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Danska 
 

 

Tímar á viku: 3 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Kennsluaðferðir miðast við að þjálfa skilning (hlustun og lestur) og leikniþætti (ritun og tal). Í kennslustundum og heima lesa lemendur 

texta úr lesbók ásamt því að þeir lesa ýmsa aðra ólíka texta á, m.a. á vefnum og unnin verkefni úr þeim. Hlustunaræfingar úr kennslubók verða 

unnar reglulega ásamt því að nemendur vinna verkefni í spjaldtölvu þar sem reynir á talað mál og framsögn. Unnið verður með lesskilnings 

verkefni ásamt málfræðiæfingum úr vinnubók og öðru fjölrituðu efni og á netinu.  Nemendur taka þátt í hópavinnu og vinna þemaverkefni. 

 

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemandi getur:  
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. 

 

Hlustunarverkefni tengd 
hverjum kafla í lesbók. 
Lesskilnings verkefni 
unnin reglulega í 
kennslustund. Ýmis 
ritunarverkefni, þar sem 
reynir á setningagerð, 
orðaforða og málfræði. 
Frásagna verkefni, viðtöl 
og fleiri verkefni þar sem 
nemendur þurfa að tjá 
sig á enskri tungu. 

Tænk – lesbók, vinnubók og 
málfræði æfingar í vinnubók. 
Ýmis ritunar verkefni. 
Ýmiss lesskilnings verkefni. 
Hlustunar verkefni úr vinnubók. 
Talað mál og frásagna verkefni. 
Ýmis myndbönd sem nemendur 
vinna verkefni úr, þýðingar, 
úrdrættir o. fl.  
Þemaverkefni með margþættum 
skilum, munnlega, skriflega og með 
myndabandagerð.  

Hæfniviðmið metin jafnt og þétt allt 
skólaárið með verkefnum sem tengd 
eru við hæfniviðmið. 

Kaflapróf í lok hvers kafla á 
grunnbókinni Tænk.  

Hlustunaræfingar sem eru metnar.  

Ritunaræfingar sem er skilað að 
google classroom, bæði á íslensku og 
dönsku.  

Lesskilnings verkefni. 

Munnleg verkefni – talað mál og 
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Lesskilningur 
● skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum 

dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og 
fjallað um efni þeirra. 

● fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að 
nýta í verkefnavinnu. 

● lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og 
tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra 
og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem 
snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 

Samskipti 
● tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og 

daglegt líf. 
●  bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í  

verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum. 
●  notað málið sem samskiptamiðil í 

kennslustundum og undirbúið, tekið og veitt viðtal. 
Frásögn 

● sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og 
eigin skoðunum. 

●  greint frá og lýst atburðum og athöfnum með 
stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv. 

● flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem 
tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið efni, 
t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 

Ritun 
● skrifað texta af mismunandi gerðum, með 

stuðningi, t.d. gátlista og fyrirmynda og hagað máli 
sínu í samræmi við inntak og viðtakanda. 

● sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem 
hann hefur lesið, séð eða heyrt. 

● lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og 
notað orðaforða sem lýsir þróun, hraða, 

Þemaverkefni tengt 
menningar svæðum með 
ensku sem fyrsta 
tungumál. Námshæfni: 
Lögð er áhersla á vönduð 
vinnubrögð, góða 
ástundun, áhuga og skil á 
heimavinnu sem og 
verkefnum. 
 
 

 
 
  

framsögn. 

Málfræði verkefni og málfræðipróf. 

Hópavinna, virkni, áhugi, fjölbreytni, 
hegðun, vinnubrögð, geta o.þ.h. 
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eftirvæntingu o.s.frv. 
● samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta 

sín. 
Menningarlæsi 

● sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða 
viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur 
borið saman við eigin menningu. 

● sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda 
málsins við íslensku, eigið móðurmál eða önnur 
tungumál sem hann er að læra. 

Námshæfni 
● beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og 

notkun á tungumálinu og valið aðferð sem hæfir 
viðfangsefninu, t.d. umorðað ef hann vantar orð 
og lesið í aðstæður og getið sér til hvaða 
samræður fara þar fram. 

● beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á 
raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með 
stuðningi frá kennara. 

● nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að 
því að tileinka sér nýja þekkingu. 

● tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni 
og sýnt öðrum tillitssemi. 

●  nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit 
orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 
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Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Nemendur lesa ýmsa texta og sögur með mismunandi markmiðum að leiðarljósi.Nemendur þurfa að nota netmiðla til að 

leita að upplýsingum og þurfa að læra að kunna að lesa úr þeim upplýsingum sem þar eru. 

Sjálfbærni: Nemendur læra að þau eru ábyrg fyrir sinni hegðun í kennslustundum og fyrir sinni vinnu. Einnig þurfa nemendur að takast 

á við ýmis álitamál og önnur mál sem upp koma. 

Heilbrigði og velferð: Tekin eru fyrir ýmis verkefni sem fjalla um heilbrigði og velferð og þurfa nemendur að taka afstöðu í þeim málum.  

Lýðræði og mannréttindi: Oft eru umræðuefnin út frá vinnunni tengd ýmsu úr samfélaginu og einhverjar klípusögur. Þá þurfa nemendur að leysa 

málin með lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi. Nemendur hafa einnig eitthvað val á sínu námi.  

Jafnrétti: Reynt verður að nýta hópa - og paravinnu í náminu.  Þar þurfa nemendur að vinna, hlusta og virða skoðanir annara. 

Sköpun: Nemendur vinna ýmis verkefni þar sem reynir á sköpun. Eins og veggspjöld, sögugerð og önnur textagerð, myndbandagerð.  

 


