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Danska 7. bekkur 

 

Hæfniviðmið 
Leiðir að 

hæfniviðmiðum/kennari 
Leiðir að 

hæfniviðmiðum/nemandi 
Námsmat 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

Hlustun 

Skilið algeng orð og einfaldar 
setningar um sjálfan sig, fjölskyldu og 
nánasta umhverfi þegar talað er 
hægt og skýrt. 

Lesskilningur  

Lesið kunnugleg nöfn, orð og mjög 
einfaldar setningar. 

Skilið megininntak í stuttum 
einföldum frásögnum dagblaða, 
tímarita og netmiðla með stuðningi, 
t.d. af myndum. 

Samskipti og frásögn 

Sagt frá, heilsað og kvatt. 

Tekið þátt í einföldum samræðum.  

Spurt og svarað einföldum algengum 
spurningum og spurningum um 
kunnugleg málefni. 

Orðað einföld orðasambönd og 
setningar til þess að segja frá sjálfum 
sér og fólki sem hann þekkir. 

 

Tala dönsku í kennslustofunni sem 
nemendur skilja 

Notar  hlustunarefni námsbóka og 
annað efni við hæfi 

Notar lög og söngtexta við hæfi 

Kennir helstu hljóð stafrófsins sem 
eru frábrugðin íslenskum framburði 

Notar myndefni sem tengist þema 
námsbóka og daglegu lífi sem getur 
aukið við orðaforða og ræða á eftir 

Kemur á alls konar talæfingum þar 
sem nemendur æfa að lesa upphátt 
tveir og tveir saman eða í hópum 

Les upphátt texta námsbóka með 
nemendum 

Glósar lykilorð á töflu með 
nemendum 

 

 

 

Kynnist tungumálinu á skemmtilegan 
og fjölbreyttan hátt í gegnum lestur, 
leiki og söngva með einföldum 
textum  

Fái sem fyrst og oftast tækifæri til að 
nota málið  

Skilji þegar við hann er talað á 
einföldu máli um efni sem tengist 
daglegu lífi hans 

Geti lesið og skilið stutta einfalda 
texta  

Geti sagt frá og notað lykilorðaforða 
sem unnið hefur verið með  

Geti unnið samtalsæfingar út frá 
fyrirmyndum  

Geti skrifað stuttan samfelldan texta 
um efni sem tengist honum 
persónulega 

Geti sett sér einföld markmið og lagt 
mat á eigin námsframvindu 

Verkefnamappa 10%: 

Öll verkefni sem unnin eru í tímum 
eru geymd í möppu ásamt glósubók 

Vinnubók námsbókarinnar 10% 

Reglulegt leiðsagnarmat eins og 

sjálfsmat og kennaramat 5%:  

Matslistar sem svarað er í 
þemavikum eða þegar við á  

Orðapróf 10%: 

15-20 atriða glósupróf tekin í upphafi 
tíma með reglulegu tímabili yfir 
önnina 

Munnlegt próf 20% á vorönn: 

Frásögn og samtal út frá eigin texta 
nemandans sem snýr að daglegu lífi 

 



Skólanámsskrá Ingunnarskóla     
 

 

 

Ritun 

Skrifað stuttan texta sem tengist 
honum sjálfum. 

Menningarlæsi 

Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til 
landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekktra staða. 

Námshæfni  
Sett sér einföld markmið og lagt mat 
á námsframvindu með stuðningi frá 
kennara ef með þarf. 

 


