
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Danska  

Bekkur:  7.bekkur  

Kennarar: Ingibjörg Rósa og Jóhann Þór 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
    

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
- Sýnt fram á að eða áttar sig á að mörg algeng 

orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld 

öðrum sem hann þekkir. 

Dansk – islandsk 

Dönsku stafirnir 

Tölur 1 – 10 

Start vinnubók bls 3 – 5  

 
 

Vika 3 

3. – 7. september 
- Notað algengustu orðasambönd úr daglegu 
máli. 

 

Hvem er jeg? 

Hvor kommer du fra? 

Tölur 1 – 10  

Start lesbók bls 3 – 5 

Start vinnubók bls 6 – 8  

Leikur að kynna sig 

 

Vika 4 

10. – 14. september 
- Lesið og skilið stutta texta með 

grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem 

tengist þekktum aðstæðum og áhugamálum 

Min kropp  

 

Start lesbók bls 6 – 11 

Start vinnubók 9 – 19  
 

Vika 5 

17.-21. september 
- Í einföldu máli sagt frá og notað 

lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 

Min kropp  Start lesbók bls 6 – 11 

Start vinnubók bls 9 – 19 
 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 Min kropp 

Upprifjun fyrir könnun 

Start lesbók 6 – 11 

Start vinnubók 9 - 19 
Könnun 1 (lesbók bls. 

3 – 11 og vinnubók 3 – 

19) 
Vika 7 

1.  – 5. október 
Þekkt siði og hefðir viðkomandi mál- og 

menningarsvæða. 

Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni 

tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og 

riti. 

Ulvepige Tinke eða 

einhver önnur mynd 

Dvd mynd og verkefni 

frá kennara.  
 



 
 

Vika 8 

8.  – 12. október 
Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða 

sem unnið hefur verið með. 

 

Tøj og farve 

 

Start lesbók bls. 12 – 17 

Start vinnubók 20 – 30 
 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Nýtt sér hjálpartæki, s.s. orðabækur og 

veforðasöfn. 
Tøj og farve 

 

Start lesbók bls 12 – 17 

Start vinnubók 20 – 30  
 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Lesið og skilið stutta texta með 

grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem 

tengist þekktum aðstæðum og áhugamálum. 

Dagene 

Upprifjun fyrir könnun 

Start lesbók bls. 18 

Start vinnubók bls. 31 
 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
 Tölurnar 1 – 100  Talanleikir Könnun 2 (lesbók bls 

12 – 18 og vinnubók 

24 – 31) 
Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 

persónulega og stafsett algengustu orð. 
Familien Start lesbók bls. 19 – 23 

Start vinnubók bls. 32 – 

42.  

Talnakönnun 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 

persónulega og stafsett algengustu orð. 
Familen Start lesbók bls. 19 – 23 

Start vinnubók bls. 32 – 

42.  

 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 

persónulega og stafsett algengustu orð. 
Familen Start lesbók bls. 19 – 23 

Start vinnubók bls. 32 – 

42.  

 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða 

sem unnið hefur verið með. 

 

De fire årstider 

 

Start lesbók bls 24 – 25 

Start vinnubók bls. 43 – 

45.  

 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni 

tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og 

riti. 

Mille þáttur 1 – 3.  Vinnubók frá kennara  

Vika 17 

10.  – 14. desember 
Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni 

tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og 

riti. 

Mille þáttur 4 – 6.  Vinnubók frá kennara.   



 
 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Þekkt siði og hefðir viðkomandi mál- og 

menningarsvæða 
Dönsk jól  Efni frá kennara.   

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Hæfniviðmið endurtekinn.  Upprifjun  

 

Start lesbók bls 1 – 25  

Start vinnubók bls 1 - 45 
Könnun  

 
Birt með fyrirvara um breytingar.  

Námsmat: K – 3 eftir hæfniviðmiðum.  

 

 


