
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Danska

Árgangur: 9. bekkur Námsgreinar: Danska

Tímabil: september - maí Kennarar: Íris, Ásdís og Berglind

Lykilhæfni:

Tjáning og miðlun
Skapandi og gagnrýnin hugsun
Sjálfstæði og samvinna
Nýting miðla og upplýsinga
Ábyrgð og mat á eigin námi

Hæfniviðmið námsgreina:
Hlustun

● Skilji aðalatriði í tilkynningum, leiðbeiningum, samtölum og frásögnum sem eru innan náms- og þekkingarsviðs nemandans.
● Geti hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og unnið úr þeim
● Fylgst með efni úr fjölmiðlum til gagns og ánægju og geta unnið úr því

Lesskilningur
● Lesið texta sér til gagns og ánægju
● Geti leitað að upplýsingum úr texta og greint aðalatriði frá aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu.
● Lesið texta sem tengist lífi hans og sagt frá eða unnið úr á annan hátt
● Lesið smásögur ætlaðar ungu fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra

Menningarlæsi
● Sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur borið saman við eigin menningu
● Sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum,

Talað mál
samskipti 2, stig/3.stig

● Bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum
● Sýnt fram á að hann er samræðuhæfur og geti tekið þátt í einföldum samræðum tveggja um efni sem tengist því sem nemandi hefur unnið með
● Tekið á móti upplýsingum í netsamskiptum
● Kann aðferðir til að gera sig skiljanlegan, t.d. með látbragði

frásögn
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● geti sagt frá byggt á orðaforða sem nemandinn hefur unnið með
● geti flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni af nokkru öryggi einn eða í félagi við aðra
● Tjáð sig skipulega, undirbúið eða óundirbúið um efni sem hann þekkir

Ritun
● Geti skrifað stuttan samfelldan texta sem byggist á orðaforða sem nemandinn hefur unnið með
● Geti skrifað um það sem hann hefur hlustað á, séð eða lesið
● Fylgt ákveðnu formi textagerðar þar sem það á við
● Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu að einhverju leyti á rituðu máli

Námshæfni
Nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.
Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga við, t.d. nýtt sér samhengi í texta og aðstæðum til að geta sér til
um merkingu orða.
Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu.
Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja
Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af
gagnrýni.

Lýsing verkefna:
Unnið með margvísleg orð og texta m.a. smásögur og ljóð eftir danska höfunda, sjálfspróf, skrýtlur, vandræðaleg augnablik og dægurlagatextar.
Nemendur geta unnið nokkuð sjálfstætt með efnið og valið fjölbreyttar aðferðir við framsetningu verkefna. Verkefni má meðal annars vinna í
snjalltækjum/fartölvum.
Kennsluaðferðir:
Leiðsagnarnám, bein kennsla og að hluta til  tæknimiðuð kennsla.

Námsgögn:
Smil læsebog og Smil opgavebog A og B.
Bordbombe
Léttlestrarbókin, Den nye lærer
Verkefni unnin í fartölvum •
Quizlet, Book Creator, Google classroom, Google Slides og tilfallandi Google
forrit.

Námsmat/skil á verkefni:
Verkefni og kynningar
Glósur
Hlustun og frásögn
Verkmappa (portfolio)
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Verkefni og kynningar • Kannanir: glósu, hlustunar og lesskilnings.
Ljósrituð málfræðiverkefni
Danskt myndefni, sjónvarpsþættir, kvikmyndir og tónlist

Vinnusemi og vinnubrögð, samvinna í hópastarfi, geta leitað sjálfstætt eftir
lausnum og úrvinnslu í smáverkefnum og sýnt frumkvæði.
Verkefnabókin er metin. Dæmi um leiðsagnarmat: virkni í tímum, sjálfstæði,
frumkvæði, samskipti og vinnubrögð.


