
Námsáætlun í dönsku fyrir 8.bekk, haust 2017 

Tímabil: September - desember 

 3 kennslustundir á viku 

Kennari: Inga Sigrún Matthíasdóttir 

Markmið 

Nemandi: 

  Hlustun :  Geti  skilið þegar við hann er talað á skýru og einföldu máli um efni sem tengist 
viðfangsefni hans. Skili í meginatriðum samtöl og viðtöl.  Fylgt þræði í aðgengilegu efni. 

Lestur : geti lesið stuttan texta án þess að skilja  hann til fullnustu í þeim tilgangi að finna í honum 
ákveðnar upplýsingar. Geti lesið sér til ánægju. Geti áttað sig á megininnihaldi í lengri texta sem 
skrifaður er á léttu máli og með orðaforða sem unnið hefur verið með. 

Talað mál: Geti heilsað, kynnt sig, þakkað fyrir og kvatt.Geti myndað og svarað einföldum 
spurningum út frá orðaforða sem tengjast viðfangsefninu.Geti sagt í stuttu, einföldu máli frá efni sem 
hefur verið fjallað um.Geti bjargað sér við algengar aðstæður. Geti tekið og undirbúið viðtal. Geti 
beitt aðferðum til að gera sig skiljanlegan. 

Ritun: Geti skrifað stök orð og stuttar setningar úr orðaforða sem unnið hefur verið með. Geti skrifað 
samfelldan texta og beitt grunnreglum málfræðinnar.  

Námsgögn: Smart , vinnubók og lesbók , ítarefni, spjaldtölvur og þemaverkefni. 

Kennslutilhögun: Unnið með lesbækur og vinnubækur í tímum. Kennari fer vel yfir texta sem 
nemendur glósa og vinna svo áfram með í vinnubókum. Ritunarverkefni tengd textanum eru svo 
unnin ásamt talæfingum og hlustunaræfingum. 

Inntak 

Málfræði: Nafnorð, greini, persónuorð, orðabækur, nútíð, þátíð, spurnarorð, lýsingarorð. 

Ritun: Einfaldar textagerðir, sendibréf, skilaboð, samfelldur texti. 

Hlustun:  Venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar, aðalatriði í einföldum samtölum. 

Talað mál: Réttur framburður , biðja um leyfi, heilsa, kynna sig, samtal, einfaldar setningar. 

Lestur: Stuttir textar, megininnihald lengri texta, hraðlestur,  

Námsefni 

 Smart, lesbók og vinnubók. Grammatik, spjaldtölvur og þemaverkefni. 

Kennsluaðferðir og skipulag 



Unnið með lesbækur, vinnubækur, spjaldtölvur, þemaverkefni. Við vinnum 2x í viku með 
Smart og 1x í viku með önnur efni. Þemaverkefni tengjast efni bókarinnar. 

Námsmat 

Ástundun 30% , kaflapróf 50%, þema 20% 

 

 

 
Tímabil 

 
Dagar 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

 
Kennsluaðferðir,vinnubrögð

Vika 1 3 Smart, lesbók og vinnubók 
 

Dyrenes verden Töflukennsla, innlögn og umræður

Vika 2 3 Smart, lesbók og vinnubók 
 

Mit kæledyr  

Vika 3 3 Smart, lesbók og vinnubók  
 

Tallene  

Vika 4 
 

3  Smart, lesbók og vinnubók  Dyr   

Vika 5 3 Smart, lesbók og vinnubók 
 

Dyr  

 Vika 6 3  Smart, lesbók og vinnubók kaflapróf  

Vika 7 3 Smart, lesbók og vinnubók 
Þemaverkefni 

Dyr  

Vika 8 
 

3 Smart, lesbók og vinnubók 
Þemaverkefni 

Alfabetet  

Vika 9 
 

3  Smart, lesbók og vinnubók 
Þemaverkefni 

Nyheder  

Vika 10 3 Smart, lesbók og vinnubók Nu spiser vi  

Vika 11 3 Smart, lesbók og vinnubók Kaflapróf  

 
Vika 12 

3 Smart, lesbók og vinnubók Spis sundt  

 
Vika 13 

3 Smart, lesbók og vinnubók Madpakke  

Vika 14 
 

3 Smart, lesbók og vinnubók Mad i andre lande   

Vika 15 
 

3 Próf jólapróf  

Vika 16 
 

3 Jólaverkefni   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


