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Tímar á viku: 3 
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Markmið - hvað ætlum við að læra? 

• Hlustun:  

• Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti 

• Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni dægurmenningar sem höfðar til 
hans og getur sagt frá eða unnið úr því á annan hátt 

• Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. 
tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist við með 
orðum eða athöfnum. 

• Lesskilningur: 

• Lesið sér til gagns auðlesna texta af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál 
sem innihalda algengan orðaforða 

• Skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla og 
brugðist við og fjallað um efni þeirra 

• Fundið lykilupplýsingar í texta 

• Lesið sér til gagns auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki 

• Tal og samskipti:   

• Nýtt sér málið í samskiptum í kennslustundum 

• Tjáð sig um daglegt líf 

• Flutt og undirbúið kynningu á tilbúnu eða frumsömdu efni 

• Ritun: 

• Skrifað stuttan texta um efni sem hann þekkir 

Námsefni - hvaða bækur og gögn notum við? 

EKKO – Lesbók og vinnubók 
• Léttlestrarbók  
• Danskar kvikmyndir og þættir 
• Ýmis verkefni tengt þemum frá kennara 
• Quizlet, Duolingo, Lingohut ofl.  
• Verkefni og leikir á netinu, m.a. á Kahoot 
• Veforðabækur: islex.is, ordnet.dk, frasar.net  ofl. 
• Málfræði- og hlustunaræfingar frá kennurum 
• Dönsk tónlistarmyndbönd og textar 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

Kennt er í lotum og tekið mið af hæfnimarkum 
Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, með það markmið að styrkja og þjálfa alla 
færniþætti í dönsku. Svo sem hópverkefni, paraverkefni, einstaklingsvinna, umræður, 
leikir ofl.  
Haldið er utan um námefni og verkefni á google classroom 



 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

Símat: nemendur vinna verkefni tengd hæfniviðmiðum jafnt og þétt yfir veturinn 
Fjölbreytt námsmat, m.a. orðaforða-, ritunar-, samtals- lesskilnings-, skapandi og munnleg 
verkefni. 


