
 
 

Kennsluáætlun  danska 6. – 7. bekkur 
 

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti tungumálsins, sem 

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi, námshæfni.  

Unnið er að því markvisst hverju sinni að nemandinn þjálfist í þessum færniþáttum. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira.

 Nemendur lesa heima og glósa sjálfstætt, unnið með textann í tímum.  

Kennslubækur /efni: 

               Smart: Les- og vinnubók, Bordbombe: valin verkefni  

 Grammatik 1: verkefni í málfræði 

Rafræn vinnublöð, glósur, verkefni og annað rafrænt efni frá kennara  

 Rafrænt umhverfi eins og Leg med dansk,  

 islex.is – orðabók á netinu 
 

Námsmat vorannar: 

Könnun í lok hvers kafla (Lesskilningur, orðaforði, málfræði, hlustun)  

 Munnlegt próf: Undirbúið efni 

 5 glósupróf  (orðaforði) 

 Vinnueinkunn (hegðun og virkni í tímum, heimanám, ábyrgð á eigin námi) 
 

Metanleg hæfniviðmið:   

Kemur einnig fram í skólanámskrá/ bekkjarnámskrá og í vinnulotum á mentor.  
  



 
 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt hæfniviðmið 

3.– 12. jan 
 

Nu spiser vi Smart/ Hvad får vi fra 
husdyrene? Lesbók bls.18 og 
vinnubók bls. 33–34/ vinnubók og 
þátttaka í tímum 

• geti lesið og leitað 
upplýsinga um húsdýr og 
ýmsar matartegundir  
• skilji þegar rætt er á 
einfaldan hátt um mat og 
húsdýr  
 
• geti notað algeng 
spurnarorð 

6. uppbrotsdagur 

13-.19. jan 
 

 Smart/Vil du ha’ noget at spise? 
Lesbók bls. 19 og vinnubók bls. 
35–36. 
 
Spis sundt Lesbók bls. 20 og 
vinnubók bls. 37–38/ vinnubók og 
þátttaka í tímum 

• geti tekið þátt í 
samræðum um mat og 
notað til þess rétta 
kurteisisfrasa • geti unnið 
með orð tengd orðaforða 
kaflans 

 

20.-26. jan 
 

 Smart/Min madpakke Lesbók bls. 
21 og vinnubók 39–41. 
 
Mad i andre lande Lesbók bls. 22 
og vinnubók bls. 42–44 
/Glósupróf (matur) 

  

27.-2. feb 
 

Skolen Smart/Isen, pizzaen og 
hamburgerens historie Lesbók 
bls. 23 og vinnubók bls. 45–47 
 
I skolen Lesbók bls. 25 og 
vinnubók bls. 48–50 

• lesið og leitað 
upplýsinga um efni tengt 
grunnorðaforða um skóla  
• skilið þegar rætt er á 
einfaldan hátt um daglegt 
skólalíf 

 

3..-9. Feb 
 

Skolen Smart/I klasseværelset Lesbók 
bls. 26–27 og vinnubók bls. 51–
53/ spilum með orðaforða og það 
metið 

 

• tekið þátt í munnlegum 
samskiptum á dönsku 
innan skólastofunnar 
 
• unnið með orðaforða 
þemans munnlega og 
skriflega 

3 og 4.  vetrarleyfi, 5. starfsdagur 

10. –16. feb 
 

Byen Smart/Velkommen til byen 
Lesbók bls 36 – 37 og vinnubók 
bls. 63-65 
  
Spil og leikir á dönsku 

• unnið með orðaforða 
þemans munnlega og 
skriflega 

 

17.-23.feb 
 

Følelser Smart/Hvad føler du? Lesbók 
bls. 40 – 41/vinnubók bls 68-
69./ Glósupróf 
 

Geta skrifað stuttan 
samfelldan texta um efnið 
og sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið 
er með.  
Geta nýtt sér hjálpartæki, 
s.s.orðabækur og 
netorðasöfn islex.is 
 

 

24.-1. mars 
 

Fritidsinteresser Smart/Hvad kan du li? Lesbók 
bls. 42/vinnubók bls. 74-75 
 
Smart/Cykling, klatring Lesbók 
bls. 43/ vinnubók bls. 76 
 
Kædeleg 
 

Skrifa texta með 
orðaforða úr efninu með 
stuðning frá mynd og 
gátlista 
 
 
Nota lykilorð sem unnið 
hefur verið með 

24. bolludagur – má koma með bollur í 
nesti 
26. öskudagur kennsla til 12.00  
28. foreldraviðtöl 

2.-8. mars 
 

 Smart/Kæmpeklippen Lesbók 
bls. 46-47/vinnubók bls. 82-84/ 
Glósupróf 
 
 
 

Lesið og skilið stutta 
texta, samið stuttan texta 
út frá lykilorðum 
 
Skilið einfalt mál er varðar 
nánasta umhverfi þegar 
talað er skýrt.  

