
Danska 7.bekkur  
Kennsluáæltun vor 2020 

 
Kennari: Sigrún Eyþórsdóttir  

Tímabil  Námsþætti
r  

Námsefni/ 
kennslugögn 

Leiðir  Viðfangs- 
efni  

Námsmat  

Janúar  Hlustun 

Lesskilning-
ur 

Samskipti 

Ritun 

Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þætti á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 
snara.is 

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
Hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti  sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  
Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 
bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Fjölskyldan  
 
Dagarnir  
 
Tölurnar frá 
einum upp í 
tuttugu 

 

Febrúar  Hlustun 

Lesskilning-
ur 

Menningar- 
læsi  

Umræður  

Ritun 

Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þættir á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 
snara.is 

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  
Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 
bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Fjölskyldan  
 
Dagarnir  
 
Tölurnar frá 
einum upp í 
tuttugu 
 
Árstíðirnar  
 
Endursögn af 
sjónvarps 
þætti 

Kaflapróf  
 

Mars  Hlustun 

Lesskilning-
ur 

Menningar-
læsi  

Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þættir á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  

Klukkan  

Heimilið 

Endursögn af 
Klassen 
þætti 

 

Kaflapróf  
 
Skriflega 
endur- 
sögn af 
Klassen 
þætti 



Umræður  

Ritun 

 

snara.is 
 

 

Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 
bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Apríl  Hlustun 

Lesskilning-
ur 

Menningar-
læsi  

Umræður  

Ritun 

 

Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þættir á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 
snara.is 

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  
Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 
bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Heimilið 

Endursögn af 
sjónvarps 
þætti 

 

Maí  Hlustun 

Lesskilning-
ur 

Menningar- 
læsi  

Umræður  

Ritun 
 
Flutningur 

 

Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þættir á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 
snara.is 

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  
Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 
bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Heimilið 

Afmæli  

Endursögn af 
sjónvarps 
þætti 
 
 

Kaflapróf 
 
Munnleg 
frásögn 

Júní   Start, lesbók 
 
Start, vinnubók  
 
Þættir á 
Dr.dk/ultra 
 
Quizlet  
 
Snara.is  

Unnið með fjölbreytta texta til að auka 
orðaforða og lesskilning 
hlustunararæfingar 
Horft á danska þætti sem reynir á 
hlustun, lesskilning, einbeitingu og 
minni. Spurningar um efni þáttanna 
Reynt af fremsta megni að gera 
nemendur sjálfstæð og ábyrg í 
vinnubrögðum.  
Margvíslegar kennsluaðferðir svo sem 

Afmæli  



Veraldarvefur- 
inn og ýmsir 
gagnvirkir vefir 

bein innlögn kennara, nemendur leita 
lausna og vinna með ýmsum aðferðum, 
einstaklings- og samvinna 

Áætlunin er unnin út frá Skólanámsskrá Kársnesskóla með fyrirvara um 
breytingar 
Ingunn Jónsdóttir, Sigrún Eyþórdóttir og Valdís Arnarsdóttir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hæfniviðmið  

Í lok 7.bekkjar getur nemandi: 

 

Hlustun  Lesskilningur  Samskipti  Frásögn  Ritun  Menningarlæs
i 

-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 
-fylgst með efni í 
myndmiðlum og 
dægurmenningu 
sem er kunnuglegt 

·  lesið og skilið 
stutta texta 
með 
grunnorðafor
ða daglegs 
lífs um efni 
sem tengist 
þekktum 
aðstæðum og 
áhugamálum 

·  skilið 
megininntak í 
stuttum 
einföldum 
frásögnum  

·  fundið 
afmarkaðar 
upplýsingar í 

·  haldið uppi 
einföldum 
samræðum 
með 
stuðningi frá 
viðmælanda 
með 
eðlilegum 
framburði og 
áherslum á 
lykilorðaforð
a og kann að 
beita 
algengustu 
kurteisisvenj
um 

·  spurt og 
svarað á 

·  í einföldu máli 
sagt frá og 
notað 
lykilorðaforða 
sem unnið 
hefur verið 
með í 
viðfangsefnu
m námsins og 
beitt 
eðlilegum 
framburði og 
áherslum 

 sagt frá eða lýst 
sjálfum sér, 
vinum, 
fjölskyldu, 
áhugamálum og 

·  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 

  
 

·  sýnt fram á 
að hann 
þekki nokkuð 
til 
menningarsv
æðisins, svo 
sem 
landfræðilegr
ar legu, 
staðhátta og 
þekktra staða 

·  sýnt fram að 
hann áttar sig 
á að mörg 
algeng orð í 
dönsku eru 
lík og skyld 
öðrum 



úr heimi barna 
-nýtt sér 
uppflettirit, 
orðabækur, rafræn 
gagnasöfn og 
leitarvélar 
-nýtt 
hugbúnað/forrit 
við að æfa 
orðaforða og miðla 
þekkingu á 
fjölbreyttan og 
skapandi hátt. 

 

einföldum 
texta og nýtt 
sér í 
verkefnavinn
u 

·  lesið sér til 
gagns og 
gamans 
stuttar, sögur 
og blöð 

  
 

einfaldan 
hátt um það 
sem stendur 
honum næst 

·  skipst á 
upplýsingum 
og skoðunum 
við 
skólasystkini 
og kennara 
um efni tengt 
náminu 

  
 

nánasta 
umhverfi á 
einfaldan hátt 

 

tungumálum 
sem hann 
þekkir  

 

 


