
   

  

Náms- og kennsluáætlun í dönsku 2020-2021 

7. bekkur 

 

Fagheiti: Danska  Kennarar: Helga Ágústsdóttir, Linda Brá 

Hafsteinsdóttir og Rósa Björk Guðnadóttir 

 Hæfniviðmið 

 

Tímabil 

 

Námsefni/ 

kennslugögn 

Leiðir Viðfangsefni Matsviðmið/ 

Námsmat 

 Hlustun: 

• skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og 

brugðist við með orðum eða athöfnum  

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um 

kunnuglegt efni með stuðningi t.d. af myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar 

í eigin verkefni 

 • fylgist með einföldu efni í myndmiðlum og úr 

heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi 

barna og unglinga og greint frá því helsta 

Ritun: 

• skrifað einfaldan texta með orðaforða úr 

efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá 

mynd, hlut eða gátlista  

 

 

 

 

25. ágúst – 16. 

desember 

Start lesbók og 

vinnubók. 

 

Duolingo 

 

Kvikmyndir og 

þættir 

 

Veraldarvefurinn 

 

Leikir og söngvar 

 

www.dr.dk 

 

 

Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn, 

einstaklingsvinna, 

paravinna og hópavinna. 

Áhersla lögð á sjálfstæð 

vinnubrögð og að 

nemendur öðlist færni í 

að nota mismunandi 

leiðir til að ná 

markmiðum sínum. 

 

Lestur 

Hlustun 

Ritun 

 

Kynning um okkur 

sjálf. 

 

Hvaðan komum við 

 

Líkaminn; 

líkamshlutar og 

sjálfsmynd 

 

Fatnaður og litir 

 

Dagarnir 

 

Skrifleg og 

munnleg 

verkefni 

 

Þátttaka í tímum 

 

Sjálfs- og 

jafningjamat 

 

Orðaforði 

 

Ritun 

 

Ýmis verkefni 



   

  

• lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 

fjölskyldu, vinum og umhverfi  

 

 

 

 

 

 

Lesskilningur 

Samskipti 

Menningarlæsi 

Fjölskyldan  

Tjáning 



   

  

 Lesskilningur: 

• skilið megininntak í stuttum einföldum 

frásögnum, dagblaða, tímarita og netmiðla með 

stuðningi t.d. af myndum  

• fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta 

og nýtt sér í verkefnavinnu 

• lesið sér til gagns og gamans einfaldar bækur og 

fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni 

þeirra með stuðningi kennara 

 

 

Kvikmynd 

Hlustun 

Menningarlæsi 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

Annarskipti 

5. janúar – 31. 

maí 

    

 

 

 Hlustun: 

• skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og 

brugðist við með orðum eða athöfnum  

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um 

kunnuglegt efni með stuðningi t.d. af myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar 

í eigin verkefni 

 • fylgist með einföldu efni í myndmiðlum og úr 

heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi 

barna og unglinga og greint frá því helsta 

Ritun: 

• skrifað einfaldan texta með orðaforða úr 

efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá 

mynd, hlut eða gátlista  

• lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 

fjölskyldu, vinum og umhverfi  

 

 Start lesbók og 

vinnubók. 

 

Duolingo 

 

Kvikmyndir og 

þættir 

 

Veraldarvefurinn 

 

Leikir og söngvar 

 

www.dr.dk 

(dönsk 

sjónvarpsstöð) 

 

Áhorf Fjölbreyttar  

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn, 

einstaklingsvinna, 

paravinna og hópvinna. 

Áhersla lögð á sjálfstæð 

vinnubrögð og að 

nemendur öðlist færni í 

að nota mismunandi 

leiðir til að ná 

markmiðum sínum. 

Start lesbók  

Start vinnubók  

Fjölskyldan frh. 

Árstíðarnar 

Klukkan 

Heimilið mitt 

Afmælisdagar / 

Fæðingardagar 

Skrifleg próf 

 

Munnleg 

 

Þátttaka í tímum 

 

Sjálfs- og 

jafningjamat 

 

Orðaforði 

 

Ritun 

 

Ýmis verkefni 

 

Tjáning 

 Lesskilningur: 

• skilið megininntak í stuttum einföldum 

frásögnum, dagblaða, tímarita og netmiðla með 

stuðningi t.d. af myndum  

• fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta 

og nýtt sér í verkefnavinnu 

 • lesið sér til gagns og gamans einfaldar bækur og 

fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni 

þeirra með stuðningi kennara 

     



   

  

 


