
Danska 9. bekkur. 

Kennsluáætlun, haust 2021. 

 

Kennari: Vaka Dóra Róbertsdóttir 

Helstu markmið, unnin úr hæfniviðmiðum í erlendum tungumálum. 
Við lok 9. bekkjar getur nemandi: 

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  

Lestur • 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 og skáldsögur ætlaðar ungu fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra   

Talað mál – samskipti • tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök fyrir máli sínu og tekið tillit til sjónarmiða viðmælanda 

• 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.  

Talað mál – frásögn • 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 

 

Tímabil Námsefni Viðfangssefni Leiðir Námsþættir Námsmat 
25. - 27. 
ágúst. 

Kynning á námsefni 
vetrarins.  
Verkefni frá kennara 
Umræður 

Nemendur kynna 
sig með verkefni 
sem unnið er upp úr 
nafni þeirra. 

Kynning og bein kennsla  • orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• samskipti 

Einstaklingsverkefni 
(ekki metið til 
námsmats) 

30.ágúst - 
3. 
September. 

Smil læsebog 
Smil opgavebog 
Bók: Den nye lærer 

 

Smil læsebog s. 26 
Smil opgavebog s. 
46-47 
Glósa í Quizlet 
Hlustun s. 6 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna 
Hlustun, -hlustað á 
dönsku með dönskum 
texta 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 

• hlustun 

 



6. - 10. 
september. 

Smil læsebog 
Smil opgavebog 
Bók: Den nye lærer 

 
Málfræði 

Smil læsebog s. 26-
27 
Smil opgavebog s. 
48 F. Glósa í Quizlet 
Verkefnahefti: Den 
nye lærer. Bls. 1 
Sagnorð 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna 
Hlustun, -hlustað á 
dönsku með dönskum 
texta 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 

• hlustun 

 

13. - 17. 
september. 

Smil læsebog 
Smil opgavebog 
Bók: Den nye lærer 

 
 

Smil læsebog s. 28-
29 
Smil opgavebog s. 
50-51 
Verkefnahefti: Den 
nye lærer. Sp: 1-7 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna 
Hlustun, -hlustað á 
dönsku með dönskum 
texta 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 

• hlustun 

 

20. - 24. 
september. 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Book Creator, rafbók 

Kvikmyndin 
Skammerens 
datter. Kynning á 
verkefni unnið á 
spjaldtölvu. 
 

 

Horft á kvikmynd 
Leita upplýsinga á 
internetinu og vinna með 
spjaldtölvu. 

 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 

• spjaldtölvur 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Book Creator, rafbók 

27. 
september 
-1. 
október. 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Book creator, rafbók 

Vinna að verkefni 
um kvikmyndina 
Skammerens datter  

Leita upplýsinga á 
internetinu og vinna með 
spjaldtölvu. 
 

 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 

• spjaldtölvur 

Skila 
Kvikmyndaverkefni i 
Goggle Classroom. 
Skriflegt 
einstaklingsverkefni. 

4. – 7. 
október  

Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari 

8. október Skipulagsdagur     
11. - 15. 
október. 

Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur 
farkennari 

Danskur farkennari 

12. október Nemendaviðtöl     



18. - 20. 
október. 

Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari 

21. - 22. 
október. 

Fjölgreindarleikar     

25. – 26. 
október 

Vetrarfrí     

27. - 29. 
október. 

Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur farkennari Danskur 
farkennari 

Danskur farkennari 

 

Námsefni: 

• Smil læsebog 

• Smil opgavebog  

• Danskar kvikmyndir og þættir. 

• Verkefni unnin á spaldtölvu   

• Quizlet  

• Bookcreator 

• Google classroom 

• Keynote 

Námsmat:  

• Verkefni og kynningar 

• Glósukannarnir 

• Kaflapróf 

• Hlustunarkönnun 

• Vinnubók          Kennsluáætlun er unnin með fyrirvara um breytingar 

 

 


