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

  .   
  
 

 

Ágúst / September Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
frítíma og áhugamál. 
Geti tjáð sig um 
viðfangsefnið á einföldu 
máli, munnlega jafnt sem 
skriflega. 
 
 

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

talæfingar  😊 
TÆNK 
Lesbók bls. 48 - 49 
Vinnubók bls. 16 - 20  

TÆNK, lesbók og vinnubók B 
Keder du dig? 
God til at tegne 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Einstaklings- /paravinna. 
Kynna áhugamál 
bekkjarfélaga.  
Munnleg og skrifleg skil. 
 

Október Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um  
mismunandi störf og 
íþróttagreinar. 
Geti tjáð sig um 
viðfangsefnið á einföldu 
máli, munnlega jafnt sem 
skriflega. 
 

TÆNK 
Lesbók bls. 52 - 55  
Vinnubók bls. 25 - 33 
 
 
 
 
 

TÆNK 
Lommepenge og fritidsjob. 
Min yndlingssport. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna.  
Plakat / Ritun – Uppáhalds 
íþróttagreinin mín. 
Munnleg og skrifleg skil. 
 
 
 

Nóvember Unnið áfram með markmið 
október mánaðar. 
 

TÆNK 
Lesbók bls. 58 - 61 
Vinnubók bls. 44 - 51 
 
 

TÆNK 
Lidt af hvert. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
  
 

Vinna í tímum metin. 
 
Paravinna. 
Sögugerð – verkefni bls. 59 í 
lesbók.  
Munnleg og skrifleg skil. 
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Desember Nemendur þjálfist í að lesa 
og skilja danska texta. Efla 
áhuga þeirra á dönsku máli 
og bókmenntum. 
Kynnist dönskum jólasiðum 
og -venjum. 

TÆNK 
Lesbók bls. 76 -81 
 
Nemendur velja smásögu 1 
eða 2 – og vinna viðkomandi 
verkefni. 
 

TÆNK 
Novelle 1 – Den legetøjsløse 
stakkel 
Novelle 2 – Et bord er et 
bord 
 
 

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

Janúar Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
lífið og tilveruna – hvað við 
hræðumst, hvers vegna og 

hvað sé til ráða 😊 
 
 

NÝ BÓK! 
SMIL 
Lesbók bls. 14 - 19 
Vinnubók bls. 26 - 34 
 

NÝ BÓK! 
SMIL, lesbók og vinnub. A. 
2. Den farlige verden 
  
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Paravinna – taka viðtöl við 
hvort annað – 8 spurningar 
um hvað hræðist þú mest – 
munnleg og skrifleg skil. 
 

Febrúar Unnið áfram með markmið 
janúar mánaðar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SMIL 
Lesbók bls. 23 - 25 
Vinnubók bls. 40 - 45 
 
 
 
 
 
 
 

SMIL 
2. Den farlige verden. 
 
Hlustun, talæfingar, leikir og 
ýmiss verkefni af netinu sem 
tengjast viðkomandi 
viðfangsefni. 
 
 
 
 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna – 
teiknimyndasaga, tengd 
viðkomandi viðfangsefni – 
skrifleg og munnleg skil. 
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Mars Nemendur kynnist og tileinki 
sér dönsk orð og hugtök um 
fatnað, fylgihluti og tísku fyrr 
á tímum. 
 

SMIL 
Lesbók bls. 26 – 27, 30 -31 
Vinnubók bls. 46 – 49, 55 - 
58 
 
 

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

Vinna í tímum metin. 
 
Einstaklingsvinna. Plakat – 
finna mynd af fólki, skrifa 
lýsingu á fatnaði og kynna 
munnlega.  Sjálfsmat og 
jafningjamat. 
 

Apríl Unnið áfram með markmið 
mars mánaðar. 
 
 
 

SMIL 
Lesbók bls. 28 -29 
Vinnubók bls. 50 - 54 
 
 

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

Vinna í tímum metin. 
 
Hópvinna. Finna myndir - 
klippa út/finna á netinu og 
skrifa texta við – hvað hef ég 
í snyrtitöskunni minni! 
Munnleg kynning. 

maí Nemendur þjálfist í að lesa 
og skilja danska texta. Efla 
áhuga þeirra á dönsku máli 
og bókmenntum. 
 

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

PINLIGT – 10 smásögur og 
bókakaflar úr nýlegum 
dönskum bókum.  
 
 

Vinna í tímum metin. 
Hópvinna – skrifa framhald 
af sögu. Skrifleg og munnleg 
skil – Jafningjamat. 
 

 

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

 

 


