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Áfangalýsing og áfangamarkmið
Markmið áfangans er að gera nemendur hæfa til náms í DAN1026. Nemendur eiga að þekkja 
einkenni nafnorða, sagnorða og lýsingarorða og geta borið kennsl á slík orð í texta.  Nemendur eiga 
að vera orðnir færir í að nota hjálpargögn. Notkun hjálpargagna er þjálfuð áfram.
Megináhersla er lögð á textaskilning og orðaforðaæfingar. Nemendur eiga
að verða færir um að skilja innihald léttra rauntexta og létt skáldsaga er lesin.
Nemendur eiga einnig að vera færir um að búa til skiljanlega texta með þeim orðaforða sem unnið er 
með.
Aukin er fjölbreytni lestexta með heildarskilning að markmiði. Ýmis verkefni, bæði í textaskilningi, 
orðaforða og málfræði, verða lögð fyrir yfir önnina og lokapróf lagt fyrir í lok annar. Reglulega verða 
hlustunarverkefni, að minnsta kosti einu sinni í viku.
Önninni verður skipt í 3 lotur. Að lokinni hverri lotu verður prófað
hvort nemandinn hafi náð tökum á efninu.

NÁMSGÖGN 

DAN293 (hefti m. textum og verkefnum, fæst á skrifst. VMA)
Farlige Naboer, skáldsaga eftir Kirsten Kirch
Íslensk-dönsk/dönsk-íslensk vasaorðabók frá M&M (bókabúð)
Ítarefni frá kennara

Annað Lýsing

ATH. Innlesið efni DAN293 (textahefti) fæst lánað á bókasafni VMA

Námsmat Lýsing Vægi

Skrifleg próf 3 lotupróf (málfræði, glósur, Farlige Naboer) 45%
Lokapróf 30%

Hlustunarpróf 2 hlustunarpróf (5%) 10%
Vinnueinkunn undirbúningspróf, mætingar o.fl. 10%
Port Folio Ferilmappa með öllum prófum, verkefnum o.þ.h.  5%

Athugið:
• Nemendur hafi öll kennslugögn meðferðis í hvern tíma.
• Rökrétt samhengi er á milli tímasóknar og námsárangurs.
• Endurtekin mæting án námsgagna getur varðað brottvísun úr tíma og úr áfanga. 
• Ef nemandi er veikur þegar próf er haldið, ber honum að tilkynna veikindi á 

skrifstofu skólans. Ef ekki, fær hann ekki að taka próf.
• Til þess að geta haldið áfram í DAN102, þarf nemandinn að hafa náð 

lágmarkseinkunn 5 í DAN293. 
Með fyrirvara um breytingar,

Annette J. de Vink
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