
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Danska 

Bekkur:  8. bekkur 

Kennarar: Ólafur Kr. Jóhannsson, Gunnar Marel Ólafsson 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
Kynning Smart: Nu spiser vi s. 18 - 

22 
Smart les- og vinnubók  

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
Hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á 
og brugðist við eða unnið úr þeim.  
Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur  og 
myndað sér skoðanir á efni þeirra. 
Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta 
komið að gagni í náminu. 
 
 

  Hlustunar og 

lesskilningsverkefni. 

Verkefni með 

framburð, ritun og 

hlustun 

Vika 3 

3. – 7. september 
Skrifað samfelldan texta um efni sem hann hefur 
þekkingu á.  
 

Min sommer  Ritun 

Vika 4 

10. – 14. september 

Tileinkað sér aðalatriði úr kynningu og frásögnum sem 

eru innan áhuga-, náms- og þekkingarsviðs hans og 

brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á 

annan hátt. 

*Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um 

efni sem hann er vel heima í. 

*Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og 

tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja. 

Smart: Skolen s. 24 - 34   

Vika 5 

17.-21. september 
Kvikmynd   Einstaklingsverkefni 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 

 Smart: Byen s. 36 - 38   



 
 

Vika 7 

1.  – 5. október 
   Kaflapróf 

Vika 8 

8.  – 12. október 

*Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriðin frá 

aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

* Tjáð sig skipulega með undirbúið efni sem hann 

þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í námi 

sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum. 

* Skrifað samfelldan texta um efni sem hann hefur 

þekkingu á. 

Smart: Følelser s.40 - 42   

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

*Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum 

sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

 

Smart: Fritidsinterresser s. 
42 - 48 

  

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

 Smart: Idoler, Rigtige 
sørøvere s. 50 - 54 

  

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
   Kaflapróf 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Framburður 
*Tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt 
tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur 
um málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og 
orðaval. 
* Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni 
og af nokkru öryggi. 

Vikingerne 
*Lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum 

toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum. 

*Hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 

brugðist við eða unnið úr þeim. 

*Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins. 

 

Vikingerne s. 4 - 13 Smil: Les – og vinnubók A 
 

 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
    

Vika 14 

19. – 23. Nóvember 

 

    



 
 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
   Kaflapróf 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
Látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta 
sín . 

Skrifað óformlega texta og hagað 
orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum.  
 

Ritun um jólin  
DR1 jólalög og þættir 

 Skila ritun um jólin 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Den farlige verden 

*Lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum 

toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum. 

*Hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 

brugðist við eða unnið úr þeim. 

*Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins 

Smil: Den farlige verden 

s.14 - 25 

  

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 Verkefni tengd jólum DR1 Og TV2  

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 
    

 
 

 

 


