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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 - 2023 

 

Námsgrein: Danska 

Árgangur: 7. bekkur 

Tímar á viku: 3 

Kennari:  Sigríður Jónsdóttir  



Markmið- hvað ætlum við að læra? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að tungumál sé eitt mikilvægasta tæki 

mannsins til að orða hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í 

ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur 

víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum sviðum. Megintilgangur tungumálanáms er að 

nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum 

tilgangi og við ólíkar aðstæður. Námið á að leiða til þess að nemendur öðlist hæfni til að 

tileinka sér inntak í töluðu og rituðu máli af ólíkum toga og hæfni til að hagnýta sér þá 

þekkingu sem aflað er.  

Hæfniviðmið 

 

 

 

Hlustun 

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

• Skilið létt samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

Lesskilningur 

• Lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta sem innihalda algengan orðaforða 

• Tileinkað sér lykilorðaforða úr viðfangsefni námsins 

• Fundið lykilupplýsingar í léttum texta 

Samskipti 

• Nýtt sér málið í einföldum samskiptum, t.d. í kennslustundum. 

Frásögn 

• Geti sagt frá sjálfum sér á einföldu máli 

Ritun 

• Skrifað stuttan texta um efni sem hann þekkir. 



 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

Helstu námsgögn: 

 Smart – lesbók og vinnubók  

 

Ítarefni 

• Danskar kvikmyndir og þættir 

• Ýmis verkefni tengt þemum frá kennara 

• Duolingo og fleiri öpp 

• Verkefni og leikir á netinu, m.a. á Kahoot 

• Veforðabækur: islex.is, ordnet.dk, frasar.net  o.fl 

• Málfræði- og hlustunaræfingar frá kennurum 

• Dönsk tónlistarmyndbönd og textar 

 

Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, með það markmið að styrkja og þjálfa alla 

færniþætti í dönsku. Við erum með samtalsæfingar, hlustunaræfingar, orðaforðavinnu, 

lítil verkefni, áhorf og fleira. 

 

 
Símat: Nemendur vinna verkefni og taka próf tengd hæfniviðmiðum jafnt og þétt yfir 

veturinn.  

Vinnubók gegnir stóru hlutverki sem og þátttaka í tímum. Stutt lokapróf að vori. 

 
 


