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Áætlun unnin: Janúar 2020 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins 
• mannlífi, menningu og siðum í Danmörku og þekkja samskiptavenjur 

• grundvallarþáttum málkerfisins 
• formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• að skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega 

• lestri ýmiss konar texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og beita viðeigandi 
aðferðum eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni 

• að taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita 
kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi 

• að beita orðaforða á skýran hátt með því að beita málvenjum, framburði, áherslum og 
hljómfalli á sem réttastan hátt 

• að skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi 
málfar 

• að fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál 

• að nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi 
Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er 
kunnuglegt 

• afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í náminu 
• tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og geta dregið ályktanir af því 

sem hann les 
• lesa, sér til ánægju og þroska, skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína 
• takast á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum, beita viðeigandi mál- og 

samskiptavenjum og halda samtali gangandi 



• miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og 
væntingum 

• útskýra og rökstyðja ákvarðanir og fyrirætlanir sem og gera málamiðlanir 
• miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á 
• skrifa um atburði, ímyndaða og raunverulega 
• skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, s.s., kvikmynd eða blaðagrein 
• skrifa um hugðarefni sín og áhugamál 

sem metið er með: leiðsagnarmati 

 

Námsefni: På vej lesbók og verkefnabók, kvikmyndir, efni af vef og 

frá kennara. 

Námsmat: 

Prófseinkunn (%): På vej – kannanir I-IV 36% 

 

Verkefnaeinkunn (%): På vej – verkefnabók o.fl. 

Verkefni af vef, kvikmyndaverkefni og fleira. 

Lokaverkefni - stuttmynd 

30% 

24% 

10% 

   

   

   

   

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

• Gert er ráð fyrir að nemendur lesi heima, glöggvi sig á merkingu orða og vinni létt 
lesskilningsverkefni úr verkefnabók. Í tímum verður jöfnum höndum fengist við 
verkefni úr námsbók og önnur verkefni, gjarnan í pörum og hópum. Sumum þeirra 
er skilað til leiðsagnarmats fyrir lokaskil og það gildir t.d. um upptökuverkefni og 
lengri texta. Áhersla verður lögð á að nemendur lesi létta texta og tjái sig á danskri 
tungu og æfi sig að hlusta og skilja málið. 

Um skilafrest og vanskil: 

• Nemandi í framhaldsskóla ber ábyrgð á eigin námi. Ákveðinn skiladagur er gefinn 
upp á öllum verkefnum. Það er því mjög mikilvægt að mæta í allar kannanir/próf og 
skila öllum verkefnum á réttum tíma.  

Um próf: 

• Fjögur kaflapróf verða á önninni, öll skrifleg og byggja á efni bókarinnar.  

Vikuskema: 



Sjá Innu 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

Vika 2 

5.-11. janúar 
Efni af vef og frá kennara Ýmis verkefni 

Vika 3 

12.-18. janúar 
På vej / annað efni 

Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 4 

19. – 25. janúar 
På vej / annað efni 

Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 5 

26.jan. – 1. 

febrúar 

 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók  
Könnun I 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 4.-7. 

feb. 

Hópastarf  
 
Hópaverkefni 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 9 
På vej / annað efni 

 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 



23. – 29. febrúar 

 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 
Könnun II 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í 

Grf. 10.-13. mars 

På vej / önnur verkefni Hópastarf 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. 

mars  

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 13 

22. mars – 28. 

mars 

Námsmatsdagar 

26. og 27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók 
 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 
Könnun III 

Vika 15 

5.-11. apríl  

Páskaleyfi 

 

 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 
På vej / annað efni 

Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 



Kennsla hefst 15. 

apríl 

Vika 17 

19.-25. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 

På vej / annað efni 
Ýmis verkefni úr bók og/eða 
annað 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

1. maí  

Stuttmyndir  

Vika 19 

3. -9. maí 

Lokaverkefnisvika 
Lokaverkefni – 

Sýning 8. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. 

maí 

 

 

Könnun IV 
Stuttmynd 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 
 

Vika 21 

17.-23. maí 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – 

uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Solveig Guðmundsdóttir 
 

 



 

 

 

 

 

 


