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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst / Sept Nemendur tileinki sér dönsk 
orð og hugtök um föt, 
fylgihluti og tísku ungs fólks 
frá mismunandi tímum. Geti 
rætt um óskir, þarfir og 
skoðanir á fötum. Geti skipst 
á upplýsingum um efnið, 
munnlega sem skriflega á 
þokkalegu máli. 
 
 

Upprifjun … helstu 
grunnatriði…s.s. ákv/óákv gr. 
… kyn NO ...  
Mette, danskur farkennari 
verður með okkur í sept. og 
leggjum við því áherslu á 

talæfingar  😊 
SMIL 
Lesbók bls. 26 – 27 
Vinnub. bls. 46 – 49 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Tøj og tilbehør 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Paravinna.  
Nemendur skrifa 4 
spurningar og 4 svör um eina 
persónu á bls. 26 í lesbók. 
Skrifleg / munnleg skil. 
 

Október Unnið áfram með 
ofangreind markmið. 

SMIL 
Lesbók bls. 28 - 33 
Vinnubók bls. 50 - 61 
 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Tøj og tilbehør 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Einstaklingsvinna.  
Plakat – mynd af persónu. 
Klippa út, teikna eða finna á 
netinu - skrifa greinargóða 
lýsingu á fatnaði og kynna 
munnlega. Sjálfsmat / 
jafningjamat. 
 

Nóvember Unnið áfram með 
ofangreind markmið. 
 
 
 

SMIL 
Lesbók bls. 35 - 39 
Vinnubók bls. 64 -71 
 
 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Tøj og tilbehør. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna. 
Útbúa auglýsingu um notuð 
föt sem ætlunin er að selja á 
netinu. Unnið í tölvu. 
Munnleg kynning.  
Sjálfsmat / jafningjamat. 
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Desember Nemendur þjálfist í að lesa 
og skilja danska texta. Við 
lestur smásagnanna lesa 
nemendur eflaust án þess 
að skilja hvert orð og þjálfast 
þannig í að geta sér til um 
merkingu orða út frá 
samhengi textans. 
Kynnist dönskum jólasiðum 
og -venjum. 

Nemendur velja smásögu úr 
bókinni PINLIGT, í samráði 
við kennara.  
Lesa og vinna verkefni tengd 
sögunni. 
 
 

PINLIGT – 10 smásögur og 
bókakaflar úr nýlegum 
dönskum bókum.  
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Einstaklings-/paravinna. 
Vinna plakat sem kynningu á 
sögunni. Munnleg kynning, 
metin af jafningjum og 
kennara. 
 
 

Janúar Nemendur geti lesið sér til 
gagns og gamans um 
fjölmiðla og samskipti. Geti 
skrifað stutta texta og skilið 
einfaldar frásagnir og 
samtöl. Jafnframt því að 
geta tjáð sig munnlega um 
efnið.    

Stutt upprifjun frá haustönn. 
 
SMIL 
Lesbók bls. 40-42 
Vinnubók bls. 72-78 
 
 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Læs, se og hør. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna. 
Leikþáttur/video um 
samskipti unglinga á netinu. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 
 

Febrúar Unnið áfram með 
ofangreind markmið. 
 

SMIL 
Lesbók bls. 43-45 
Vinnubók bls. 78-85 
 
 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Læs, se og hør. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin.  
 
Einstaklings-/paravinna. 
Útbúa auglýsingu í tölvu /  
plakat. Munnleg kynning, 
metin af jafningjum og 
kennara. 

Mars Unnið áfram með 
ofangreind markmið. 
 
 
 
 
 

SMIL 
Lesbók bls. 46-51 
Vinnubók bls. 86-96 
 
 

SMIL, lesbók og vinnubók A 
Læs, se og hør. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin.  
Hópvinna. 
Búa til lag/ljóð um þemað 
Einstaklingsverkefni. 
Skrifleg könnun á orðaforða 
kaflans. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 
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Apríl Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
stjörnufræði / stjörnuspá -
hugleiðingar um framtíðina. 
Þjálfist í að tjá sig um óskir 
sínar og væntingar fyrir 
framtíðina, munnlega sem 
skriflega. 
 

SMIL 
Lesbók bls. 86 - 91 
Vinnubók bls. 78 - 87 

SMIL, lesbók og vinnubók B 
Kig ind i fremtiden. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin.  
 
Hópvinna. 
Draumastarfið – ímyndað 
eða veruleiki – skil í myndum 
og máli – myndband/plakat 
 
Sjálfsmat / jafningjamat. 

Maí Efla áhuga nem. á dönsku 
máli og bókmenntum. 
 
Við lestur eykst máltilfinning 
og því meira sem lesið er því 
meira bætist við 
orðaforðann. 
 
 
 
 

Nemendur velja kjörbók á 
dönsku í samráði við 
kennara. Bókin lesin og 
verkefni unnin í tengslum 
við hana. 
 

KJÖRBÓK Vinna í tímum metin.  
 
Einstaklingsverkefni. 
Munnleg og skrifleg (plakat) 
kynning á kjörbók. Metin af 
jafningjum og kennara. 
 

      

Yfir veturinn er fylgst með dönskum fréttum, þáttum og tónlist sem tengist unglingum – þjálfar hlustun og menningarlæsi. 

 

 

 


