
     
 
Árgangur: 8. bekkur    Tímafjöldi:  3 kest. á viku  
 
Kennarar: Herdís Danivalsdóttir og Herdís Snorradóttir 
 

Námsefni:      Smart, les- og vinnubók frá bls. 24 

Tænk, les- og vinnubók  
Málfræðihefti 
Kvikmyndir  

 

Námsmat:     Jólapróf  25% 

Vorpróf  35% 
Kaflapróf  20% 
Ýmis verkefni 10% 
Vetrareinkunn: 10% 

 

Kennslufyrirkomulag:  Lesnir verða kaflarnir í lesbók og verkefni í vinnubók unnin jafnt og þétt samhliða þeim.  

Unnin verkefni, málfræðiæfingar, hlustunaræfingar, horft á danskar kvikmyndir o.fl. 
 
Lykilhæfni: 
Danska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í dönsku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Danska 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 skilið talað mál um efni er 

varðar hann sjálfan, áhugamál 
hans og daglegt líf þegar talað 
er skýrt og áheyrilega 

 skilið í meginatriðum samtöl 
og viðtöl um efni tengt 
daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á 
skiljanlegu máli 

 skrifað samfelldan texta um 
efni sem hann þekkir, 

 skrifað texta af mismunandi 
gerðum, með stuðningi, t.d. 
gátlista og fyrirmynda  

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er 
að læra.  

 sýnt fram á að hann þekkir til 
siða og hefða viðkomandi mál- 
og menningarsvæða 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Skolen, skoleskema, udstyr o.fl. 
 
Nafnorð: fleirtala  
 
Nafnorð: greinir –en og –et 

 
 
Smart, kafli 3: Skolen 
 
 
Málfræðihefti 

Mánud. 24. ágúst skólasetning  
 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
 

Byen, hvad finder man i byer, 
drømmeby, hvad føler du,  
 
Nafnorð: fleirtala – klára 
Lýsingarorð 
 

 
KVIKMYND 

Kaflapróf kafli 3  
Smart, kafli 4: Byen 
            Kafli 5: Følelser 
 
Málfræðihefti 

 
Fimmtud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Hvad kan du lide, nogle sportsgrene, 
instrumenter, spjeder o.fl.  
 
 
Lýsingarorð 
 

 
Smart, kafli 5 og 6: Felser og 
fritidsinteresser 
Kaflapróf kafli 5 
 
 
Málfræðihefti 

 
2.-6 nóv. – Vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
 
Hvad er idoler, at have idoler  
 
 
Lýsingarorð 
Forsetningar 

 

Smart, kafli 7 - Idoler  
 

Kaflapróf kafli 6 
 
KVIKMYND 

 
Málfræðihefti 

 
Mánudagur 7. des. og þriðjudaginn 
8. des. námsmat. 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 
 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
 

 skilið talað mál um efni er 
varðar hann sjálfan, áhugamál 
hans og daglegt líf þegar talað 
er skýrt og áheyrilega,  

 skilið í meginatriðum samtöl 
og viðtöl um efni tengt 
daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins,  

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt 
atriði eða sögu, einn eða í 
félagi við aðra.  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli 

 skrifað samfelldan texta um 
efni sem hann þekkir, 

 skrifað texta af mismunandi 
gerðum, með stuðningi, t.d. 
gátlista og fyrirmynda  

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er 
að læra.  

 sýnt fram á að hann þekkir til 
siða og hefða viðkomandi mál- 
og menningarsvæða 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 
Vikingerne. Liv og livstil 
 
Fornöfn - spurnarorð 

 
Tænk, kafli 1: Rend og hop med din 
krop 
 
Málfræðihefti 

Mánud. 4. jan. - skipulagsdagur 
 
 

Tími: febrúar 
 
Vikingerne. Liv og livstil 

 
Fornöfn - spurnarorð 

 
Tænk kafli 1: Rend og hop med din 
krop 
 
 
                               
 
Málfræðihefti 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
 
Frygt, hvad gør dig bange, gys o.fl. 
 
Fornöfn - spurnarorð 

KVIKMYND 

 
Tænk, kafli 1: Rend og hop med din 
krop 
Tænk, kafli 2: Dig mig og vi 
Kaflapróf kafli 1 
 
Málfræðihefti 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
Páskafrí: Mánudag 21. mars  - 
þriðjudagsins 29. mars   

Tími: apríl 
Frygt, hvad gør dig bange, gys o.fl. 
 
Töluorð 

Tænk, kafli 2: Dig mig og vi 
Tænk, kafli 3: Bolger 
 Kaflapróf kafli 2 
 
Málfræðihefti 

Þemadagar: Fimmtudagur 14. og 
föstudagurinn 15. apríl. 
Fimmtud. 21. apríl  - 
sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
 
Frygt, hvad gør dig bange, gys o.fl. 

 
 
 
Klára málfræðihefti - upprifjun 

 
 
KVIKMYND 

 
Tænk, kafli 3: Bolger 
 

 Málfræðihefti    

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
Mánudagurninn 16. maí, annar í 
hvítasunnu 
Þriðjudagurinn 17. Maí 
skipulagsdagur 
Mánudagur 23. maí vorpróf  
Þriðjudagur 24. maí  vorpróf 
Miðvikudagurinn 8. júní skóla 
 



 


