
     
 
Árgangur:  9. bekkur    Tímafjöldi: 3 kest. á viku  
 
Kennarar: Margrét Ólöf Jónsdóttir 
 
Námsefni:     Smil, les- og vinnubók  

Málfræðihefti 
Kvikmyndir  

 

Námsmat:     Janúarpróf  25% 

Vorpróf  30% 
Kaflapróf  15% 
Sagnapróf 10% 
Ýmis verkefni 10% 
Vetrareinkunn: 10% 

 

Kennslufyrirkomulag:  Lesnir verða kaflarnir í lesbók og verkefni í vinnubók unnin jafnt og þétt samhliða þeim.   

Unnin verkefni, málfræðiæfingar, hlustunaræfingar, horft á danskar kvikmyndir o.fl. 
 
Lykilhæfni: 
Danska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í dönsku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

Kennsluáætlun 

Fag:  Danska  2015-2016 
 



Haustönn 

 
Hæfniviðmið 

 skilið talað mál um efni er varðar 
hann sjálfan, áhugamál hans og 
daglegt líf þegar talað er skýrt og 
áheyrilega,  

 skilið í meginatriðum samtöl og 
viðtöl um efni tengt daglegu lífi 
og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

 lesið sér til gagns og ánægju 
auðlesna texta af ýmsum gerðum 
um daglegt líf og áhugamál sem 
innihalda algengan orðaforða 

 skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla 

 lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki 

 sýnt fram á að hann er nokkuð 
vel samræðuhæfur um efni sem 
hann þekkir 

 bjargað sér við algengar 
aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum,  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli 

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt atriði 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Tøj, i nutiden og fortiden, makeup, 
butikker. 

 
Nafnorð: greinir –en og –et 
Nafnorð: fleirtala 
 

 
Smil, kafli 3:  Tøj og tilbehør. 
 
 
Málfræðihefti 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd. 

Tími: október 
Tøj, i nutiden og fortiden, makeup, 
butikker. 
 
Sagnorð 
 

 
Smil, kafli 3:  Tøj og tilbehør. 

 
                      Kaflapróf kafli 3 
Málfræðihefti 
                       Sagnapróf 
KVIKMYND 

 

Fimmtud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Medier, kommunikation i gennem 
tiderne, kultur, reklamer , radio, TV, 
film o.fl. 
Sagnorð  

 
Smil, kafli 4: Læs, se og hør. 
 
 
Málfræðihefti 
                              Sagnapróf 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
 
Medier, kommunikation i gennem 
tiderne, kultur, reklamer , radio, TV, 
film o.fl. 
 
Sagnorð 

 

 
Smil, kafli 4: Læs, se og hør 
 
                         Kaflapróf kafli 4 
 
Málfræðihefti 

Mánud. 7. des.- námsmat 
þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  



eða sögu, einn eða í félagi við 
aðra.  

 skrifað samfelldan texta um efni 
sem hann þekkir, beitt 
grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, 

 sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt,  

 samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

 sýnt fram á að hann þekkir til og 
skilur allvel ákveðin lykileinkenni í 
menningu viðkomandi mál- og 
menningarsvæðis sem snúa að 
daglegu lífi og aðstæðum 
íbúanna, einkum ungs fólks 

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er að 
læra.  

              Sagnapróf – klára  
KVIKMYND 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
 skilið talað mál um efni er varðar 

hann sjálfan, áhugamál hans og 
daglegt líf þegar talað er skýrt og 
áheyrilega,  

 skilið í meginatriðum samtöl og 
viðtöl um efni tengt daglegu lífi 
og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

 lesið sér til gagns og ánægju 
auðlesna texta af ýmsum gerðum 
um daglegt líf og áhugamál sem 
innihalda algengan orðaforða 

 skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla 

 lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki 

 sýnt fram á að hann er nokkuð 
vel samræðuhæfur um efni sem 
hann þekkir 

 bjargað sér við algengar 
aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum,  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli 

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt atriði 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Drømmen om berømthed,  idoler o.fl. 
 
Lýsingarorð  

 
Smil, kafli 5: Jagten på berømmelse 
 
Málfræðihefti 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 

 
 

Tími: febrúar 
Drømmen om berømthed, idoler o.fl. 
 
Lýsingarorð – klára  

 

 
 
Smil, kafli 5: Jagten på berømmelse 
 
                         Kaflapróf kafli 5 
Málfræðihefti 

 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. Vetrarfrí 
29. febrúar Laugar 

Tími: mars 
Intelligens, 
Fornöfn  

Smil, kafli 6: Er du rigtig klog 
KVIKMYND 

 
Málfræðihefti  

1.- 4. mars  Laugar 
21.- 28 mars  páskafrí. 
 

Tími: apríl 
 
Intelligens,  
Spurnarorð 

Smil, kafli 6: Er du rigtig klog 
                       Kaflapróf kafli 6                                             
Málfræðihefti 

Fimmtud. 14. apríl  þemadagur 
Föstud. 15. apríl   þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Danmark, kulturen, rejser, danske 
historier o.fl. 

 

Smil, kafli 7: Jeg elsker Danmark 
 

 

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí – skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 



eða sögu, einn eða í félagi við 
aðra.  

 skrifað samfelldan texta um efni 
sem hann þekkir, beitt 
grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, 

 sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt,  

 samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

 sýnt fram á að hann þekkir til og 
skilur allvel ákveðin lykileinkenni í 
menningu viðkomandi mál- og 
menningarsvæðis sem snúa að 
daglegu lífi og aðstæðum 
íbúanna, einkum ungs fólks 

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er að 
læra. 

 


