
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Danska 7. bekk 

 

Vikustundir: 2 Kennari: Anna Júlíusdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vika 1 – 8 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla.  
 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 3-13 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða blaðsíðum 

í lesbók. Nemendur vinna einnig 

námsmatsverkefni úr bls. 10-11. 

Að auki eru unnin aukaverkefni. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 9 - 11 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 15 í Smart – lesbók. 

Þar er farið í framburð bókstafa. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

Farið í bls. 16-17 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 12 - 15 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 18-23 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

eru unnin aukaverkefni. Að auki 

vinna nemendur 

námsmatsverkefni um sögu 

matvæla.  

 

Vika 16 - 21 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 24-33 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 22 - 24 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 
- Kvikmyndir. 

Próf úr fyrri helmingi bókar.  

Horft á mynd með dönsku tali og 

texta. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 25 - 26 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 36-39 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

Nemendur vinna einnig 

ritunarverkefni sem námsmat.  

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vika 27 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 40-41 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 28 – 34 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 42-49 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

Nemendur vinna einnig 

námsmatsverkefni um áhugamál. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 35 Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 50-51 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

Vika 36 

 

Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Farið í bls. 52-51 í Smart – lesbók. 

Nemendur vinna verkefni í 

verkefnabók samhliða. Að auki 

eru unnin aukaverkefni. 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 
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Vika 37 

 

Í grunnnámsefninu (Smart) er komið til 
móts við flest hæfniviðmið skólanámskrár í 
hverjum kafla. 

- Bein kennsla. 
- Leitarnám. 
- Umræður. 
- Hlustun. 

Námsmat – skriflegt próf og 

hlustunarpróf. 

 

 

Námsmatsverkefni og próf úr 
námsefni. 

     

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


