
Danska 8. bekkur. 

Kennsluáætlun, haust 2022. 

Kennari: Vaka Dóra Róbertsdóttir 

Helstu markmið, unnin upp úr hæfniviðmiðum í erlendum tungumálum. 
Við lok 8. bekkjar getur nemandi: 
Hlustun • skilið aðalatriði í tilkynningum, leiðbeiningum, samtölum og stuttum frásögnum • skilið einfalt talað mál er varðan hann sjálfan , áhugamál og daglegt 

lífþegar talað er skýrt • hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og unnið úr þeim. 

Lestur • leitað að upplýsingum úr texta og greint aðalatriði frá aukaatriðum • lesið sér til fróðleiks einfaldan texta úr miðlum og unnið úr eða sagt frá • lesið og skilið 

til hlítar stutta einfalda texta sem tengjast dýrum, mat og skóla • lesið smásögur og stuttar skáldsögur 

Talað mál – samskipti • hafið og endað samtal • tekið þátt í einföldum samræðum tveggja um efni sem tengist því sem nemandi hefur unnið með • bjargað sér við 

algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum • notar algengustu orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisivenjur 

Talað mál – frásögn • tjáð sig byggt á orðaforða sem nemandinn hefur unnið með • sagt í stuttu máli frá tilteknu efni eða lýst einhverju með aðstoð 

orðtengslamynda eða minnispunkta.  

Ritun • skrifað stuttar, einfaldar frásagnir eða texta sem byggist á orðaforða sem nemandinn hefur unnið með • tjáð sig um skoðanir sínar • skrifað um eða brugðist 

skilmerkilega við því sem hann hefur hlustað á, séð eða lesið 

Tímabil Námsefni Viðfangsefni Leiðir Námsþættir Námsmat 

24. - 26. 
ágúst. 

Kynning á námsefni 
vetrarins.  
Verkefni frá kennara 
Umræður 

Nemendur kynna 
sig með verkefni 
sem unnið er upp 
úr nafni þeirra. 

• Kynning og bein 
kennsla  

• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• samskipti 

Einstaklingsverkefni (ekki 
metið til námsmats) 

29. ágúst - 2. 
september. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Efni frá kennara 
Málfræði 

Dyrenes verden. 
Glósur í quizlet. 
 
Ákv. og óákv. 
greinir í dönsku 

• Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 

• Glósur.  
 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• málfræði  

 

5. - 9. 
september. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Efni frá kennara 

Dyrenes verden. 
Glósur í quizlet 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag 
• hlustun 
• málskilningur 

 

12. - 16. 
september. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 

Dyrenes verden. 
Glósur í quizlet 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 

• lesskilningur 
• orðaforði 

Norræn tungumál: 
einstaklingsverkefni 



Verkefni: Norræn 
tungumál 

 
Norræn tungumál 

Einstaklingsverkefni unnið í 
tíma. 

• ritun 
• vinnulag 
• hlustun 
• málskilningur 

• Aflað sér upplýsinga úr 
texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér 
grein fyrir helstu 
niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu.   

• Getur greint á milli helstu 
afbrigða norrænna 

tungumála.    

19. - 23. 
september. 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Book Creator, rafbók 

Kvikmyndin 
Tempelriddernes 
skat. Kynning á 
verkefni unnið á 
spjaldtölvu. 
 
 

Horft á kvikmynd 
Leita upplýsinga á 
internetinu og vinna með 
spjaldtölvu. 
 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 

 

26. - 30. 
september 

Kvikmynd 
Spjaldtölva 
Book creator, rafbók 

Vinna að verkefni 
um kvikmyndina 
Tempelriddernes 
skat.  
 

Leita upplýsinga á 
internetinu og vinna með 
spjaldtölvu. 
 
 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• sjálfstæð 

vinnubrögð 
• upplýsingalæsi 
• spjaldtölvur 

Skila verkefni úr 
kvikmyndinni 
Tempelriddernes skat i 
Goggle Classroom. 
Skriflegt 
einstaklingsverkefni. 

3. – 6. 
október  

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Ritun 

Dyrenes verden. 
Glósur í quizlet  
Danske tal 
Ritun: Mit 
kæledyr/Hvilket 
kæledyr kunne jeg 
tænke mig. 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• málskilningur 

 

Skila ritun: Mit kæledyr 
Einstaklingsverkefni 
Hæfni:  

• skrifað stuttar, einfaldar 
frásagnir eða texta sem 
byggist á orðaforða sem 
nemandinn hefur unnið 
með 

7. október Skipulagsdagur     

10. - 14. 
október. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Spjaldtölva 

Dyrenes verden. 
Glósur í quizlet  
 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• málskilningur 

hlustun 

Kaflapróf úr kaflanum 
Dyrenes verden. Bls. 3-16 í 
Smart lesbók 

11. október Nemendaviðtöl     



17. - 19. 
október. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Bók: grammatik 
Spjaldtölva 

Nu spiser vi. 
Glósur í quizlet  
 
Dönsk spurnarorð 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• málfræði 

hlustun 

Málfræðiverkefni: dönsk 
spurnarorð 

20. - 21. 
október. 

Þemadagar     

24. – 25. 
október 

Vetrarfrí     

26. - 28. 
október. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 

Nu spiser vi. 
Glósur í quizlet  
Kynning á 
myndbandsverkefni 
tengt matargerð. 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• málskilningur 
• hlustun 

 

31. október 
- 4. 
nóvember. 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Spjaldtölva 

Nu spiser vi. 
Nemendur vinna í 
myndbandsverkefni 
og handritsgerð. 

Bein kennsla og vinna við 
upplýsingaöflun. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• framburður 
• frásögn 

 

7. – 11. 
Nóvember 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Spjaldtölva 

Kafli: Skolen. 
Glósur í quizlet  
 

 • lesskilningur 

• orðaforði 

• ritun 

• vinnulag  

• framburður 

• frásögn 

Skil á myndbandsverkefni. 

14. – 18. 
nóvember 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 
Bók: grammatik 

Kafli: Skolen. 
Glósur í quizlet  
 
Fleirtala 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• málfræði 
• málskilningur 
• hlustun 

 



21. – 25. 
nóvember 

Smart lesbók 
Smart vinnubók 

Kafli: Skolen. 
Glósur í quizlet  
 

Bein kennsla og 
vinnubókarvinna. 
 
Hlustun, -hlustað á dönsku 
með dönskum texta. 

• lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 
• vinnulag  
• málskilningur 
• hlustun 

Kaflapróf úr kaflanum 
Skolen. Bls. 24-34 í Smart 
lesbók 

5. – 9. 
desember 

 
Kvikmynd 

 
Jólamynd 

Horft á Kvikmynd 
 

• kvikmyndir 
• ritun 
• orðaforði 
• vinnulag 

Hlustunarpróf 

12. – 16. 
desember 

Spjaldtölva 
Jólaverkefni 

 

Jólaverkefni Einstaklings jólaverkefni • lesskilningur 
• orðaforði 
• ritun 

Skil á jólaverkefni 

Námsefni : 

• Smart læsebog 

• Smartopgavebog  

• Danskar kvikmyndir og þættir. 

• Verkefni unnin á spaldtölvu   

• Quizlet  

• Bookcreator 

• Google classroom 

• Keynote 

• Canva 

 

Námsmat:  

• Verkefni og kynningar 

• Kaflapróf 

• Hlustunarpróf 

• Vinnubók 

• Munnleg próf 

 

 

 

 

Kennsluáætlun er unnin með fyrirvara um breytingar 

 


