
Danska 7. bekkur 

Kennsluáætlun 2019-2020 

 

 
Markmið: Megintilgangur dönskunáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota dönsku sem 
lifandi verkfæri við ólíkar aðstæður og í fjölbreyttum tilgangi. Með náminu eiga nemendur að öðlast 
hæfni til að geta nýtt talað og ritað mál af ólíkum toga og leikni í að beita málinu í frásögnum og 
samskiptum. Auk þess er takmark námsins að nemendur öðlist skilning á skyldleika norrænu 
tungumálanna og menningu Norðurlandaþjóðanna. 

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 124) 

 
Kennari: Thomas Ravnlökke Madsen 
 
Námsefni: START  
 
Kennsluaðferðir: Kennslan fer fram á dönsku að hluta til. Mikilvægt er að hlusta á og lesa dönskuna, 
svo auðveldara sé að skrifa og tala hana þegar tækifæri gefst til þess. Áhersla er lögð á að hafa 
gaman í dönsku. Það verður ekki lögð áhersla á málfræðikennslu, en í að staðinn á að byggja upp 
orðaforða.  
 
 
Kennslustundir: 1 x 60 mínútna kennslustund á viku. 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: 

• Orðabækur 

• Orðabækur á netinu: www.snara.is, www.islex.is, www.ordnet.is 

• START hljóðbók má finna hér  

• START hlustunaræfingar má finna hér 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

ágúst – september 

Start 

• Dansk og islandsk 

• Hvem er du? 

• Hvor kommer du fra? 

• Ritun og kynning 

september – nóvember 

Start 

• Min krop 
o Se mit ansigt 
o Jeg hører med mine ører 
o Se min krop 
o Hos lægen 
o Av, min hals  
o Av, min fod 

• Kaflapróf 1-3 

nóvember – desember 

Start 

• Tøj og farver 
o Flotte farver 
o Hvilken farve har din bold? 
o Se mit tøj A 

• Ritun 

http://www.snara.is/
http://www.snara.is/
http://www.islex.is/
http://www.islex.is/
http://www.ordnet.is/
http://www.ordnet.is/
https://mms.is/namsefni/start-hljodbok
https://mms.is/namsefni/start-hljodbok
https://mms.is/namsefni/startsmart-hlustunaraefingar
https://mms.is/namsefni/startsmart-hlustunaraefingar


o Se mit tøj B 

desember – febrúar 

Start 

• Dagene 

• Familien 
o Et stamtræ 
o Sammen med familien 
o Dyr er gode forældre 
o Min skøre familie 

• Ritun 

• Kaflapróf 4-6 

febrúar – mars 

Start 

• De fire årstider 

• Hvad er klokken? 
o Det store ur 
o En dag i mit liv 

• Frásögn 
 

mars – maí 

Start 

• Mit hjem 
o Se mit hjem 
o Her bor jeg 
o Se mit værelse 
o Inde hos mig 
o Hvor bor du? 

• Fødselsdag 
o Fødselsdagen 

• Kaflapróf 7-10 

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá Grunnskóla 

Nemandi getur: 

 

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 mundum, 
hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni. 

 

Lesskilningur 

• fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu. 
 

Samskipti 

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

• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar. 
 
Frásögn 

• sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskylda, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 
hátt. 

• flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eigin texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa. 
 
Ritun 

• skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista. 

• samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta, tónlista o.s.frv. 

• Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskylda, áhugamálum, vinum og umhverfi. 
 

Menningarlæsi 

• sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- og unglingamenningu viðkomandi 
málsvæðis, s.s. söguhetja barnabóka, leikja, söngva og ævintýra. 



• sýnt fram á að hann áttar síg á að mörg algeng orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld 
öðru sem hann þekkir. 

 

Námshæfni 

• beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta eða myndir 
sem fylgja til að skilning á inntaki. 

• tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja. 

• beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum námsins með stuðningi kennara eftir því sem þörf 
krefur. 

• nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

 
 


