
 

Kennsluáætlun vor 2022 

danska 9. bekkur 

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

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, tungumál eru lifandi námsgreinar þar sem gaman er að taka inn málefni 
líðandi stundar og nýta efni frá  vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 

Kennari: Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

Þemað Tøj og tilbehør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði fléttuð inn í 

Smil Könnun úr kaflanum 

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Þemað Læs, se og hør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði fléttuð inn í 

Smil bls. 40-52 í lesbók og bls. 
72-95 í vinnubók 

 

31. jan-4. febrúar 

 

Smásaga  Saga lesin og unnið með hana Klamt kys Könnun úr sögunni 

7. – 11. febrúar 

7.-8. feb. vetrarleyfi 

Þemað Læs, se og hør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði fléttuð inn í 

Smil bls. 40-52 í lesbók og bls. 
72-95 í vinnubók 

 

14. – 18. febrúar 

 

Þemað Læs, se og hør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði fléttuð inn í 

Smil bls. 40-52 í lesbók og bls. 
72-95 í vinnubók 

 



21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

Þemað Læs, se og hør Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði fléttuð inn í 

Smil bls. 40-52 í lesbók og bls. 
72-95 í vinnubók 

Könnun úr þemanu 

28. feb.-4. mars 

Bolludagur 28.feb. 

Sprengidagur 1. mars 

Öskudagur 2. mars 

Starfsdagar 3.-4. mars 

Undirbúningur fyrir Norrænu 
dagana 

   

7. -11. mars 

Norrænu dagarnir 8.-
9. mars 

Norrænu dagarnir  Unnið með samskipti við norræna 
jafnaldra 

  

14. – 18. mars 

 

Verkefna - paravinna Nemendur vinna á að dönsku að 

umfjöllun um eitthvað sem tengist 

Grindavík, Íslandi eða Danmörku 

 

Internetið, tímarit bækur , 
bæklingar eða hvað annað sem 
nýtist 

Skil á verkefni gildir til 
námsmats 

21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

Kvikmynd Sýnd kvikmynd og unnið með 
hana. 

  

28. mars– 1. apríl 
Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 

málfræði  fléttuð inn í. 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 

kennara 

Þemað Jeg elsker Danmark 

4. – 8. apríl 

 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, tjáning og 
málfræði  fléttuð inn í. 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

 
 
 
 
 
 
 



11. – 15. apríl 

 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí  

18. – 22. apríl 

18. Annar í páskum  

Sumardagurinn fyrsti 
21. 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

Hlustunarpróf 
 
 

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Þemað Jeg elsker Danmark Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði 
flettuð inn í 

Bókin Smil bls. 72-85 ásamt 
verkefnabók B og ýmsu efni frá 
kennara 

Vinnubók þarf að skila í 
vikulok 

2. – 6. maí 

 

Þemaverkefni að eigin vali             

(í samráði við kennara) 

Nemendur vinna að þemaverkefni – má 
gera stuttmynd, PPT sýningu, prezi  eða 
plakat 

Internetið o.fl sem getur nýst 
nemendum 

 

9. – 13. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 11. 

Tjáning Unnið með tjáningaverkefni  Skil á tjáningaverkefni í 
Flip grid 

16. – 20. maí Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

23. – 27. maí      
26. Uppstigningar-

dagur                       
27. Vorgleði 

Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

30. maí –3. júní 

 

Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

6. – 10. júní    
Annar í hvítasunnu 6. 

Skólaslit 8. 

    



 

Námsmat:   
Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda.  

Námsmat: Sjá hæfnikort á Mentor. 

 


