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Bekkur:  7. bekkur 

Námsgrein:  Danska 

Kennarar:  Kristjana, Erna og Thelma  

Tímafjöldi:  3 kennslustundir 

Námsgögn: Start les- og vinnubók; Smart les- og vinnubók. Hægt er að nálgast hljóðbækur  á nams.is;  

Halfdans ABC, DR1,  ásamt fjölbreyttum verkefnum frá kennara. 

 

Lykilhæfni:   

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning  

og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og 

mat á eigin námi. 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: 

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Hlustun Skilið einfalt mál. 
Skilið það mál sem notað er í 
kennslustofunni.  
Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og 
úr heimi dægurmenningar.  

Hlustunaræfingar æfðar úr 
námsbók. Einnig hlustum við á 
dönsk lög og vísur, ásamt 
kvikmyndum og þáttum. 

Á önninni er lagt fyrir 
hlustunarpróf. 

Lesskilningur Lesið og skilið stutta texta 
Fundið upplýsingar í einföldum texta. 

Lesskilningur æfður uppúr  
textum úr námsbók ásamt 
ýmsum textum frá kennara. 

Lesskilningur 
prófaður í skóla og 
heimaverkefnum. 
 

 

Samskipti Spurt og svarað á einfaldan hátt 
Tekið þátt í samskiptaleikjum 
Unnið samtalsæfingar. 

Kennari talar dönsku ýmist í 
gegnum leiki, eða aðrar 
munnlegar æfingar. 
 

Hluti af munnlegri 
kynningu þar sem 
nemendur svara 
spurningum kennara. 
 

Frásögn Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt. 
Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp 
eiginn texta sem hann hefur haft tækifæri 
til að æfa. 

Nemandi undirbýr og flytur 
æfða kynningu. 

Munnleg kynning 
þemaverkefnis . 

Ritun Lýst í einföldu máli því sem næst honum 
er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og 
umhverfi, skrifað einföld skilaboð. 

Hluti af heimanámi. Ritunarverkefni sem 
unnið er á önninni eru 
hluti heildarnámsmati. 

Námshæfni Beitt einföldum námsaðferðum til að 

auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta 

eða myndir sem fylgja til að auðvelda 

skilning á inntaki.  

Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og 
þekkingu, tekið þátt í hóp- og 
tvenndarvinnu. 

Sjálfstæð, lýðræðisleg og 
skapandi vinnubrögð og 
hópavinna.  

Ástundareinkunn er 
hluti námsmats 



Kennsluáætlun  Vorönn 2020 

 

2 
 

 

Áætlun 

Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

21. jan – 

1.mars 

Mit hjem START 
EFNI FRÁ 
KENNARA 
 

Einstaklingsverkefni 
Sagnir 
Forsetningar 
Heimaverkefni 
 

Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 
 

2. – 3.mars vinterferie    

4.mars – 

20.mars 

Unnið með fjölbreytta 

texta úr námsbókum 

Smart 
Dyrenes verden 

Lesskilningur 
Hlustun 
 

Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 

23.mars-

3.apríl 

Unnið með fjölbreytta 

texta úr námsbókum 

Smart 
Nu spiser vi 
 

Sagnapróf 
Ritun 
 

Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 

4. apríl – 

13. apríl 

Påskeferie ;-)   Spise chokolade 
og påskeæg 

14.apríl – 

30.april 

Unnið með fjölbreytta 

texta úr námsbókum 

Smart 
Skolen 
 

Hlustunarpróf 
Heimaverkefni 
Hlustun 

Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 

4.maí- 

15.maí 

Unnið með fjölbreytta 

texta úr námsbókum 

Smart 
Min drømmeby 

Vinna plakat 
hópavinna 

Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 

18. maí – 

29. maí 

Unnið með fjölbreytta 

texta úr námsbókum 

Smart  
Fritidsinteresser 
følelser 

Ritun áhugamál Horfum á 
sjónvarpsþætti frá 
DR1 

 

Námsmat:  

Verkefnabók  

Heimavinnuverkefni 

Þema 

Námshæfni 

Ritun 

Lesskilningur 

Hlustun 

 

 


