
 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Danska 
  Bekkur:  7.bekkur 
  Kennarar: María Lea Guðjónsdóttir  
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Nemendur geta nýtt sér hjálpartæki, s.s. 
orðabækur og veforðasöfn. 

Familien Start lesbók bls 19 – 
23 
Start vinnubók bls 32 - 
42 

 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða 
daglegs lífs um efni sem tengist þekktum 
aðstæðum og áhugamálum.  
 

De fire årstider 
 

Start lesbók 24 – 25 
Start vinnubók 43 - 45 

 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

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

Hvad er klokken? Start lesbók bls. 26 
Start vinnubók bls. 46 
- 48 

Heimapróf 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

Mit hjem Start lesbók bls. 28 – 
35 
Start vinnubók bls. 52 
- 67 

 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

Mit hjem Start lesbók bls. 28 – 
35 
Start vinnubók bls. 52 
- 67 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

Mit hjem Start lesbók bls. 28 – 
35 
Start vinnubók bls. 52 
- 67 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Nemendur þekkja 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 Bíómynd  



Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

Mit drømmeværelse 
 

Efni frá kennara og 
unnið í hópum  

Hópverkefni 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

Fødselsdag 
 

Start lesbók 36 – 40 
Start vinnubók 68 - 77 

Start - Könnun 

Vika 10 

19.-23.mars 
Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

Fødselsdag 
 

Start lesbók 36 – 40 
Start vinnubók 68 - 77 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 
 

Dyrenes verden  
Kæledyr 

Smart lesbók 3-9 
Smart vinnubók 3-17 

 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

Nemendur þekkja 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. 

Dyrenes verden  
Kæledyr 

Smart lesbók 3-9 
Smart vinnubók 3-17 

 

Vika 13 

9.-13.apríl 
 Dyrenes verden  

Kæledyr 
 

Smart lesbók 3-9 
Smart vinnubók 3-17 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

Dyr í Danmarks natur  Smart lesbók 10-16 
Smart vinnubók 17-31 

 

Vika 15 

23.-27.apríl 
Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

 Smart lesbók 10-16 
Smart vinnubók 17-31 

 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

 Smart lesbók 10-16 
Smart vinnubók 17-31 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Nemendur geta, Í einföldu máli, sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með. 
 

Nu spiser vi Smart lesbók 17-22 
Smart vinnubók 33-47 

 



Vika 18 

14.-18.maí 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

Nu spiser vi Smart lesbók 17-22 
Smart vinnubók 33-47 

 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða 
sem unnið hefur verið með. 
 

Nu spiser vi Smart lesbók 17-22 
Smart vinnubók 33-47 

 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
Skrifað léttan texta um efni sem tengist honum 
persónulega og stafsett algengustu orð. 

Upprifjun  Smart könnun 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 
Kennsluáætlun er háð breytingum og er aðeins til viðmiðunar.  
Hópar fara mishratt yfir og því tekur áætlunin stöðugum breytingum eftir hópum.  
 
 


