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Sk.stöfun:

AJV

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. Málfræði og
málnotkunarreglur eru æfðar markvisst. Nemendur fá þjálfun í að nota hjálpargögn í námi sínu.
Dönsk menning er kynnt og áhugi á henni vakinn.
Áfangamarkmið:
Nemendann geti nokkuð örugglega áttað sig á megininnihaldi texta án þess að skilja hvert einstakt
orð, geti notað leitarvef til að afla upplýsingar á dönsku um afmörkuð efni og hafa a.m.k. lesið eina
hraðlestrarbók.
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 lifs með viðeigandi orðavali. Nemandi geti skipst á upplýsingum við aðra á
dönsku, kunni að nýta sér hjalpargögn við ritun, s.s.orðabækur og málnotkunarbækur.**
**Um áfangamarkmið DAN202 vísast í aðalnámskrá.

Tegund
Bækur

Námsgögn
DAN202 útg. VMA 2012 (hefti m. textum og verkefnum, fæst í PDF-formi)
Dansk grammatik útg. VMA 2011 - hefti (fæst í PDF-formi)
Min ven Thomas e. Kirsten Holst, Gyldendal, 1987 (dönsk skáldsaga, fæst í
bókabúðum)
Dönsk-íslensk orðabók að eigin vali (í bókabúðum) (og/eða Dönsk-dönsk
orðabók (Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog) 2005 JP/Politikens
Forlagshus A/S)
ATH. Vasaorðabók ísl-dö, dö-ísl er ekki leyfð á lokaprófinu nema það sé búið að
loka VEL og GREINILEGA ísl-da helming bókarinnar.
Lyt og lær I – hlustunarefni, Brynhildur Ragnarsd. o.fl. Mál og Menning 1999 (fæst í
bókabúðum).

Námsmat

Lýsing

Vægi

Skrifleg próf

Lokapróf úr textahefti og málfræði ásamt ólesnum texta
ATH. Til að fá próftökurétt þurfa nemendur að skila
a.m.k. 70% af vikulegum skilaverkefnum

55%

kaflapróf úr Min ven Thomas

15%

Prófverkefni úr Min ven Thomas

10%

Munnlegt

Munnlegt próf úr lesnum smásögum (símapróf)

10%

Vinnueinkunn

Skilaverkefni (6%), málfræðiæfingar á vef (4%)

10%
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Vinnuáætlun
Vika

Önnur verkefni/Próf

Námsefni

5

Kennsluhefti: Sjovere end at cykle (bls.1)
Dansk grammatik: upprifjun
Min ven Thomas: Kafli 1-3.

6

Kennsluhefti: Det var så vildt at blive halshugget (bls.5)
Dansk grammatik: upprifjun
Min ven Thomas: kafli 1-3.
Lyt og lær: verkefni 5 (Sabbatår).

7

Kennsluhefti: Tina Bøttzau: Jeg har aldrig prøvet at være på slankekur (bls.11)
Dansk grammatik: lýsingarorð
Min ven Thomas: 4-6

8

Kennsluhefti: Det skal gøre ond, før det bliver godt (novelle) (bls.67-73).
Dansk grammatik: lýsingarorð
Min ven Thomas: 7-9
Lyt og Lær: verkefni 4 (to situationer).

9

Kennsluhefti: Island, et nordisk paradis (bls.16)
Dansk grammatik: lýsingarorð
Min ven Thomas: kafli 10-12.

10

Kennsluhefti: Vi er stolte at være nordiske (bls.21)
Dansk grammatik: lýsingarorð, stigbreyting
Min ven Thomas: Kafli 13-15
Lyt og lær: 13 (Vejrudsigten).

11

Kennsluhefti: At være sin egen chef (bls.37)
Dansk grammatik: lýsingarorð, stigbreyting
Min ven Thomas: 16-19

12

Kennsluhefti: Kattens Værn (novelle) (bls.74-78)
Dansk grammatik: þolmynd
Min ven Thomas: kafli 20-22
Lyt og lær: 9 (Nyheder)

13

Kennsluhefti: Kroppen var tæt på at brænde sammen (bls.51)
Dansk grammatik: þolmynd
Min ven Thomas: kafli 23-27

14

Kennsluhefti: Nippon – solens rige (bls.59)
Dansk grammatik: da/når, det/der og om/hvis
Min ven Thomas: kafli 28-31

15

Prófverkefni úr Min
ven Thomas (10%)

16

Kennsluhefti: Mandagsmorderen (novelle) bls.78-82
Dansk grammatik: orðasambönd
Min ven Thomas: kafli
Lyt og lær: 11 (to situationer)

17

Upprifjun fyrir próf /SMÁSÖGURNAR!
Dansk grammatik, bls. 2 - 4. Framburður.

Munnlegt próf (10%)

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.
Dagsetning: 27.01.2014
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Undirritun kennara
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