
Danska – Skólanámskrá 5. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Hlustun 

• Skilur að nokkru leyti þegar talað er skýrt um málefni sem tengjast sér 
og daglegu lífi.  
• Skilur að nokkru leyti þegar talað er skýrt um málefni sem hefur verið 
unnið með í náminu og notað í verkefnavinnu. 
 

 

Lesskilningur 

• Getur lesið einfalda texta sér til gagns og notað með stuðningi til að 
leysa verkefni.  
• Getur lesið og skilið að nokkru leyti texta sem inniheldur algeng orð 
úr daglegu lífi. 

 

Samskipti 

• Getur átt stutt samtal um efni sem hann þekkir vel.  
• Getur beitt framburði, áherslum og hrynjanda að einhverju leyti.  
• Getur notað að einhverju leyti kurteisisvenjur og einföld 
orðasambönd til að gera sig skiljanlegan. 

 

Frásögn 

• Getur tjáð sig um daglegt líf á skiljanlegu máli. 
• Getur að einhverju leyti sagt stuttlega frá reynslu sinni.  
• Getur flutt með stuðningi einfalda, undirbúna kynningu á efni 
sem hann þekkir. 

 

Ritun 
• Getur skrifað stuttan texta um efni sem hann þekkir vel.  
• Getur sýnt einhverju leyti tök á orðaforða sem unnið hefur verið með 
og notað á einfaldan hátt í texta. 

 

Menningarlæsi 
• Getur sýnt fram á að hann þekki til og skilji að einhverju leyti ákveðin 
lykileinkenni í menningu Danmerkur.  

 



• Getur sýnt fram á lítilsháttar þekkingu á menningu sem tengist 
daglegu lífi ungs fólks í Danmörku og borið saman á einfaldan hátt við 
eigin menningu.  
• Getur áttað sig á skyldleika dönskunnar við önnur tungumál og fundið 
5 dönsk orð sem eru lík orðum úr öðrum tungumálum. 

Námshæfni 

• Gerir sér að einhverju leyti grein fyrir stöðu sinni í náminu og setur 
sér sanngjörn markmið með stuðningi.  
• Getur beitt aðferðum til að skipuleggja sig.  
• Getur unnið í samvinnu við aðra að ýmsum verkefnum.  
• Getur notað ýmsa miðla t.d. tímarit, leit á netinu eða öðrum miðlum í 
verkefnavinnu. 

 

Námsefni 
 
 
 
Lykilhæfni 
 

 

 


