
 

Danska 8. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar 

bóndadagur 

Dyr Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Smart  

22.-26. janúar Dyr 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Smart Könnun úr kaflanum Dyr 

29. jan – 2. feb 

31. jan 

samskiptadagur 

 

Dönsk kvikmynd Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Kvikmynd sýnd. Verkefni tengd 

myndinni unnin. 

 

5. -9. feb Mystik Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Tænk  bls. 62 – 67 og bls. 72-75 í 

lesbók og samsvarandi í 

vinnubók B. Smásagan 

Dødningedukken 

 

12. -16. feb 
12. feb: bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 
14. öskudagur 

Mystik Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Tænk  bls. 62 – 67 og bls. 72-75 í 

lesbók og samsvarandi í 

vinnubók B. Smásagan 

Dødningedukken 

 



 

19. -23. feb Mystik 

 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Tænk  bls. 62 – 67 og bls. 72-75 í 

lesbók og samsvarandi í 

vinnubók B.  

Könnun 21. feb. úr 

smásögunni 

Dødningedukken 

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Mystik 

Dönsk kvikmynd 

Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður 

og málfræði  fléttuð inn í. 

Tænk  bls. 62 – 67 og bls. 72-75 í 

lesbók og samsvarandi í 

vinnubók B.  

         

Mystik-kaflinn metinn til 

lokaeinkunnar 

5. - 9. mars 

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Konfirmation Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt – nemendur 

kynnast hefðum varðandi 

fermingar í Danmörku 

Tænk lesbók 40- 46 

Vinnubók B bls. 4- 15 

Og det var Danmark myndbönd 

 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Konfirmation Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt – nemendur 

kynnast hefðum varðandi 

fermingar í Danmörku 

Tænk lesbók 40- 46 

Vinnubók B bls. 4- 15 

Og det var Danmark myndbönd 

 

19. - 23. mars Konfirmation Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt – nemendur 

kynnast hefðum varðandi 

fermingar í Danmörku 

Tænk lesbók 40- 46 

Vinnubók B bls. 4- 15 

Og det var Danmark myndbönd 

Könnun úr Konfirmation-

kaflanum 

26. -30. mars Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

4. - 6. apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Hjemmet Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt  

Einstaklings- eða hópavinna 

 

Tænk lesbók bls. 31-33 

Tænk vinnubók A bls. 62 - 71 

 

Klippi/teikniverkefni 

Paraverkefni 

Fagabækur 

 



 

9. – 13. apríl Hjemmet Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt  

Einstaklings- eða hópavinna 

Tænk lesbók bls. 34 – 35 

Ikea- Thomas Holm 

Á youtube 

 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Hjemmet Þemavinna um viðfangsefnið á 

fjölbreyttan hátt  

Einstaklings- eða hópavinna 

Tænk lesbók bls. 34 – 35 

Ikea- Thomas Holm 

Á youtube 

Skil á þemaverkefni 

23. – 27. apríl Dönsk kvikmynd Kvikmynd sýnd og verkefni tengd 

myndinni unnin 

  

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Smásaga Unnið með lestur og lesskilning 

Verkefnavinna 

Smásagan Alfred úr Fisketur Verkefni úr smásögu 

metin 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

Hlustun og talæfingar Lestur og verkefnavinna Verkefni frá kennara  

14. – 18. maí Udeskole Unnið með viðfangsefni utandyra 

eins og hægt er 

Verkefni frá kennara  

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. maí 

þemadagar 

Udeskole Unnið með viðfangsefni utandyra 

eins og hægt er 

Verkefni frá kennara  



 

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Udeskole Udeskole/ratleikir o.fl   

                      

 

Námsmat:   

Námsmat byggir á eftirfarandi þáttum: Dyr 15%, Mystik 10%, Dødningedukken 10%. Hjemmet þemaverkefni 15%, Konfirmation 15%, Alfred 10%, 

virkni 10%, vinnubækur 10%, og sjálfsmat 5%.  

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Kennarar: Arna Guðmundsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

 