 

9.-15. mars 
 

Grammatik Grammatik 1/Sagnir – búa til 
setningar í nútíð, velja sögn og 
bæta inni texta.   

Samið stuttan texta með 
stuðningi. 
 
 

10. – 12.   samræmd próf 9.b 

16.-22. mars 
 

Idoler Smart/Lesbók bls. 50 – 51/ 
Vinnubók bls. 89 – 91/ 
Glósupróf 

Fundið afmarkaðar 
upplýsingar í einföldum 
texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu 

 



 
 

23.-29. mars 
 

Danskir 
hátíðisdagar 

Lesa sig til, skrifa um og segja 
frá dönsku hátíðum 

Sýnt fram á að hann kann 
skil á ýmsum þáttum sem 
snúa að daglegu lífi ss. 
Hátíðum og átti sig á 
hvað er líkt og hvað er 
ólíkt eigin menningu. 

25.Tvöfaldur dagur yngri nem: Árshátíð 
26. Tvöfaldur dagur yngri nem: Árshátíð 

30.-5. april 
 

Menningarlæsi Verkefni: Gera lista af dönskum 
orðum sem líkjast orðum úr 
íslensku, ensku eða öðrum 
tungumálum.   
 
Vinna verkefnið í tölvu og skila 
5. apríl.  

Sýnt fram a´að hann áttar 
sig á að mörg algeng orð 
í dönsku eru lík og skyldi 
öðrum sem hann þekkir. 

 

6.-12. apríl 
 

   Páskafrí alla vikuna 

13.-19. apríl 
 

 Hópverkefni: Teikna/skrifa inn á 
kort af danmörku – 
konungsfjölskylduna, danskar 
söguhetjur, danska lagatexta, 
dönsk ævintýri, þekkta staði og 
fleira sem nemendur finna. 

Sýnt fram á að hann 
þekkir nokkuð til ytri 
umgjarðar 
menningarsvæðisins, s.s. 
landfræðilegrar legu, 
staðahátt og þekktra 
staða, 
Sýnt fram á að hann 
þekkir til þátta sem 
einkenna barna- og 
unglingamenningar 
viðkomandi 
málsvæðist,s.s söguhetja 
barnabóka, leikja, söngva 
og ævintýra.  

13. páskafrí, 14 starfsdagur  

20.-26. apríl 
 

 Grammatik/verkefni 3a, 3b og 
4/læra sagnirnar utan bókar 

 23. sumardagurinn fyrsti 

27.-3. maí 
 

 Grammatik/verkefni 5   

4.-10. maí 
 

 Verkefni: Skrifa einföld skilaboð 
og senda á kennara. 
 
Verkefni: Vinna í skóla og 
heima/ Skrifa lýsingu í word á 
dönsku þar sem fram kemur: 
fjölskyldan, áhugamál, 
uppáhaldsmatur og uppáhalds 
dýr. Segja þarf frá hverju atriði 
fyrir sig.  Kennari mun vera 
með sýnishorn til að vinna eftir.  
Skiladagur: 16. maí 
 

Skrifa einföld skilaboð, 
smáskilaboð og 
tölvupóst.  
 
Lýst í einföldu máli því 
sem næst honum er, 
fjölskyldu, áhugamálum, 
vinum og umhverfi. 

4. foreldraviðtöl 

11.-17. maí 
 

    

18.-24. maí 
 

 Bordbombe/lesum saman sögu  
úr bókinni/Námsmat:Nemendur 
velja hvort þeir flytja sögu úr 
bók eða eiginn texta fyrir 
kennara. 

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

21. uppstigningadagur 

25.-31. maí 
 

 Bordbombe/lesum og þýðum 
textana í bókinni.  
Lesum fréttir af 
dr.dk/nyheder/nemendur þýða 
textann annað hvort skriflega 
eða munnlega fyrir kennara 

Lesið og skilið stutta texta 
með grunnorðaforða 
daglegs líf um efni sem 
tengist þekktum 
aðstæðum og 
áhugamálum 

 

1. -7. júní    1.annar í hvítasunnu 
5. skólaslit kl. 18.00 
 

 
Skólaslit  5. júní kl. 18:00 

 
 

 

 


