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Kennari Annette J. de Vink Sk.st. AJV 

 
Áfangalýsing:  
Markmið áfangans er að leggja grunn að því að nemandinn geti notað dönsku til samskipta við Dani 
og aðra Norðurlandabúa sem og lesið sér til gagns um ýmis efni á dönsku. Nemandinn æfir hlustun, 
tal, lestur og ritun. Læsi er þjálfað með því að lesa fjölbreytta texta. Þá þjálfast nemandinn í að hlusta á 
talað mál af ýmsum miðlum, tjá sig á dönsku, skriflega og munnlega. Í áfanganum er kynning á 
sænsku og norsku bæði munnlega og skriflega. Lögð er áhersla á að efla samvinnu milli nemenda. 
Einnig er lögð áhersla á að nemandinn beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sé meðvitaður um 
mismunandi aðferðir til að tileinka sér tungumál. Nemandinn fær áfram þjálfun í að nota hjálpargögn 
og kennsluforrit í námi sínu. Kennsla fer fram á dönsku að miklu leyti. 
 
Markmið:  
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 dönsku máli, danskri menningu og tengslum Íslands og Danmerkur 
 helstu einkennum danskrar tungu í framburði og rituðu máli 
 skyldleika norðurlandamála 
 helstu hjálpargögnum 
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 hlusta á danskt mál og skilja meginmál t.d. í fréttum og í leiknu efni 
 lesa sér til gagns og ánægju texta um margvísleg málefni 
 tjá sig skýrt í ræðu og riti um málefni sem hann hefur kynnt sér 
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að: 

 skilja talað mál í samtali og í fjölmiðlum og átta sig á inntaki þess 
 skilja inntak ritmáls um almenn og sérhæfð efni sem hann þekkir til eða hefur áhuga á 
 nýta nýjan orðaforða bæði munnlega og skriflega 
 nýta dönsku í samskiptum við Dani og að einhverju leyti í samskiptum við aðra Norðurlandabúa 
 auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu og eigin leiðir til að tileinka sér málið 
 leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra 
 

Námsgögn:  
1. Hefti DANS2LN05 Tekster og opgaver. Útg. 7, VMA 2020 (7. udgave). Fæst á skrifstofu VMA. 
2. Smásögur sem finnast annaðhvort í GLIMT, í heftinu Tekster og opgaver eða í Moodle (pdf). 
3. Dönsk-Íslensk orðabók að eigin vali og/eða Politikens Retskrivnings og Betydningsordbog.  
Útg. JP/Politikens Forlagshus A/S 2005. 
 
ATH. Það er leyfilegt að nota orðabækur á öllum prófum.  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Vika Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

35 T&O: Slog kioskbestyrer ned under røveri (s.6) 
T&O: Danske nyheder (s.9) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

36 T&O: Smásagan SMS (s.67) 
T&O: Mie: Jeg blev standset.. (s.12) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

37 T&O: Smásagan Enhver kan jo tage fejl (s.70) Verkefni í T&O og í 
Moodle 

Smásaga 2,5% 

38 T&O: Bjergklatrer øver sig (s.16) 
T&O: Armen revet af.. (norsk tekst) (s.22) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

Lotupróf I (10%) 

39 T&O: Det kolde gys (s.26) 
Smásagan En flinker fyr (pdf Moodle, verkefni 
s.82) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

Smásaga 2,5% 

40 T&O: Unge iværksættere, Casper Blom (s.30)  
 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

41 T&O: HC Andersen (s.49)  
7.10 námsmatsdagur / 8.10 miðannarmat 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 Munnlegt verkefni 
(hljóðskrá) (10%) 

42 T&O: Ævintýrið Historien om en mor (s.76) 
T&O: Unge iværksættere, Sophie Trelles-Tvede 
(s.34) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

43 ..upprifjun 
vetrarfrí 22.-23.10 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

Lotupróf II (15%) 

44 T&O: Sådan tjener bloggerne penge på sociale 
medier (s.38) 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

45 T&O: Smásagan Udsigt til Marmorkirken (aftast í 
T&O) 

Verkefni í Moodle Smásaga 2,5% 

46 T&O: Da Rasmus og Jakob.. (s.40) 

 
Verkefni í T&O og í 
Moodle 

"Eventyr-opgaven" 
(10%) 
 

47 Smásagan Den sidste fyr (pdf Moodle, verkefni 
s.85)  

17.11 námsmatsdagur 

Verkefni í T&O og í 
Moodle 

Smásaga 2,5% 

48 T&O: Nordjobb og erfaringer med nordjobb (s.59) 

T&O: Utländska studenter (svensk tekst) (s.64) 
Verkefni í T&O og í 
Moodle 

 

 
49 T&O: Kroppen var tæt på at brænde sammen 

(s.53) 
4.12 Lokaverkefnisdagur  

 
 

Lotupróf III (25%) 

50 7.12 Námsmatsdagur   
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Skrifleg próf 3 lotupróf (10%, 15% og 25%) úr námsefninu ásamt ólesnum textum 
*lotuprófin eru tekin rafrænt (Moodle) 
 

Athugið að nemandi þarf að ná 40% árangri samanlagt á þessum 
þremur lotuprófum til að vetrareinkunn reiknist til hækkunar! 

50% 

Munnlegt 
verkefni  

Framburður og málnotkun (hljóðskrá) 10% 

Önnur verkefni Ritunarverkefni "Eventyr-opgaven" (nemendur skrífa ævintýri á 
dönsku eftir 'uppskrift') 

10% 

 Ritunarverkefni sem tengjast lesnum smásögum (2 x 2,5%, 2 
hæstu einkunnir gilda) 

Enhver kan jo.. - skrifa bréf á dönsku (frá aðalpersónu til vinar) 
En flinker fyr - skrifa 'framhald' á dönsku 

Udsigt til Marmorkirken – skrifa ‚lögregluskýrslu‘ á dönsku 

Den sidste fyr – gera myndasögu með texta á dönsku 

5% 

 Vinnueinkunn (öll Moodle-próf fyrir utan ofangreindu 
lotuprófin sem eru unnin á önninni)  

25% 

 Samtals: 100% 

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
Þegar nemandi missir af lotuprófi tekur hann sjúkra-/upptökupróf á næsta námsmatsdegi. 
Verkefnin í Moodle eru aðgengileg í eina viku og verða EKKI endurstillt. 

 
Annað sem kennari vill að komi fram. 

Ef um fjarkennslu vegna Covid-19 takmarkana verður að ræða mun hún að mestu leyti fara fram í 
gegnum Moodle, sem er aðalnáms- og upplýsingagátt áfangans. Innskráningarlykill áfangans er heiti 
hans. 

Athugið að notkun á tölvum og snjalltækjum í kennslustundum er ekki leyfileg nema með samþykki 
kennara. 

Dagsetning: 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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