
 

 

Námsáætlun í dönsku í 9.bekk 2015 

Tímabil: September - desember 

 3 kennslustundir á viku 

Kennari: Inga Sigrún Matthíasdóttir  

Markmið 

Hlustun 

      Að nemandi 

 ●   geti skilið aðalatriði venjulegs talmáls í samtölum og frásögnum þegar fjallað er  

       um málefni úr daglegu lífi hans.  

 ●   skilji þegar talað er beint við hann um málefni sem hann þekkir og hefur fengist 

       við. 

 ●   geti skilið í grófum dráttum aðalatriði í stuttum sérvöldum brotum úr 

       sjónvarpsþáttum. 

 ●    skilji og geti farið eftir nákvæmum fyrirmælum, t.d. leiðbeiningum. 

 

Lestur 

       Að nemandi 

 ●   geti fyrirhafnarlítið lesið stuttar greinar og léttar smásögur.Geti lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga. 

 ●   geti fundið tilteknar upplýsingar, t.d á netinu, í dagblöðum, bæklingum. 

 ●   geti lesið léttlestrarbækur sér til ánægju. 

     

Talað mál - samskipti  

        Að nemandi 

  ●   geti spunnið hlutverkaleiki út frá mynd eða orðum. 

  ●   geti tjáð sig um einföld og fastmótuð verkefni sem þarfnast einfaldra og beinna 

       tjáskipta. 

  ●  geti átt í einföldum orðaskiptum við aðra og haldið samræðum gangandi. 



 

 

  ●  geti tekið viðtal. 

  ●  geti endursagt stutta texta eða frásagnir með aðstoð minnismiða eða hugtakakorts. 

  ●  geti með einföldum hætti lýst útliti, persónuleika og lifnaðarháttum fólks. 

  ●  geti flutt stutta, undirbúna kynningu og svarað spurningum í kjölfarið. 

  

Ritun 

        Að nemandi 

  ●  geti skrifað stuttan texta (80-100 orð) frá eigin brjósti og notað orðaforða sem 

       hann hefur tileinkað sér. 

  ●   geti skrifað ritunartexta, einfaldar endursagnir og ljóð. 

  ●   geti skrifað einfaldan texta í nútíð og þátíð þar sem notaðar eru algengustu 

       samtengingar, t.d. som, og, fordi, at. 

 

 

 

Inntak 

Unnið er með færni þættina lestur, hlustun, ritun og tal.  2x í viku er unnið með lesbók og vinnubók og 1x í viku er unnið með grammatik, 

spjaldtölvur og þemaefni. 

Námsefni 

Smil, lesbók og verkefnabók, ýmsar lestrarbækur, grammatik málfræðihefti, spjaldtölvur,kvikmynd, þemaverkefni  

Kennsluaðferðir og skipulag 

Einstaklingsvinna, hópavinna, paravinna, heimavinna.  Hlustum á lesbók í tíma og vinnum í vinnubók. Heimavinna verður : (Lesa stuttar sögur og gera úrdrátt.)  

 

Námsmat : Ástundun 30%, (vinnubók, virkni, áhugi, skipulag ) Próf 20% , þema 20%, munnlegt 15% grammatik 15% 



 

 

 

 

 

 
Tímabil 

 
Dagar 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

 
Kennsluaðferðir,vinnubrögð 

24.-28.8 
 

3  Grammatik  Kynning , dreifing námsbóka, spjall um 
vetrarstarfið 

Töflukennsla, innlögn og umræður 

31.-4.9. 3 Smart og Grammatik  Fölelser  Hlustun, lestur, ritun, málfræði, tal 

7.-11.9. 3 Smart og Grammatik Fritid Hlustun, lestur, ritun, málfræði, tal 

14.-18.9.  
 

3  Smart og Grammatik   Vi elsker sjov Hlustun, lestur, ritun, málfræði,tal 

21.-25.9. 3 Smart og Grammatik Idoler Hlustun, lestur, ritun, málfræði, tal 

26.-1.10   3  Smartl og Grammatik Sörövere 
Próf úr grammatik 

Hlustun, lestur, ritun, málfræði, tal 

5.-9.10. 3 Smil og Grammatik Byrjum með Smil Vikingerne Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

12.-16.10 
 

3 Smil og Grammatik Vikingerne Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

19.-23.10. 
 

3  Smil og Grammatik Vikingerne Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

26.-30.10. 3 Smil og Grammatik Den farlige verden Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

2.-6.11. 3 Smil og Grammatik Se din frygt Hlustun, lestur, ritun, málfræði 



 

 

9.-13.11 
 

3 Smil og Grammatik Kaflapróf  
Þemaverkefni og grammatik 

 

16.-20.11. 
 

3 Smil og Grammatik Bange for slanger Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

23.-27.11. 
 

3 Smil og Grammatik Gys bls 24. Hlustun, lestur, ritun, málfræði 

30.11.-4.12. 
 

3 Jólapróf   

7.-11. Des. 
14.-18.des 
 

3 Jólaverkefni   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


