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Vika Námsefni Verkefni

1 - 2 Kennsluáætlun. Framburður (upprifjun) Hlustun

3 Textar / verkefni, málfræði (óákv. fornöfn.) Hlustun

4 Textar / verkefni, málfræði (da / når, om / hvis)

Smásaga: Vi kan jo snakke om det. Bls.79

5 Textar / verkefni, málfræði (tímasetningar)                      En – to – tre – NU!, 
kaflapróf I  (Kaflar  1-8) 

6 Textar / verkefni, málfræði (orðasambönd) Skila ritun I 
250 orð 

7 Textar / verkefni, málfræði Hlustun

8 Textar, verkefni, málfræði (upprifjun lo.) Miðannarpróf

9 Textar, verkefni, málfræði (upprifjun lo.)  Vefverkefni I  Hlustun 
En – to – tre – NU!, 
kaflapróf II (Kaflar 9-16)

10 Textar, verkefni, málfræði (upprifjun so.) Kvikmynd  

11 Textar, málfræði (upprifjun so.) 
Smásaga: Kattens Værn bls. 69 – 72  

Skila ritun II 
250 orð              

12 Textar, verkefni, málfræði (þolmynd )  sjálfsmat Hlustun/Hlustunarpróf 
En – to – tre – NU!, 
kaflapróf III (Kaflar 17-24)

13 Textar, málfræði (upprifjun)       Vefverkefni II 

14 Smásaga: Mandagsmorderen bls. 73 – 76. Munnleg próf

15 Textar , verkefni Hlustun

16 Páskafrí

17 Upprifjun og undirbúningur fyrir lokapróf

Áfangalýsing:  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur geti skilið venjulegt talað og ritað mál um efni sem er 
almenns eðlis.  Áhersla  er lögð á orðaforða og lesskilning svo nemendur  geti  tjáð sig af  lipurð munnlega og 
skriflega. Nemendur eru þjálfaðir í framburði og réttritun. Málfræði og málnotkunarreglur eru æfðar markvisst. 
Ennfremur eru nemendur  þjálfaðir  í  notkun ýmissa hjálpargagna og lögð er rækt við að kynna þeim danska 
menningu.
Áfangamarkmið:   Nemandi geti  nokkuð örugglega áttað sig á megininnihaldi  texta án þess að skilja hvert 
einstakt orð, geti notað leitarvef til að afla upplýsinga á dönsku um afmörkuð efni og hafi a.m.k. lesið eina hrað-
lestrarbók. 
Nemandi skilji og geti nýtt sér að vissu marki hagnýtar upplýsingar sem heyrast við ákveðnar aðstæður í daglegu 
lífi, skilji einfaldar upplýsingar og leiðbeiningar, geti tjáð sig um tilfinningar, þarfir, óskir og athafnir daglegs lífs af  
kurteisi og með viðeigandi orðavali.  Nemandi geti  skipst á uppýsingum við aðra á dönsku, kunni að nýta sér 
hjálpargögn við ritun, s.s. orðabækur og málnotkunarbækur.
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Námsgögn:

Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bækur 1. DAN 202, tekster, opgaver og noveller. Útg. VMA 2010 .Fæst á skrifstofu VMA. 

2. Dansk grammatik. Útg. VMA 2010. Fæst á skrifstofu VMA.

3. En – to – tre – NU! Útg. Forfatteren og Dansklærerforeningen A/S, 2001.

    Fæst í bókabúðum.

4. Dönsk-dönsk orðabók. Politikens Retskrivnings og 

Betydningsordbog. Útg. JP/Politikens Forlagshus A/S 2005. Fæst í 

bókabúðum.

5. Dönsk- íslensk orðabók. 

Verklegar 
æfingar

Samtalsverkefni, netverkefni.

Myndbönd Eftir vali kennara.

ATH. INNLESIÐ EFNI Á GEISLADISKUM FÆST LÁNAÐ Á BÓKASAFNI VMA:  

 DAN 202  

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt lokapróf Lokapróf úr textahefti og málfræði ásamt ólesnum texta.

Ath.  Nemandi þarf að ná amk  40% af lokaprófi til að 
vetrareinkunn gildi í námsmati.

50%

En – to – tre – NU! 3 krossapróf 10%

Miðannarpróf Prófað úr lesnum texta, málfræði og ólesnum texta. 10%

Ritunarverkefni Tvö 250 orða skrifleg skilaverkefni 10%

Munnlegt Prófað úr lesnum textum í textahefti 10%

Vefverkefni I og II Webquest – sjá kennslubók bls. 20 og 42 5%

Hlustunarpróf 5%

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 04.01.2011


	Tegund
	Bækur
	Skriflegt lokapróf


