
 

Bekkur:  7. Bekkur  

Námsgrein:  Danska  

Kennarar:  Dagmar Harðardóttir, Franziska Pálsdóttir og Viktor Már Jónasson  

Tímafjöldi:  2 kennslustundir á viku 

Námsgögn:  Start vinnubók og lesbók, Smart vinnubók og lesbók, ítarefni frá kennara, danskir söngvar, smáforrit í Ipad, kvikmyndir/þættir.  
Hlustunaræfingar af mms.is 
Lykilhæfni:   Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borganesi. 
 
Kennslufyrirkomulag: 
Nemendur eru með fastan tíma í töflu. Kennt er í 6 lotum yfir veturinn og fá nemendur endurgjöf í lok hverrar lotu.  
 
Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
 
Hlustun 
 
 
 

Nemandi:  
 Geti fylgst með einföldu efni sem er kunnuglegt í 

heimi barna og unglinga og greint frá því helsta.  
 Geti skilið samtöl og viðtöl tengd daglegu lífi sem 

tengjast viðfangsefnum námsins. 

 Horft á kvikmyndir og þætti, 
ásamt verkefnum úr þeim. 

 Hlustunarefni inn á vef mms.is  
 
 

Verkefni í tímum og munnlegt 
próf tengt hverri lotu.  

Námshæfni 
 

Nemandi:  
 Geti nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar 

kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu.  
 Geti tekið þátt í samvinnu um ýmis konar 

viðfangsefni og sýnt öðrum tillitsemi.  

 Unnið í pörum/hópum ýmis 
verkefni.  

Metið í verkefnavinnu  
 

Lesskilningur 
 

Nemandi: 
 Geti fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi 

að nýta í verkefnavinnu.  
 Geti lesið sér til gagns og gaman auðveldar 

bækur, fræðsluefni og tímarit.  

 Lestur úr Start og Smart. 
 Þýðing á upplestri í grófum 

dráttum  

Metið með reglubundinni 
verkefnavinnu og könnunum.   

Samskipti 
 

Nemandi:  
 Geti bjargað sér við algegnar aðstæður t.d. 

verslunum, á veitingastöðum og ferðalögum.  
 Geti tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál og 

daglegt líf.  

 Samræður við kennara og 
samnemendur.  

 Notkun afmarkaðs orðaforða í 
samræðum. 

Munnlegt próf. 
Mat á virkni og frammistöðu í 
tímum.   
 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



Menningarlæsi 
 

Nemandi:  
 Geti sýnt fram á að hann átti sig á skyldleika 

erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er að læra.  

 Skýrt frá texta og gert grein 
fyrir mun samanborið við 
íslenska menningu.  

Metið í verkefnavinnu.  

Frásögn 
 

Nemandi: 
 Geti endursagt, lýst atburðum eða reynslu á 

einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda, 
tónlistar o.s.frv.  

 Geti flutt einfalda, undirbúna kynningu um efni 
sem tengist náminu.  

 Samræður við kennara og 
samnemendur.  

 Ritun um afmörkið efni og með 
aðstoða t.d. mynda, tónlistar 
o.s.frv.  

 

Mat á frammistöðu í tímum. 

Ritun 
 

Nemandi: 
 Geti samið stuttan texta frá eigin brjósti með 

stuðningi mynda, hluta, tónlistar o.s.frv.  

 Ritunarverkefni í 
verkefnabókum Start og Smart.  

 Ítarefni frá kennara.  

Ritun um afmarkað efni.  
Skrifa algeng og einföld orð og 
setningar rétt.  
Metin eru styttri verkefni í 
vinnubók.  

 

 

 

 


