
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Danska  

Bekkur:  9. bekkur 

Kennarar: Ólafur Kr. Jóhannsson, Ragnheiður Pétursdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
 Kynning og byrjun   

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Framburður 

*Tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt 

tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur 

um málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og 

orðaval. 

* Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni 

og af nokkru öryggi. 

Den farlige verden 

*Lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum 

toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum. 

*Hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 

brugðist við eða unnið úr þeim. 

*Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins. 

 

Framburður 

Smil: Den farlige verden 

s.20-25 

Framburður: Det lyder 

godt. 

Smil: les- og 

verkefnabók 

 

Vika 3 

4. – 8. september 
 „ 

 

  

Vika 4 

11. – 15. september 

Tøj og tilbehør 

*Sýnt fram á að hann er samræðuhæfur um kunnugleg 

málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, 

áherslum og hrynjandi, notar algeng föst orðasambönd 

úr daglegu máli og kann að beita viðeigandi kurteisi- og 

samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að 

gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. með því að 

umorða. 

* Tileinkað sér talað mál um margvísleg málefni í 

kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning er áheyrileg. 

Framburður 

Smil: Tøj og tilbehør 

s.26-39 

 Hlustunar og 

lesskilningsverkefni 



 
 

* Skrifað óformlegan texta og hagað orðum sínum með 

lesanda í huga og í samræmi við inntak og tilgang með 

skrifunum. 

 

Vika 5 

18.-22. september 
 „ 

 

  

Vika 6 

25.  – 29. september 
 „ 

 

  

Vika 7 

2.  – 6. október 

Jomfrurejsen 

* Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriðin frá 

aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

* Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur og 

myndað sér skoðanir á efni þeirra. 

* Tjáð sig skipulega með undirbúið efni sem hann 

þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í námi 

sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum. 

*Skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um 

efni sem hann hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök á 

orðaforða og meginreglum málnotkunar, fylgt hefðum 

varðandi uppbyggingu og samhengi texta og notað 

tengiorð við hæfi. 

* Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og 

tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja. 

 

Jomfrurejsen 

Framburður 

Smil: Tøj og tilbehør 

s.26-39 

Jomfrurejsen e. Daniel 

Zimakoff 

 

Vika 8 

9.  – 13. október 
 „ 

 

 Verkefni með áherslu á 

réttan framburð, ritun 

og hlustun 
Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 

Læs, se og hør 

* Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum 

sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

*Skrifað um eða brugðist við því sem hann hefur 

hlustað á, séð eða lesið og fylgt ákveðnu formi 

textagerðar þar sem það á við. 

* Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr 

fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 

Jomfrurejsen 

Framburður 

Smil: Læs, se og hør 

s.40-51 

  



 
 

tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af 

gagnrýni. 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

 „   

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
 „ 

 

  

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
 „   

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
 „   

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
 „  Plakat og stutt viedo 

með áherslu á 

uppbyggingu setninga 

og framburð 
Vika 16 

4.  – 8. desember 

Jólaþema 

* Samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða 

sögu, einn eða í félagi við aðra. 

* Lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d. úr dagblöðum, 

tímaritum og netmiðlum sem fjalla um efni er varðar líf 

hans, aðstæður eða umhverfi, brugðist við efni þeirra, 

sagt frá eða unnið úr á annan hátt. 

Jólaþema   

Vika 17 

11.  – 15. desember 
 „   

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

 „  Stuttur leikþáttur og 

smásaga 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

 Uppsóp!   

Vika 20 

8. – 13. janúar 
 „   

 
 

 


