
7.Danska, kennsluskrá 

Námsþáttur: Hlustun 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Að nemandi geti: 
• skilið einfalt mál er varðar 

hann sjálfan og hans nánasta 
umhverfi þegar talað er skýrt,  

• 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 með 

myndum hlutum eða líkamsmáli 

og notað upplýsingar í eigin 

verkefni.  

 
• Hlustun 

• Ritun 

• Margmiðlun 

• Dægurlagatextar 

• Lestur 

• Talað mál 

 
Nemendur vinna  viðeigandi 
verkefni 
 
Kvikmyndir og þættir 
 
Tónlistarmyndbönd 
 
 

 
Ýmis verkefni  
 
Vinnubók 
 
Virkni  í tímum  
 
Samvinna 
 
  

 
 

Námsþáttur: Lesskilningur 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Að nemandi geti: 
 

•  lesið og skilið stutta texta 
með grunnorðaforða daglegs 
lífs um efni sem tengist 
þekktum aðstæðum og 
áhugamálum,  

 
 
 

• Lestur 

• Ritun 

• Margmiðlun 

• Dægurlagatextar 

• Leikir 

 

 
 
Lesbók og vinnubók. 
 
Efni af vef  og frá kennara  
 
Dægurlagatextar 

 

 
 
Ýmis verkefni  
 
Vinnubók 
 
Virkni  í tímum  
 
Samvinna 
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• fundið afmarkaðar 
upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu. 

 
 

 
  

 
 

Námsþáttur: Samskipti 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Að nemandi geti: 
 

• Haldið uppi einföldum 
samræðum með stuðningi frá 
viðmælanda með áherslu á 
lykilorðaforða. Geti beitt 
algengustu kurteisisvenjum. 

 

• Spurt og svarað á einfaldan 
hátt um það sem stendur 
honum næst. 

 

• Tekið þátt í samskiptaleikjum 
og unnið samtalsæfingar. 

 

Samskiptaleikir 
 
Einfaldar samtalsæfingar  
með grunnorðaforðanum, 
orðaforðaspil og leikir. 
 
Spyrja og svara þar sem 
nemendur beita orðaforða sem 
unnið hefur verið með.  
 

Samtalsæfingar.  
Hópa- og paravinna . 
 
Spyrja og svara á dönsku. 
 
Upplestur á mismunandi textum. 
 

Verkefni úr lestrar- og vinnubókum. 
 
 

Símat 
Lokapróf 

 
 

Námsþáttur: Frásögn 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
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Að nemandi geti: 
 

• Sagt frá eða lýst sjálfum sér, 
vinum, fjölskyldu og 
áhugamálum og nánasta 
umhverfi. 

 

• Endursagt og lýst atburðum 
eða reynslu á einfaldan hátt 
með stuðningi hluta, mynda, 
tónlistar o.s.frv. 

 

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

 

 Myndlýsingar,  þ.e. tala á mjög 
einföldu máli um myndir tengdar 
efninu. 
 
Mjög stuttar einfaldar frásagnir 
(setningar) t.d. um texta sem 
unnið hefur verið með, segja á 
einfaldan hátt frá nærumhverfi 
sínu.   

 

 
 

Námsþáttur: Ritun 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Nemandi geti: 
 

• Skrifað einföld 
skilaboð,smáskilaboð og 
tölvupóst. 

 
• Samið stuttan texta út frá eigin 

brjósti með stuðningi mynda, 
hlusta, tónlistar o.s.frv. 

 
• Lýst í einföldu máli því sem næst 

honum er, fjölskyldu, 

 

Skrifa stök orð, stakar setningar, 
örstutta texta með orðaforða úr 
efnisflokkunum,. 

 
 

 

Unnið með ýmis konar texta. 
Póstkort 
Smáskilaboð. 
 
 

 
Símat 
Virkni í tímum  
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áhugamálum, vinum og 
umhverfi. 

 
 

 
 

Námsþáttur: Menningarlæsi 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Að nemandi geti: 
• Sýnt fram á að hann átti sig á 

skyldleika dönskunnar við 
íslensku og önnur tungumál sem 
hann er að læra. 

• Sýnt fram að hann áttar sig á að 
mörg algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og skyld 
öðrum sem hann þekkir 

 
 

 

Einföld þemaverkefni sem 
tengjast  danskri menningu og 
þjóð. 
 
Dönsk tónlist, danskar 
kvikmyndir, ýmis dönsk forrit og 
smáforrit. 
 
Orðaforðaverkefni með áherslu á  
orð sem eru lík í dönsku, ensku og 
íslensku. 
 

 

 
Kvikmyndir, tónlist, textar og 
myndbönd. 

 
Símat 
Virkni í tímum 

 
 

Námsþáttur: Námshæfni: 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 
Að nemandi geti: 
 

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

 

Hafa aðgang að orðabókum, 
tölvum og öðrum námsgögnum. 

 

Samtals -og vinnuæfingar. 
 

  

Símat 
Virkni í tímum 
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Tengt ný viðfangsefni eigin 
reynslu og þekkingu 

Einfaldir matskvarða. 
 
Hópa – og paravinna. 

 


