og kvikmynd og/eða 

sjónvarpsþættir) 

Nóvember Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til 

móts við flest hæfniviðmið 

skólanámskrár í hverjum kafla. 

 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: 

Menningarlæsi 

-Bein kennsla. 

- Leitarnám. 

- Umræður. 

- Hlustun. 

- Ritun. 

- Þemavinna. 

Smil 7. kafli 

Hvad siger du? (Hlustunarefni) 

Dejligi Danmark (valdir 

kaflar) 

 

Matsverkefni byggt á 7. kafla: 

Menningarlæsi (Jeg elsker 

Danmark) 

Námsframvinda og hæfni metin 

jafnóðum með verkefnum í 

grunnefni. 

Matsverkefni mánaðarins: Jeg 

elsker Danmark 

(einstaklingsverkefni) 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Matsviðmið nr. 4, 6  og 7 úr 

aðalnámskrá 

 

Desember Áfram unnið með menningarlæsi (sbr. 

síðasta mánuð) en auk þess áhersla á 

ritun, frásögn og samskipti. 

 

Matsviðmið nr. 4, 6  og 7 úr 

aðalnámskrá 

- Leitarnám. 

- Umræður. 

- Ritun. 

- Þemavinna. 

Áfram unnið með Danmörku, 

danskt samfélag, sérkenni, 

menningu og hvaðeina sem 

tengist landinu. 

Dejlige Danmark (valdir 

kaflar) 

Matsverkefni mánaðarins: 

Hópverkefni um Danmörku 

(ferðabæklingur, útvarpsþáttur, 

tímaritsgrein eða annað). 

Janúar Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til 

móts við flest hæfniviðmið 

skólanámskrár í hverjum kafla. 

 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: 

Lesskilningur og ritun. 

Matsviðmið nr. 4, 5 og 6 úr 

aðalnámskrá 

Bein kennsla. 

- Leitarnám. 

- Umræður. 

- Hlustun. 

- Ritun. 

- Þemavinna. 

Smil 8. kafli 

Hvad siger du? (Hlustunarefni) 

 

Matsverkefni byggt á 8. kafla: 

Stjernetegn 

 

Námsframvinda og hæfni metin 

jafnóðum með verkefnum í 

grunnefni. 

Matsverkefni mánaðarins: Að 

,,búa til“ stjörnuspá vikunnar. 

Febrúar og 

mars 

. Lesi sér til gagns og ánægju almenna 

texta af ýmsum toga með nokkuð 

fjölþættum  

orðaforða og velji lestraraðferð eftir 

eðli textans og tilgangi með lestrinum. 

- Afli sér upplýsinga úr texta, greini 

aðalatriði frá aukaatriðum, geri sér 

grein fyrir helstu niðurstöðum og nýti 

-Bein kennsla. 

- Leitarnám. 

- Umræður. 

- Ritun. 

 

Smásögur 

Skáldsaga 

Blaðagreinar 

Efni af netinu 

 

Matsverkefni þessa tímabils verða 

úr þeim textum sem hver og einn 

les, alls a.m.k. fjögur verkefni. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

sér í verkefnavinnu. 

- Lesi sér til fróðleiks rauntexta, t.d. úr 

fjölmiðlum sem fjalla um efni er varðar 

líf hans, aðstæður og umhverfi og 

bregðist við efni þeirra, sagi frá eða 

vinni úr á annan  hátt 

- Lesi sér til gagns, ánægju og þroska 

smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu 

fólki og  

myndi sér skoðanir á efni þeirra. 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: 

Lesskilningur 

Matsviðmið nr. 4 úr aðalnámskrá 

(Leitast verður við að hver og 

einn nemandi lesi texta sem 

hæfir hans getu) 

Apríl - Sýni fram á hæfni til samræðna um 

kunnugleg málefni, beiti nokkuð réttu 

máli, eðlilegum framburði, áherslum og 

hrynjandi, noti algeng föst 

orðasambönd úr daglegu máli og kunni 

að beita viðeigandi samskipta- og 

kurteisisvenjum,  hikorðum og ólíkum 

aðferðum til að gera sig skiljanlegan og 

skilji aðra t.d. með því að umorða. 

Sérstök áhersla á þessu tímabili: Talað 

mál og málfræði 

-Bein kennsla 

-Umræður 

Samtalsæfingar 

HVad siger du? (Hlustun) 

 

Málfræðiupprifjun 

Matsverkefni mánaðarins: 

Undirbúið samtal við kennara og 

kynning á efni sem nemandi 

þekkir fyrir bekkinn. 

 

Málfræðiverkefni 



Kennsluáætlun 2019-2020   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Matsviðmið nr. 1, 8 og 9 úr 

aðalnámskrá 

Maí - Skilji talað mál um almenn málefni í 

kunnuglegum aðstæðum og  þekki 

mismunandi leiðir til að auka skilning 

sinn. 

- Tileinki sér aðalatriði úr kynningum 

og frásögnum sem eru innan áhuga-,  

náms- og þekkingarsviðs hans og 

bregðist við efni þeirra, segi frá, vinni 

úr eða nýti sér á annan hátt. 

- Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og 

myndmiðlum sér til gagns og ánægju, 

segi frá og vinni úr 

Sérstök áhersla  á þessu tímabili: 

Hlustun og áhorf og málfræði 

Matsviðmið nr.2, 3, 8 og 9 úr 

aðalnámskrá 

-Bein kennsla 

-Hlustun 

-Áhorf 

- Úrvinnsla 

Kvikmynd 

Útvarp (Hlaðvarp) 

Tónlist 

HVad siger du? Hlustunarefni. 

Efni af netinu 

Sjónvarpsþættir 

 

Málfræðiupprifjun 

Matsverkefni mánaðarnis: 

Úrvinnsla úr hlustunar- og 

áhorfsefni. 

 

Málfræðiverkefni 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

     

     

     

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


