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NOR1536
Norska 153
Áfanginn er kenndur á vorönn 2015
Kennari: Bryndís Indiana Stefánsdóttir (BIS)
Áfanginn var síðast kenndur á haustönn 2014
Áfanganum var síðast breytt haust 2014

Undanfari: Enginn 
Samhliða:

Áfangalýsing:
Norska 153 er grunnáfangi ætlaður þeim sem ekki hafa tekið norsku í grunnskóla í stað 
dönsku. Í áfanganum er farið í grunn málfræðinnar, orðaforði aukinn með því að lesa, skrifa 
og hlusta á norsku. Einnig er áhersla lögð á að kynnast landi og þjóð og læra á og nýta sér 
fjölmörg verkfæri á netinu sem gagnast í tungumálanáminu.  Nemendur fá aðgang að 
gagnvirkum síðum til að æfa sig í málfræði og einnig hljóðskrám þar sem málfræðin er 
útskýrð. Ritmálið sem kennt er á og lesið er bókmál en einnig kynnast nemendur aðeins 
textum sem skrifaðir eru á nýnorsku og hlusta á mismunandi mállýskur. 

Markmið: að nemendur læri undirstöðu í norskri málfræði, geti lesið og skrifað stutta texta 
og kynnist verkfærum á netinu sem nýta má til sjálfsnáms eftir að áfanganum lýkur. 

Námsgögn: Öll námsgögn birtast á vefsíðu áfangans. Nemendur þurfa ekki að kaupa nein 
gögn en gott getur verið að prenta út hluta af því sem birtist á vefnum, t.d. kafla í málfræði og 
lestexta. 

Uppbygging áfangans:  Áfanganum er skipt upp í 6 lotur sem hver um sig er tvær vikur. 
 Lota 1: áfanginn er kynntur ítarlega og slóðir inn á orðabækur o.fl. sýndar. Tveir 

tekstar lesnir en einnig er hægt að hlusta á þá á hljóðskrá. 
Málfræði í lotu 1 = nafnorð; eintala og fleirtala, ákveðinn og óákveðinn greinir. 
Gagnvirkar æfingar til að æfa málfræðiatriðin. 

 Lota 2: Norge; land, folk og litt historie. Lesteksti með glósum sem unnir er með í 
skilaverkefninu. 
Málfræði í lotu 2 = töluorð, spurnarorð og lýsingarorð. Gagnvirkar æfingar til að æfa 
málfræðiatriðin.

 Lota 3: Språk og språkhistorie. Noregur er frumskógur þegar kemur að mállýskum, í 
landinu eru tvö skrifmál og samíska er einnig opinbert tungumál í landinu. Farið er 
örlítið inn í þennan frumskóg! 
Málfræði í lotu 3 = sagnir (veikar, sterkar og núþálegar). Gagnvirkar æfingar til að æfa
málfræðiatriðin.

 Lota 4: Bytur i Norge. Lestexti með glósum þar sem fjórar stærstu borgir Noregs eru 
kynntar lítilega. Smásaga sem gerist í Reykjavík lesin (hægt að fá textann á íslensku 
líka).
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Málfræði í lotu 4 = fornöfn. Gagnvirkar æfingar til að æfa málfræðiatriðin.
 Lota 5: Aviser, fjernsyn og internett. Tenglar inn á öll helstu dagblöð kynntir og 

hvernig má horfa á norskt sjónvarp. 
Málfræði í lotu 5 = forsetningar og upphrópanir. Gagnvirkar æfingar til að æfa 
málfræðiatriðin.

 Lota 6: Hitt og þetta. Upprifjun og smá nýtt! Litir, föt og ýmsar athafnir. 
Málfræði í lotu 6 = atviksorð og samtengingar. Gagnvirkar æfingar til að æfa 
málfræðiatriðin.

Í lok hverrar lotu er skilaverkefni. Öll eru þau byggð eins upp; unnið er með textann 
sem er í lotunni t.d. skrifa smá texta sjálf/ur eða útskýra ákveðin orð og hugtök t.d. 
með því að setja orðin inn í setninar. Þýða hluta textans á íslensku eða svara 
spurningum upp úr honum. Öll málfræði er á gagnvirku formi og einnig nokkur önnur 
verkefni. Skriflegum verkefnum er öllum skilað í svo kallaðan skilakassa inn á 
heimasíðu áfangas.

Námsmat Nemendur hafa val um hvernig þeir ljúka áfanganum. leið 1 og leið 2. 

Leið 1: Skila inn verkefnum á réttum tíma (í mesta lagi 3 dögum eftir að hverri lotu lýkur) og 
skila þarf 5 verkefnum af 6. Hvert verkefni gildir 20%. Þá er ekkert próf tekið nema nemandi 
óski eftir því sjálfur. Taki nemandi próf kemur það í stað tveggja slökustu verkefnanna (40%),
en þó  getur prófið ekki orðið til þess að lækka lokaeinkunn nemandans.

Leið 2: Skila inn minnst tveimur verkefnum (skylda að skila inn verkefni nr. 1, önnur verkefni
velur nemandi sjálfur) og taka próf í byrjun maí. Hvert verkefni gildir þá 10% á móti prófinu 
svo nemandi velur í raun sjálfur hve mikið prófið gildir.

Fyrirkomulag prófs: Próf í áfanganum er í byrjun maí. Það er heimapróf tekið í gegnum 
Moodle. Nemendur hafa 48 klst. til að hefja prófið, en þegar farið er inn á það þarf að ljúka 
því innan tveggja klukkustunda. Uppbygging prófsins: hlustað er á stuttan texta og hann 
skrifaður upp, lesskilningur; tveir stuttir textar þar sem svara á spurningum annars vegar 
skriflega, hins vegar með krossum. Málfræði sem farið hefur verið í. 

Með undirskrift sinni staðfestir fagstjóri/ brautarstjóri / staðgengill að þessi áfangalýsing sé 
samhljóða áfangalýsingu á kennsluáætlun áfangans á þessari önn. 

Dagsetning: __________________

____________________________________
fagstjóri/ brautarstjóri / staðgengill
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