
Kennsluáætlun vorönn 2023 

Danska 8. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Hjemmet Unnið með orðaforða og verkefni um 
húsnæði og heimili. 

Þemaverkefni um heimilið 

Tak bls. 4-15 
Tak – Fyr løs 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Hjemmet Unnið með orðaforða og verkefni um 
húsnæði og heimili. 

Þemaverkefni um heimilið 

Tak bls. 4-15 
Tak – Fyr løs 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

30. janúar-3.feb 
 

Hjemmet  Unnið með orðaforða og verkefni um 
húsnæði og heimili. 

Þemaverkefni um heimilið 

Tak bls. 4-15                                                   
Efni frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 
Könnun úr kaflanum 

6. – 10. febrúar  
Þemaverkefni  

Unnið með orðaforða úr kaflanum 
Hjemmet. Unnið í spjaldtölvum 

 
Puppet Pals 2 

 

13. – 17. febrúar 
 

 

 

Dönsk kvikmynd sýnd 

 
Kvikmynd sýnd, kennari stoppar 
reglulega, þýðir og útskýrir. 
Verkefni unnin út frá myndinni. 

Tempelriddernes skat Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Fra barn til voksen Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, málfræði  og 
tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 50-59 í lesbók og bls. 3-29 í 
vinnubók B.                                                      
 
Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 

27. febrúar-3. 
mars 

 

Fra barn til voksen Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, málfræði  og 
tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 50-59 í lesbók og bls. 3-29 í 
vinnubók B.                                                      
 
Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 



6. – 10. mars 

Fra barn til voksen Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
þemanu. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður, málfræði  og 
tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 50-59 í lesbók og bls. 3-29 í 
vinnubók B.                                                      
 
Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Fra barn til voksen Fjölbreytt viðfangsefni sem 
tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður, 
málfræði  og tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 50-59 í lesbók og bls. 3-29 í 
vinnubók B. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

20. – 24. mars 
 

Fra barn til voksen Fjölbreytt viðfangsefni sem 
tengjast þemanu. Bætt við 
orðaforða, lesskilningur þjálfaður, 
málfræði  og tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 50-59 í lesbók og bls. 3-29 í 
vinnubók B. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

Könnun úr kaflanum 

27. mars –  
31. mars 

Þemahefti og þættir 
t.d. Skyldig  

Efni frá kennara 
 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Familien Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjölskylduna 

Tak bls 16-25 Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

17. – 21. apríl 

Starfsdagur 19. apríl 
Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 
 

 

Familien Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjölskylduna 

Tak bls 16-25 Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

24.- 28. apríl  
 

Familien Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjölskylduna 

Tak bls 16-25 Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 



heima 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

 

Familien 

 
Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjölskylduna 

 
Tak bls 16-25 

 
Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

8. – 12. maí  
  

 

Familien 

 
Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjölskylduna 

 
Tak bls 16-25 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
Könnun? 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Dönsk kvikmynd 

Udeskole 

Horft á danska kvikmynd og 
verkefni unnið út frá henni. 

Útikennsla 

Efni frá kennara  

22. – 26. maí 
 

Udeskole Ratleikur o.fl Efni frá kennara  

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. júní 
Skólaslit 5. júní 

 

Udeskole Útikennsla Efni frá kennara  

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- Sprotafyrirtæki og Stuttmyndagerð 

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


