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Kennari Árni Hrólfur Helgason Sk.st. ÁRN

Áfangalýsing:  
Í áfanganum er gert ráð fyrir því að nemendur geti unnið nokkuð sjálfstætt, hvort heldur í 
hópum eða að einstaklingsverkefnum. Almennir og sérhæfðir textar eru lesnir. Byggt er 
meðal annars á markvissum æfingum sem miða að því að auka tjáskiptafærni nemenda og 
auka hagnýtan orðaforði í frekara námi eða starfi. Í áfanganum eru unnin hagnýt verkefni og 
áhersla er lögð á skipulega framsetningu og markvissa málnotkun. 

Markmið:   
Nemendur geti skilið innihald texta sem fjallar um nokkuð sérhæft efni, t.d. fréttir og 
fréttatengt efni í dagblöðum og tímaritum. Nemendur geti skilið megininntak talaðs máls í t.d. 
fréttum, samtalsþáttum og kvikmyndum. Nemendur geti skrifað 40-50 línur í samfelldu máli 
um efni sem búið er að fást við, kunni skil á reglum um uppbygginu texta og hafi vald á 
reglum um málnotkun. Nemendur geti tjáð sig um efni sem er tengt námsefninu á skiljanlegri 
dönsku. (*Um áfangamarkmið DAN212 vísast í aðalnámskrá)

Námsgögn: 

Bækur 1. DAN212 – tekster, opgaver og noveller (Útg. VMA 2012, fæst á 
skrifstofu VMA)

2. Dansk Grammatik (hefti, frá fyrri áföngum)
3. “Kat” (höf. Steen Langstrup) skáldsaga (Útg. 2 feet Entertainment, 2005  

– fæst í bókabúðum)
4. Politikens Retskrivnings og Betydningsordbog (Útg. JP/Politikens 

Forlagshus A/S 2005) 
5. Dönsk – íslensk orðabók

Kvikmynd        “Den som dræber”

Ljósrit         Hlustunarefni og annað ítarefni frá kennara

Námsmat: Lýsing: Vægi:

Skrifleg próf Lokapróf (úr textahefti og skáldsögu ásamt ólesnum 
texta) ATH. Einnig er prófað úr “Kat” á lokaprófinu.

ATH: Nemandi þarf að ná 40% árangri á þessu prófi til að vetrareinkunn reiknist 
til hækkunar

50%

Stöðupróf 10%

Prófverkefni úr “Kat” 8%

Hlustunarpróf 5%

Munnlegt próf Úr lesnum smásögum 10%

Annað Akureyri-verkefni (5%), “Eventyr-opgaven” (7%), verkefni 
úr kvikmynd (5%)

17%
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Vika Námsefni Önnur verkefni/próf

2 Kynning á áfanganum, framburður. Tekster og 
opgaver.

3 Tekster og opgaver.  Novelle: “Enhver kan jo 
tage fejl”

4 Tekster og opgaver. 

5 Tekster og opgaver. Verkefni “Akureyri” (5%)

6 Tekster og opgaver. Novelle:   “Eventyret om 
den grimme Manfred”

7 Tekster og opgaver. Stöðupróf (10%)

8 Tekster og opgaver.  Kvikmynd: “Den som 
dræber”.

9 Tekster og opgaver. Novelle: “Første jul uden 
mor”

Verkefni úr kvikmynd (5%)

10 Tekster og opgaver.   Eventyr-opgaven (7%)

11 Tekster og opgaver.  

12 Tekster og opgaver.    Prófverkefni úr “Kat” (8%)

13 Páskafrí

14 Tekster og opgaver.

15 Tekster og opgaver. Novelle: “Tornerose uden 
sko”

Hlustunarpróf (5%)

16 Tekster og opgaver. Munnlegt próf (10%)

17 Tekster og opgaver.

18 Upprifjun og undirbúningur fyrir lokapróf

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

Með fyrirvara um breytingar,

Árni Hrólfur Helgason 

Dagsetning: 4. janúar 2013

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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