
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Danska – haust 2020  

8. bekkur, 2 vikustundir  

Kennarar: Kristín Valdimarsdóttir 

  Jakob Möller 

  Marta Guðmundsdóttir 

  

Danska er 3ja tungumálið sem kennt er á Íslandi. Sögulega er það vegna tengsla Íslands og annarra 

Norðurlanda þá sérstaklega Danmerkur. Nám í dönsku eykur möguleika Íslendinga til að stunda 

nám og atvinnu í Danmörku og jafnvel Svíþjóð og Noregi. 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar: 

Samskipti einkennast af virðingu þar sem nemandi vinnur að markmiðum greinarinnar 
og truflar ekki aðra við vinnu sína.  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri og láti vita af sér ef hann kemur seint. 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemandi nýti kennslutímann vel og vinni að þeim 
verkefnum sem lögð eru fyrir.  

Skil á verkefnum  skulu ætíð vera á tilgreindum tíma (sjá www.mentor.is) og unnin af 
vandvirkni.  

Ritstuldur/svindl verður ekki liðinn.  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

www.mms.is (hljóðbækur og efni tengt námsbókum). 
www.skólavefurinn.is (fjölbreyttar æfingar fyrir unglingastig). 
www.snara.is / www.islex.is (orðabækur) 

Skyldur nemanda mæta undirbúinn í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í 
símateppi, fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á ww.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúinn í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda  
 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24.-28.ágúst 

Skólasetning 

24. ágúst. 

 

Dreifing námsgagna og 
kynning á námi vetrarins. 
Tak, lesbók bls. 4 – 5, 
vinnubók bls. 3 – 6. 

Símat í 

kennslustundum 

og verkefnavinna. 

Hæfniviðmið sem verða stöðugt metin 
yfir veturinn: 

- Unnið sjálfstætt og sýnt 
jákvæðni í samskiptum. 

- Komið fram við aðra af 
jákvæðni og kurteisi. 

- Unnið og varið eftir 
fyrirmælum 

31.ágúst . –4. 

september. 

Tak, lesbók bls. 6 – 8, 
vinnubók bls. 7 – 8.  

Símat í 

kennslustundum 

 

- Lesið sér til gagns stutta texta 
með grunnorðaforða daglegs 
lífs. Hlustað á daglegt mál og 
unnið út frá því 

 
- Flutt stutta frásögn – Talað og 

skilið einfalt daglegt mál. 
 

7. – 11. 

september 

Tak, lesbók bls. 9 – 11 

vinnubók bls. 9 – 14. 

Símat  

Verkefnavinna 

 

 

14. – 18. 

september 

Tak, lesbók bls. 12 – 13, 

vinnubók bls. 15 – 20. 

http://www.mms.is/
http://www.skólavefurinn.is/
http://www.snara.is/
http://www.islex.is/
http://www.infomentor.is/


 
 

21. – 25. 

september 

Tak, lesbók bls. 14 – 15, 

vinnubók bls. 21 – 23. 

Símat  

Verkefnavinna 

 

 

 

Talæfing bls. 21. 

 

 
- Lesið sér til gagns stutta texta 

með grunnorðaforða daglegs 
lífs. Hlustað á daglegt mál og 
unnið út frá því. 

- Flutt stutta frásögn og 
kynningu 

28.sept.-2.okt 

29. sept starfsd 

Tak, lesbók bls. 16 – 18, 

vinnubók bls. 24 – 34.  

5. – 9. okt. 

 

Tak, lesbók bls. 19 – 21. 

vinnubók 35 – 40.  

12. – 16. 
október 

Tak, lesbók bls. 22 – 24, 
vinnubók bls. 41 – 46 

Könnun bls. 4 – 

20 lesb., vinnub. 

bls. 3 – 42. 

Orðaforði: 

Heimili og 

daglegar athafnir 

og 

spurnarfornöfn 

19. – 23. okt. 

21. foreldrad. 

Vetrarleyfi 22.-

23. 

Upprifjun. Ljúka 

verkefnavinna. 

 

Símat í 

kennslustundum 

Verkefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnun: hlustun 

- Lesið sér til gagns stutta texta 
með grunnorðaforða daglegs 
lífs. Hlustað á daglegt mál og 
unnið út frá því. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlustað á daglegt mál og unnið út frá 
því. 
 
 

- Lesið sér til gagns stutta texta 
með grunnorðaforða daglegs 
lífs. Hlustað á daglegt mál og 
unnið út frá því. 

 

26 .– 30. 

október 

Vetrarleyfi 

26.okt 

Tak, lesbók bls. 26 – 28, 

vinnubók bls. 48 – 57. 

2. – 6. nóv. Tak, lesbók bls. 29 – 31, 

vinnubók bls. 58 – 64. 

9. – 13. nóv. Tak, lesbók bls. 32 – 34, 

vinnubók bls. 65 – 69. 

16. – 20. nóv. 

Starfsd. 18. nóv 

Tak, lesbók bls. 35 – 37, 

vinnubók bls. 70 – 71. 

23. – 27. nóv. Tak, lesbók bls. 38 – 40, 

vinnubók bls. 72 – 79. 

Símat  

Verkefnavinna 

30. nóv. – 4. 

des. 

Tak, lesbók bls. 41 – 43, 

vinnubók bls. 80 – 85. 

Könnun: bls. 22 -

40 lesbók, bls. 43 

– 80 vinnubók. 

Orðaforði: 

fjölskylduorð. 

sagnorð, 

lýsingarorð og 

forsetningar.  

7. – 11. des. Tak, lesbók bls 44, vinnubók 

bls. 86-87 

 

Símat  

Verkefnavinna 

-  

14. – 18. des. Tak, lesbók bls. 45, vinnubók 

bls 89 - 90. 

 

   

    

  

 


