
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Danska 10. bekk 

 

Vikustundir: 3 Kennarar: Anna Júlíusdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vika 1 – 6 Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til móts 
við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla.  
Matsviðmið 1, 6, 7 og 8 úr aðalnámskrá. 
 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Ritun. 

5. kafli Smil – lesbók. Verkefni í 

verkefnabók unnin samhliða. 

Hvad siger du C (hlustun) og 

Grammatik 2 (málfræði) 

Málfræði og hlustun unnin til 

skiptis einu sinni í viku.  

Samtalsæfingar. 

Námsmatsverkefni úr 5. kafla 

Námsframvinda og hæfni nemenda 
metin jafnóðum yfir skólaárið. 

Vika 7 - 10 Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til móts 
við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla.  
 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Ritun. 

6. kafli Smil – lesbók. Verkefni í 
verkefnabók unnin samhliða. 
Hvad siger du C (hlustun) og 
Grammatik 2 (málfræði). 
Samtalsæfingar. 
Málfræði og hlustun unnin til 
skiptis einu sinni í viku. 
 

Námsframvinda og hæfni nemenda 
metin jafnóðum yfir skólaárið.  

Vika 11 - 14 Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til móts 
við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla.  
 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Ritun. 

7. kafli Smil – lesbók. Verkefni í 
verkefnabók unnin samhliða.  
Hvad siger du C (hlustun) og 
Grammatik 2 (málfræði).  
Samtalsæfingar. 
Málfræði og hlustun unnin til 
skiptis einu sinni í viku. 

Námsframvinda og hæfni nemenda 
metin jafnóðum yfir skólaárið. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vika 15 - 18 Í grunnnámsefninu (Smil) er komið til móts 
við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla.  
 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Ritun. 

8. kafli Smil – lesbók. Verkefni í 
verkefnabók unnin samhliða.  
Hvad siger du C (hlustun) og 
Grammatik 2 (málfræði).  
Samtalsæfingar. 
Málfræði og hlustun unnin til 
skiptis einu sinni í viku. 

Námsframvinda og hæfni nemenda 
metin jafnóðum yfir skólaárið. 

Vika 19 Matsviðmið 2, 3 og 4 úr aðalnámskrá. - Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Ritun. 

Námsmat úr 6.-8. kafla.  

Námsmat í hlustun og málfræði. 

Námsframvinda og hæfni nemenda 
metin jafnóðum yfir skólaárið. 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 


