
Danska 8.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennarar: Rakel Pálmadóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, tungumál eru lifandi námsgreinar þar sem 

gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá  vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í 

áætlun vikið fyrir slíku. 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Hjemmet Unnið með orðaforða og verkefni 

um húsnæði og heimili. 

Þemaverkefni um heimilið 

Tak bls. 4-15 Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

13.-17. janúar 

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 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

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 

27.-31.jan 
Kvikmynd 
 

Unnið með orðaforða, hlustun og 
áhorf auk þess er fjallað um 
samfélagslega þætti sem tengjast 

 Drømmen   



30.Samskiptadagur  efninu. 

3.-7. febrúar 

 
Familien 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í. 

Tak bls. 16-25 í lesbók og bls. 24-47 í 

vinnubók A. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

10.-14. febrúar Familien 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði 

fléttuð inn í.   

Tak bls. 16-25 í lesbók og bls. 24-47 í 

vinnubók A. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

Könnun úr þemanu. 

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Krop og følelser Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður, 

málfræði  og tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 70-80 í lesbók og bls. 66-97 í 

vinnubók B. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Krop og følelser Fjölbreytt viðfangsefni sem 

tengjast þemanu. Bætt við 

orðaforða, lesskilningur þjálfaður, 

málfræði  og tjáning fléttað inn í 

Tak bls. 70-80 í lesbók og bls. 66-97 í 

vinnubók B. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima 

2.-6. mars 

 

Krop og følelser Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

þemanu. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður, málfræði  og 

tjáning fléttað inn í  

Tak bls. 70-80 í lesbók og bls. 66-97 í 

vinnubók B. 

Ljósrituð verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

markmiðum vikunnar verða 

þeir að ljúka þeim heima. 

Könnun úr þemanu. 



P á s k a l e y f i 

9.-13. 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 

16.-20. 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 

23.-27. 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 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

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.-13. apríl 

 

 

  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 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Smásaga 

 

 

Smásaga lesin og verkefni tengd 

smásögu unnin 

 

 

Smásaga 

 

Könnun úr smásögu 

20.-24. apríl            

(4 kennsludagar)23. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Dönsk kvikmynd 

 

Verkefni frá kennara Munnlegt próf 



27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

Påsker  Efni frá kennara  

4-8. maí 
Vi er forskellige  Tak bls. 60-61, 66-68 

Vinnubók B 32-36 , 54- 64 

 

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

Vi er forskellige  Tak bls. 60-61, 66-68 Vi er forskellige 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Udeskole og sommeren  Efni frá kennara  

25.-29. maí Udeskole Udeskole Efni frá kennara  

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 


