
Kennsluáætlun  

Haust 2019 

Bekkur: 7.bekkur 

Námsgrein: Danska 

Fjöldi kennslustunda:1,5 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 

Námsefni:  
Dönskukennslan miðast við að byggja upp orðaforða nemenda með hlustun, lestri, töluðu máli og ritun. Þar sem nemendur eru að hefja 
dönskunám er haft að leiðarljósi að fjalla fyrst um þá þætti sem standa nemendum næst, þ.e. um þá sjálfa, nánasta umhverfi þeirra, skólann, 
fjölskylduna, áhugamál, uppáhaldsmatinn, gæludýr, íþróttir o.s.frv. Grunnefnið er kennsluefnið Start. 
 
Kennsluaðferðir:  
Stefnt er að því fyrst og fremst að vekja áhuga nemenda á dönsku og að þeir fái þjálfun í að tileinka sér vaxandi hugarfar í náminu.  
Leikir, söngvar, sjónvarpsefni og aðrir miðlar verða mikið notað til að vekja áhuga og  nemendur eru sífellt hvattir til að vera óhræddir við að 
tjá sig á tungumálinu. 
Leitast er við að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta. Verkefni eru unnin bæði sem einstaklingsverkefni og í hópavinnu. 
  
Námsmat: Áhersla verður lögð á sjálfsmat nemenda og jafningjamat, til þess að meta námsárangur hvers og eins. Verkefni verða lögð fyrir 

reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla 

  
   
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 



Hæfniviðmið 7.bekkjar í dönsku 
 

Námshæfni 
Ég æfði mig í að: 

 að nýta mér önnur tungumál, myndir, titil á texta eða skoða samhengi til að auðvelda skilning. 

 Meta sjálfan mig eða aðra á raunsæjan og sanngjarnan hátt. 

 Styrkja vaxandi hugarfar(growth mindset) til þess að auðvelda mér námið. 
Hlustun 
Ég æfði mig í að: 

 skilja það mál sem notað er í kennslustofunni. 

 Hlusta og ná aðalatriðunum í frásögnum og bregðast við þeim. 

 Fylgja meginþræði í einföldu myndefni á dönsku. 
Lesskilningur 
Ég æfði mig í að: 

 Lesa stuttan texta og finna aðalatriðin. 

 Finna upplýsingar úr texta og nýta þær í verkefnavinnu.  

 Lesa og skilja aðalatriðin í stuttum frásögnum dagblaða, tímarita eða netmiðla.  
Frásögn 
Ég æfði mig í að: 

 segja frá sjálfum mér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi. 

 Flytja efni (t.d stutt atriði, sögu, ljóð eða lag) sem ég fékk tækifæri til að æfa. 
Ritun 
Ég æfði mig í að: 

 Skrifa stuttar setningar 

 Skrifa einföld skilaboð eða tölvupóst 

 Lýsa í einföldu máli því sem stendur mér næst 
Menningarlæsi 
Ég æfði mig í að: 

 Kynnast því hvað er líkt með dönsku og íslensku (eða ensku) 

 Kynnast barna og unglingamenningu í Danmörku 
Samskipti 
Ég æfði mig í að 

 Spyrja og svara einföldum spurningum 

 Taka þátt í samtalsleikjum og æfingum 

 

 



 

Dagsetning Viðfangsefni Námsmat/hæfni 
 

 
26.ágúst – 30.ágúst 

Hvers vegna lærum við dönsku? 
 
Leikur/verkefni – notaðu það sem þú kannt í íslensku og ensku 
til að læra dönsku! 
 

Námshæfni – Nýta sér fyrri 
þekkingu til að læra eitthvað nýtt 

 
2.sept – 6.sept 
 
Gróðursetningarferð  
5.september 

Kynning á námsefni og fyrirkomulagi vetrarins. 
 
 „vaxandi hugarfar“ eða „growth mindset“. 
Hvernig nýtum við okkur vaxandi hugarfar í dönskunáminu. 
 
Vinnubók bls.3-5 

Námshæfni – Æfa sig í vaxandi 
hugarfari 
 
 
 

9.sept – 13.sept 
 
Skipulagsdagur 
13. september 

Start 
Hvem er Jeg? 
Lesbók bls. 3 
Vinnubók bls.6 
 
Munnlegar æfingar  

Frásögn – Að kynna sig 

16.sept -20. sept 
 
 
 

Start 
Hvor kommer du fra? 
Lesbók bls.4-5 
Vinnubók bls.7-8 
Hlustun 3 
 

Hlustun – Hlustun 3 
Menningarlæsi – fánar og 
þjóðerni 
 
 



23. – 27.sept 
 
 

Start 
se mit andsigt 
Lesbók bls.6 – 7 
Vinnubók bls.9-11 
 

Lesskilningur – verkefni í bók 
 
 
 

30.sept – 4.okt 
 
 
Þrauta og 
leikjadagurinn 
2.október 

Start 
Se min krop 
Lesbók bls.8 
Vinnubók bls.12-13 
 
Ryst din krop - sang 

Námshæfni - Þátttaka 

7. okt – 11. Okt 
 
 
Forvarnarvika 

Start 
Hos lægen 
Lesbók bls.9 
Vinnubók bls.14-15 
 
Munnleg æfing 

Frásögn – munnleg æfing  

14. okt – 18. okt 
 
Rýmingaræfing 
15.okt 

Start 
Av, min hals 
Lesbók bls.10 
vinnubók bls.16-17 

Lesskilningur – verkefni í bók 
 

21.-25.okt 
 
Skipulagsdagur 
25.október 

Start 
Av,min fod 
Lesbók bls.11 
Vinnubók bls. 18-19 

Hlustun – leikur/simon siger 



28.okt - 1.nóv 
 
Nemenda og 
foreldraviðtalsdagur 
28.október 

Orðaforðaverkefni frá kennara – líkaminn minn Lesskilningur - orðaforðaverkefni 

4.-8.nóv 
 
 
 
Vinavika 

Vinaverkefni  
Verkefni frá kennara 
 

samskipti - Vinaverkefni 

11.-15.nóv Start 
Tøj og farver 
Lesbók bls.12 
Vinnubók 20-21 

 

18.-22.nóv Start  
Lesbók bls.13 
Vinnubók bls.22-23 

Hlustun – hlustunaræfing 9 og 10 

25.-29.nóv 
 
 
Skipulagsdagur 
27.nóvember 

Skipulagsdagur - engin danska í þessari viku  



2.-6.des Start 
Lesbók bls.14-15 
Vinnubók bls.24-27 

Ritun – ritunarverkefni bls.25 

9.-13.des Start 
Lesbók bls. 16 
Vinnubók bls.28-30 
 
Julehygge   

Samskipti - samskiptaleikur 

16.-20.des 
 
Hátíðarmatur 
19.des 
Jólaskemmtun 
20.des 

 
Julehygge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


