
 

NÁMSGREIN: DANSKA 

KENNSLUYFIRLIT: VETURINN 2022-2023 

Bekkur: 7.bekkur 

Kennarar: Lasse Brant  

Kennsluhættir:  

Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt s itt af mörkum í 

uppbyggilegu samstarfi  sem tengist  námi og félagsstarf i  innan skóla. Tekið frumkvæði í námi s ínu 

og verið s jálfstæður og ábyrgur í  v innubrögðum. Nýtt f jölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan 

hátt við að leita upplýsinga og t i l  stuðnins í námi s ínu. Sett sér raunhæf markmið um frammistöðu 

og framvindu eigin náms, unnið eft ir  þeim og lagt mat á hvernig ti l  hefur tekist 

Námsþættir:  

Unnið verður með hlustun, framsögn og ritun á ýmsa vegu. Nemendur vinna í hópum eða 

einstakl ingslega. 

Námsmat: 

Kannanir,  leiðsagnarmat og símat.  

Námsgögn:  

Start lesbók og verkefnabók     Klassen og fleir i þættir af www.dr.dk. 

Tónl istarmyndbönd        Kennsluvefir  

Hlustunarefni af vef mms.is      Chromebooks Ýmis verkefni frá kennara. 

 

http://www.dr.dk/
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 Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

Ágúst - 

Des 

 Verkefnavinna, gagnvirkar 

æfingar, samtalsæfingar, 

áhorf,spil og leikir. 

Skilið  það mál sem  notað er í  kennslustofunni og brugðist 

við með orðum eða athenium. 

Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt 

efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða 

líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni. 

Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi 

dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og 

unglinga og greint frá því helsta. 

Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 

dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af 

myndum. 

Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt 

sér í verkefnavinnu. 

 

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar. 

Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur 

honum næst. 

 

Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem 

fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða 

gátlista. 

Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er 

við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst. 

 

Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð 

til ytri umgjarðar 

menningarsvæðisins, s.s. 

landfræðilegrar legu, staðhátta og 

þekktra staða. 

 

Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg 

Kannanir og 

leiðsagnarmat. 

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/983814
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algeng orð í erlenda tungumálinu eru lík og 

skyld öðrum sem hann þekkir. 

 

Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar 

orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

 

Beitt einföldum námsaðferðum til að 

auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta 

eða myndir sem fylgja til að auðvelda 

skilning á inntaki. 

 

Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu. 

 

Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað 

á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að 

segja 

 

Janúar - 

júní 

  • 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 myndum, hlutum eða 

líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni. 

• Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi 

dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og 

unglinga og greint frá því helsta. 

• Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 

dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af 

myndum. 

• Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og 

fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina. 

• 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 eiginn texta sem 

hann hefur haft tækifæri til að æfa. 

Kannanir og 

leiðsagnarmat. 
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• Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

• Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og 

kennara um efni tengt náminu. 

• Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er 

við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

• Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

• Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, 

hluta, tónlistar o.s.frv 

• Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst. 

• Beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum námsins með 

stuðningi kennara eftir því sem þörf krefur. 

   
 

 

 

 


