
 

Danska 8. bekkur 

Haustönn 2021 

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

Kennarar: Arna Guðmundsdóttir, Ellert S. Magnússon og Valdís Inga Kristinsdóttir. 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

23. ágúst-         

27. ágúst 

Skólasetning          

24. ágúst 

 

Fermingarferðalag 

2.vika 

30.ágúst – 3. 

sept 

Upprifjun                     
Danskur orðaforði           
Smart 

Algengur orðaforði                                     
Orðaforði sem nemendur þekkja frá 
fyrra ári                                                        
Orðaforði um skólann 

Smart bls. 24-35 lesbók 

 

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

3.vika 

6. sept - 10. sept 

 

Upprifjun  

Danskur orðaforði 

Smart 

Algengur orðaforði                                  
Orðaforði sem nemendur þekkja frá 
fyrra ári                                   
Orðaforði um skólann 

Smart bls. 24-35 lesbók 

Løbehistorie tengd kaflanum 

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

4.vika 

13. sept– 17. 

sept 

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

 



5.vika 

20. sept– 24. 

sept 

Starfsdagur            

24. september 

 

Dumme SMS´er 

 
 
Bók lesin og verkefni unnin. 

 
 
Verkefni frá kennara. 

 

6.vika 

27. sept- 1.okt 

 

Þema um mat og 
matarvenjur   Smart 

Unnið með orðaforða og verkefni um 
mat 

Smart bls. 18 – 23 ásamt efni á netinu. 

Køkkenet o.fl. verkefni úr rauðu bókinni 

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

7.vika 

4. okt – 8. Okt 

 

Þema um mat og 
matarvenjur   Smart 

Unnið með orðaforða og verkefni um 
mat 

Matarskipulag unnið í tölvum 

 

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

8.vika 

11. okt – 15. okt 

Uppbyggingadagar 

13.-15. október 

Byen Unnið með orðaforða og verkefni um 
bæjarfélög 

Smart bls. 36-39 

Byen verkefni úr rauðu bókinni 

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

9.vika 

18. okt - 22. okt 

Vetrarfrí               

18.-19. október 

Fritidsinteresser Unnið með orðaforða og verkefni 

um áhugamál og frítíma. 

Þemaverkefni um áhugamál 

Smart bls. 42-49 

Tempo dönskuvefur 
Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

10. vika 

25. okt - 29. okt. 

Fritidsinteresser Unnið með orðaforða og verkefni 

um áhugamál og frítíma. 

Þemaverkefni um áhugamál 

Smart bls. 42-49 

Tempo dönskuvefur 
Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima. 

 

Könnun úr kaflanum 

 
 



11. vika 

1. nóv – 5. nóv. 

 Samskiptadagur      

2. nóvember 

Skattejagt Unnið með orðaforða og verkefni um 
fjársjóðsleit, unnið með hugtökin 
upp og niður, vinstri og hægri o.fl. 

Smart bls. 52-55 
Efni frá kennara 

 

12. vika 

8. nóv – 12. nóv 

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 

13.vika 

15. nóv - 19. nóv 

 

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 

14.vika 

22. nóv - 26. nóv. 

Starfsdagur            

23. nóvember 

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 

15.vika 

29. nóv - 3. des. 

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

Drømmen  
 

16.vika 

6. des -10. des. 

 

Julehygge og julepynt Verkefni tengd jólum. Efni frá kennara  

17.vika 

13. des -17. des 

Litlu jól 17. 

desember 

Julehygge og julepynt Verkefni tengd jólum. Efni frá kennara  



 

18.des- 2. jan      J Ó L A F R Í      
 

18.vika 

3. jan -7. jan 

Starfsdagur 3. 

janúar 

 

Nytår Verkefni tengd áramótum. Efni frá kennara 

 

19.vika 

10. jan – 14. jan 

 

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 

 

Skólastarf er lifandi starf og tilvalið að taka málefni líðandi stundar inn og því er eðlilegt að áætlun sé birt með fyrirvara um breytingar. 

Námsmat:    

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

Sjá Mentor.is   

 


