
          Hlíðaskóli     

Danska 

Námsefni: Ekko lesbók og vinnubók, Grammatik, ásamt verkefni og efni frá kennara 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

Ekko - kafli 1 
Skoleliv 
Grammatik – upprifjun 
Nafnorð  
Ritun 
 
 
 

 
8 vikur 
ág.-okt.  

 

 Geti notað grunnorðaforða úr efni sem unnið 
er með. 

 Tekið á móti upplýsingum og miðlað þeim 
áfram. 

 Hlustað eftir aðalatriðum úr kynningum og 
frásögnum sem tengjast orðaforða sem unnið 
er með. 

 Unnið úr upplýsingum sem unnið er með. 

 Skilið efni og fylgst með því , valið úr og unnið 
upp úr því. 

 Geti aflað sér upplýsinga úr texta og greint 
aðalatriðin frá aukaatriðum. 

 Áttað sig á megininntaki texta sem tengjast 
málaflokkum sem unnið er með. 

 Skrifað samfelldan texta um efni sem nemandi 
hefur þekkingu á. 

 Skrifað ýmsar gerðir af textum eins og t.d. 
persónuleg sendibréf, stuttar frásagnir og 
sögur. 

 
Lesið texta, hlustað á textana og 

ræðum innihaldið, horft á 

myndefni og unnið samhliða úr 

því. Unnið er áfram markvisst 

með ritun.  

 
 

 
Kaflapróf, 
Málfræðikannanir, 
tímavinna,  
sérverkefni frá kennara, 
málfræðiverkefni 

Ekko  - kafli 2 
Sport og motion 
 
Kvikmynd og verkefni 
Myndefni  
Grammatik - nafnorð 
Ritun 
 

6 vikur 
okt – nóv.  

Ekko  - 3 kafli 
Spis dig glad  
Smásaga  
Jólaverkefni  
 

2 vikur  
des.  

 

 

 

 

 



          Hlíðaskóli     
 

Seinni hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir Mat  

Ekko –kafli 3  spis dig glad   
Ljúkum við kaflann. 
 
Ekko  - kafli 5 
Livstil 
Grammatik - lýsingarorð 
Ritun 
 
Ekko  - kafli 6 
Kriminalitet 
Grammatik  - sagnorð 
Ritun 
Kvikmynd og verkefni 
 

11 vikur 
jan – mars  

 

 Geti notað 
grunnorðaforða úr efni 
sem unnið er með. 

 Tekið á móti 
upplýsingum og miðlað 
þeim áfram. 

 Hlustað eftir aðalatriðum 
úr kynningum og 
frásögnum sem tengjast 
orðaforða sem unnið er 
með. 

 Unnið úr upplýsingum 
sem unnið er með. 

 Skilið efni og fylgst með 
því , valið úr og unnið 
upp úr því. 

 Geti aflað sér 
upplýsinga úr texta og 
greint aðalatriðin frá 
aukaatriðum. 

 Áttað sig á megininntaki 
texta sem tengjast 
málaflokkum sem unnið 
er með. 

 Skrifað samfelldan texta 
um efni sem nemandi 
hefur þekkingu á. 

 Skrifað ýmsar gerðir af 
textum eins og t.d. 
persónuleg sendibréf, 
stuttar frásagnir og 
sögur. 
 

 

Lesið texta, hlustað á textana og 

ræðum innihaldið, horft á myndefni 

og unnið samhliða úr því. Unnið er 

áfram markvisst með ritun.  

 
 

 
Kaflapróf, 
Málfræðikannanir, 
tímavinna,  
sérverkefni frá kennara, 
málfræðiverkefni 

Ekko  - kafli 7 
 
Kommunikation 
Grammatik – fornöfn  
Ritun 
 
upprifjun fyrir próf 

8 vikur 
mars - maí 

 


