
 

Danska 9. bekkur 

haust 2019 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennari: Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 

Upprifjun 

Unnið með orðaforða tengdan 

sumri 

Orðaforða og talverkefni 

tengt sumri 

Efni frá kennara 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

2.-6. 

september 

Unnið með þemað Vi er 

forskellige 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. 

Tak lesbók bls. 60-69 

Vinnubók bls 32-65 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

9.-13. 

september 

Unnið með þemað Vi er 

forskellige 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. 

Tak lesbók bls. 60-69 

Vinnubók bls 32-65 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

16.-20. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Unnið með þemað Vi er 

forskellige 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. 

Tak lesbók bls. 60-69 

Vinnubók bls 32-65 

 

Orðaforðakönnun úr 

þemanu 

 

23.-27. 

september 
Unnið með þemað Kærlighed 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í.  

Þemahefti  frá kennara + efni af neti   

Sagan Søren forelsker sig og Vinnie 

vampyr úr Pinligt 

 

 

 

 

 



 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Unnið með þemað Kærlighed 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í.  

Þemahefti  frá kennara + efni af neti   

Sagan Søren forelsker sig og Vinnie 

vampyr úr Pinligt 

Námsmat úr Søren 

forelsker sig 

 7.-11. október 

 
Unnið með þemað Kærlighed  

Dönsk ,,Kærlighedsfilm“ ásamt 

verkefni 

 

14.-18. október 

 

Þemað tøj og tilbehør 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 

ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 

kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 

Þemað tøj og tilbehør 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 

ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 

kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

Þemað tøj og tilbehør 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

flettuð inn í. 

Smil bls. 26-39 

ásamt verkefnabók og ýmsu efni frá 

kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

Könnun úr þemanu 

4.-8. nóvember 

 

Comic Life Nemendur búa til teiknimyndaseríu á 

dönsku í smáforritinu Comic Life  

 

Nemendur búa til teiknimyndaseríu 

á dönsku í smáforritinu Comic Life 

 

11.-

15.nóvember       
11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

Comic Life Nemendur búa til teiknimyndaseríu á 

dönsku í smáforritinu Comic Life  

Nemendur búa til teiknimyndaseríu 

á dönsku í smáforritinu Comic Life  

Skil á verkefni gildir til 

námsmats 



 

18.-22. 

nóvember 
Hryllingssaga 

Nemendur vinna með handrit og 

þjálfa talað mál og leikræna tjáningu 
Nemendur búa til kvikmynd Skil á verkefni gildir til 

námsmats 

25.-29. 

nóvember 
Hryllingssaga 

Nemendur vinna með handrit og 

þjálfa talað mál og leikræna tjáningu 
Nemendur búa til kvikmynd Skil á verkefni gildir til 

námsmats 

26.-30 

nóvember 

 

Þemað Den farlige verden Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 
málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 14-25 ásamt 
verkefnabók A og ýmsu efni frá 
kennara  

2.-6. desmeber 

 

Þemað Den farlige verden  Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 
málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 14-25 ásamt 
verkefnabók A og ýmsu efni frá 
kennara 
Kvikmynd sem hæfir þemanu 

 

9.-13. des. 

Þemað julehygge 
Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. 
Þemahefti  frá kennara + efni af neti 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

Hlustunarpróf  

 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð 

Þemað julehygge 
Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. 
Þemahefti  frá kennara + efni af neti 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima 

 

 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 

Þemað  Kig ind i fremtiden Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 

málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 90-95 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara.  



 

6.-10. janúar 

 

Þemað  Kig ind i fremtiden Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 
málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 90-95 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara. 

 

13.-17. janúar Þemað  Kig ind i fremtiden Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður, tjáningu og 

málfræði flettað inn í 

Bókin Smil bls. 90-95 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara. 

Nemendur nota orðaforða 

úr kaflanum og semja 

eigin stjörnuspá fyrir 2020 

 

Námsmat: Sjá hæfniviðmið á Mentor. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, tungumál eru lifandi námsgrein þar sem gaman er að 

taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá dönskum vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið 

fyrir slíku.  

 


