
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Danska 

Bekkur:  9. bekkur 

Kennarar: Ólafur Kr. Jóhannsson, Gunnar Marel Ólafsson 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

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. 

Vikingerne 
*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: Vikingerne s. 4 - 13 

Smil: les- og verkefnabók A  

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
    

Vika 3 

3. – 7. september 
    

 
 

Vika 4 

10. – 14. september 

. 

 
 
 
 
 

  Hlustunar og 
lesskilningsverkefni. 
Kaflapróf 



 
 

Vika 5 

17.-21. september 

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 

Smil: Den farlige verden 

s.20-25 

  

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

    

Vika 7 

1.  – 5. október 
 Ritun um heiminn og 

hættur hans 
 Skila ritun 

Vika 8 

8.  – 12. október 
Hlustun  Kvikmynd  Kaflapróf 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

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 

  

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

    

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
    

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

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, 

Framburður 

Smil: Læs, se og hør 

s.40-51 

 Kaflapróf 



 
 

tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af 

gagnrýni. 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
 Frjáls ritun  Ritun 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
    

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
   Kaflapróf 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
    

Vika 17 

10.  – 14. desember 
 Jól   

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 Jólaverkefni – DR1 Þættir 
og lög 

  

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

 Min jul/nytår    

Vika 20 

7. – 11. janúar 
   Skila ritun 

 
 

 

 


