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Nöfn 
kennara:

Annette J. de Vink/Árni Hrólfur Helgason/

Gunnar Bergmann Arnkelsson

Sk.stöfun: AJV/ÁRN/GBE

Áfangalýsing:
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að skilja venjulegt talað og ritað mál almenns 
eðlis. Áhersla er lögð á að orðaforði og lesskilningur nemenda verði aukinn og að þeir fá þjálfun í að 
tjá sig munnlega og skriflega. Nemendur þjálfist í framburði og réttritun og læra að beita algengustu 
málfræðireglum. Nemendur fá þjálfun í að nota hjálpargögn í námi sínu. Dönsk menning er kynnt og 
áhugi á henni vakinn.

Áfangamarkmið: 
Nemandinn læri undirstöðuatriði danskrar málfræði; kunni að nýta sér hjálpargögn, s.s. orðabækur og 
málnotkunarbækur; geti nokkuð örugglega áttað sig á megininntaki texta án þess að skilja hvert orð; 
skilji einfaldar upplýsingar og leiðbeiningar í töluðu máli; geti skipst á upplýsingum við aðra á dönsku, 
munnlega og skriflega. Það er áriðandi að nemendur sýni sjálfstæði og vinnusemi í að tileinka sér 
orðaforða heima.** (**Um áfangamarkmið DAN102 vísast í aðalnámskrá.)

Vika Námsefni Önnur verkefni/Próf

1/2 Kynning, framburður, notkun orðabókar. Tekster og opgaver. Stöðumat í lesskilningi og 
málfræði

3 Tekster og opgaver  -  nafnorð

4 Tekster og opgaver  -  smásaga “Huset ved siden af.” bls. 58 
-  nafnorð

København-opgave

5 Tekster og opgaver  -  nafnorð/sagnorð Kaflapróf úr Nitten Røde Roser 
(bls. 5-46)

6 Tekster og opgaver  -  sagnorð

7 Tekster og opgaver  -  sagnorð  Lotupróf (lesskilningur + 
nafnorð, sagnorð, lýsingarorð)
Hlustunarpróf I

8 Tekster og opgaver  -  sagnorð/lýsingarorð     (Vetrarfrí)  Munnlegt próf

9 Tekster og opgaver  -  smásaga, “Svinedrengen” bls. 66  - 
lýsingarorð 

Kaflapróf úr Nitten Røde Roser 
(bls. 46-87)

10 Tekster og opgaver  -  lýsingarorð   Kvikmynd + opgave

11 Tekster og opgaver  -  lýsingarorð/fornöfn

12 Tekster og opgaver  -  fornöfn      (Opnir dagar) Kaflapróf úr Nitten Røde Roser 
(bls. 87-130)

13 Tekster og opgaver  -  fornöfn                  Hlustunarpróf II

14 PÅSKEFERIE

15/16 Tekster og opgaver  -  smásaga, “Lige efter planen” 
bls. 74  -  töluorð

17/18 Upprifjun og undirbúningur fyrir lokapróf

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.
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Tegund Námsgögn 

Bækur DAN102 útg. VMA 2011 (hefti m. textum og verkefnum, fæst á skrifst. VMA)

Dansk grammatik útg. VMA 2011 - hefti (á skrifst. VMA)

Nitten Røde Roser e. Torben Nielsen, bearbejdet af Jytte Jordal, Special-
pædagogisk forlag, 1997 (dönsk skáldsaga, fæst í bókabúðum)

Dönsk-dönsk orðabók (Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog) 2005 
JP/Politikens Forlagshus A/S; dönsk-íslensk orðabók að eigin vali (í bókabúðum)

Annað Innlesið efni DAN102 og Nitten Røde Roser fæst lánað á bókasafni VMA

Annað Lýsing

ATH. Nemendum er bent á að kynna sér skólareglur á heimasíðu VMA. M.a. varðar endurtekin 
mæting án námsgagna brottrekstur úr tíma.

Námsmat Lýsing Vægi

Skrifleg próf Lokapróf úr textahefti og málfræði ásamt ólesnum texta
ATH. Einnig verður prófað úr skáldsögunni á lokaprófinu.

ATH. Nemandi þarf að ná 40% árangri á þessu prófi til að 
vetrareinkunn reiknist til hækkunnar

50%

Lotupróf (10%)

3 kaflapróf úr Nitten Røde Roser (10%) 

3 próf úr smásögum (5%)

25%

Munnlegt próf Munnlegt próf 5%

Hlustunarpróf 2 hlustunarpróf (2x5%) 10%

Annað Parverkefni um Kaupmannahöfn (5%), Verkefni úr 
kvikmynd (5%)

10%

Með fyrirvara um breytingar, 

Annette, Gunnar og Árni

Dagsetning: 04.01.2012

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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