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

   
 

  
 

Ágúst / September Nemendur tileinki sér 
orðaforða tengdan 
skólanum og samskiptum í 
skólastofunni. Geti lesið og 
unnið með orðaforða 
þemans, munnlega og 
skriflega. 

Upprifjun. 
Mette, danskur farkennari 
verður með okkur í sept. og 
leggjum við því áherslu á 

talæfingar  😊 
 
SMART  
Lesbók bls. 26 - 27  
Vinnubók bls. 48 - 53 

SMART, lesbók og vinnubók 
Skolen.  
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
 
Hópvinna. Plakat – teikna 
skólastofuna og skrifa við 
nöfn á hlutum. Munnleg og 
skrifleg skil. 

Október  
 
 
 

SMART 
Lesbók bls. 28 - 33  
Vinnubók bls. 54 - 62 

SMART, lesbók og vinnubók 
Skolen.  
 

Vinna í tímum metin. 
Einstaklings-/paravinna. 
Uppáhalds fagið mitt/okkar í 
skólanum. Munnleg og 
skrifleg skil. 

Nóvember Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
borgir og bæi – uppbyggingu 
og starfsemi. 

SMART 
Lesbók bls. 34 - 39  
Vinnubók bls. 63 - 67 

SMART, lesbók og vinnubók 
Byen. 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna. Plakat – 
Draumabærinn okkar. 
Munnleg og skrifleg skil. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 

Desember  
Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
tilfinningar og tjáningarform 
þeirra.  
Kynnast dönskum jólasiðum. 
 

SMART 
Lesbók bls. 40 - 41  
Vinnubók bls. 68 - 73 

SMART, lesbók og vinnubók  
Følelser. 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Einstaklings-/paravinna. 
Teikna andlit og lýsa 
munnlega hvernig 
persónunni líður. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 
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Janúar  
Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
frítíma og mismunandi 
áhugamál. 
 

SMART 
Lesbók bls. 42 - 45  
Vinnubók bls. 74 - 81 
  
 
 

SMART, lesbók og vinnubók  
Fritidsinteresser. 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
Hópvinna.  
Skrifa ljóð – nota orðaforða 
úr viðfangsefni kaflans. 
Munnleg og skrifleg skil. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 

Febrúar Unnið áfram með ofangreind 
markmið. 
 
 
 

SMART 
Lesbók bls. 46 - 49  
Vinnubók bls. 82 - 86 
 

SMART, lesbók og vinnubók  
Fritidsinteresser. 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
Paravinna. Taka viðtal við 
hvort annað/einhvern um 
áhugamál þeirra. Skrifleg og 
munnleg skil. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 

Mars Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um  
Átrúnaðargoð, út tónlistar-, 
íþrótta eða 
kvikmyndaheiminum. 
 

SMART 
Lesbók bls. 50 - 51  
Vinnubók bls. 87 - 91 
 

SMART, lesbók og vinnubók  
Idoler. 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
Einstaklingsvinna.  
Átrúnaðargoðið mitt. 
Skrifleg / munnleg skil. 
Sjálfsmat / jafningjamat. 
 

Apríl Nemendur kynnist og lesi 
danskar smásögur. Þjálfist í 
að skilja texta út frá 
samhengi. 
 

 
 
 

Lesa stutt ævintýri á dönsku 
(Disney bækur) 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna – skrifa og segja 
frá - framhald af sögu. 
 
Sjálfsmat / jafningjamat. 

maí Nemendur kynnist ævintýra 
sögunni Fjársjóðseyjan, eftir 
Robert L. Stevenson. Þjálfist í 
að nota dönsk orð og hugtök 
sem tengjast sögunni. 

SMART 
Lesbók bls. 52 - 55  
Vinnubók bls. 92 - 95 
 

SMART, lesbók og vinnubók  
Rigtige sørøvere 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
Einstaklings-/paravinna 
Skrifa / teikna myndasögu. 

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