Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021
DANS2LB05
Simon Cramer Larsen – netfang: simon.cramer@fss.is
Kennari
Guðmundur Ingi Jónsson – netfang: gudmundur.jonsson@fss.is

Viðtalstími

Námsefni

Viðtalstími Simonar – þriðjudagar kl. 11:05-11:45 í vinnurými
kennara.
Viðtalstími Guðmundar – miðvikudagar kl. 10:25-11:05 í
vinnurými kennara.


Kennslubók frá kennara



Smásögur (ljósrit frá kennara)



Skáldsaga Stikker efter Steen Langstrup

1. Textarnir úr bókinni Dansk der du'r verða lesnir og unnið verður þannig
að nemendur kynnast betur daglegu máli í dönsku og auka orðaforða
sinn.
2. Fjórar danskar smásögur eða ævintýri og ýmsar blaðagreinar verða
lesnar, þær verða greindar og unnið með þær þannig að nemendur
geti aukið lesskilning sinn.

Áfangalýsing

3. Skáldsagan Stikker verður lesin, greind og unnið með hana þannig að
nemendur geta aukið lesskilning sinn auk þess að fá innsýn í danskan
bókmenntaheim.
4. Í þjálfun er lögð áhersla á að nemendur fái betri og dýpri þekkingu á
danskri málfræði - þetta er gert með því að leysa
ýmis málfræðiverkefni og verða verkefnin skrifuð í mismunandi stíl.
Þá verður lögð áhersla á að nemendur verði þjálfaðir í að tala dönsku og munu
nemendur vera undirbúnir fyrir munnlegt próf/kynningar o.fl.
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Virðing, samvinna og árangur

Námsmat og vægi
námsmatsþátta



Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn
metna.



Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt
til að láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum:

Færri en 9 fjarvistir í raunmætingu og vetrareinkunn 7,5 eða hærri.
Athugið að ekki skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar
með talin vottorð, leyfi eða annað).
Símatsáfangi ☐

Lokapróf ☒

Heiti
Kaflapróf x 3 á önninni
Smásögupróf x 2 á önnin
Skáldsögupróf
Hlustunarpróf x 5 á önninni
Podcast og lestur x 4 á önninni
Lokapróf

Sleppikerfi ☒
Vægi
18%
12%
12%
10%
8%
40%



Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar kennslustundir.
Nemendur skulu hafa með sér öll kennslugögn sem nota á hverju
sinni. Nemendur skulu vera vel undirbúnir



Nemendum ber að fylgjast vel með á Innu yfir önnina því þar mun
mikilvægt efni, skipulag, skilaboð og annað vera sett inn



Skyldumæting er í kaflapróf annarinnar!
Skylt er að gangast undir alla þá matsþætti áfangans sem metnir
eru til einkunnar



Nemendum ber að taka kaflapróf annarinnar á tilsettum tíma. Ekki
verður heimilt að taka þessi próf á öðrum tíma en þeim sem er
uppgefinn hverju sinni nema ef um veikindi er að ræða



Slökkt skal vera á farsímum í kennlustundum nema unnið sé að
verkefnum þar sem hægt er að nýta þá og þá í samráði við kennara.
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum

Reglur áfanga

Stoðdagurinn er síðasti dagur til að taka upp þau próf sem lögð hafa verið
fyrir á önninni.
Annað sem kennari
vill láta koma fram

Það er því mjög mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir því að það er á
þeirra ábyrgð að mæta á fyrsta stoðdaginn á önninni og taka upp próf ef þá
vantar.
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Virðing, samvinna og árangur
Þekking

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning
á:
 Meiri og þyngri orðaforða en í
undanfara
 Beitingu á danskri málfræði
 Hlustun sem tengist lestextum og
almennu efni
 Helstu hefðum í uppsetningu og
skipulagi ritaðs máls
 Talæfingum þar sem orðaforði lesefnis
er notaður

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 Skilja þróaðra talað mál en í undanfara
 Skilja rauntexta eins og blaðagreinar
 Skilja almenna skandinaviska texta
 Rita texta um innihald lesins efnis og tjá
skoðanir sínar í rituðu máli
 Tjá skoðanir sínar um dægurmál, lesið
efni og málefni líðandi stundar

Hæfni
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 Svara áreitum og spurningum á dönsku í dönsku umhverfi s.s. sem starfsmaður í
gestamóttöku
 Skilja fyrirlestra í dönskum háskólum
 Tekið niður glósur úr dönskum fyrirlestrum
 Nýtt sér glósur þessar til munnlegrar tjáningar

Tímasókn
Heimavinna
Undirbúningur f. kaflapróf
Undirbúningur f. lokapróf
Lokapróf
Alls

Vinnuáætlun - Dæmi með lokaprófi
15 vikur x 4 klst.
60 klst.
15 vikur x 2 klst.
30 klst.
3 x 2 klst.
6 klst.
12 klst.
12 klst.
2 klst.
2 klst.
110 klst. = 5 fein*
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Kennsluvikur

Áætluð yfirferð námsefnis



1. vika
20. - 27. ágúst

2. vika
30. ágúst - 3. september









3. vika
6. - 10. september



Skil á verkefnum

Kynning á áfanga, Innu og annað
Munnleg kynning (ísbrjótur) á
dönsku
Lytteøvelse lagt fyrir í kennslunni
Valdar blaðagreinar og verkefni
lagt fyrir í kennslunni
Novelle nr. 1 (ljósrit frá kennara)
Temaet Uddannelse i Danmark
(Lesbók)
Pararbejde: Taleøvelser
Lytteopgave lagt fyrir í kennslunni

Nafnorð og reglur þeirra
rifjaðar upp og verkefni
lagt fyrir

Novelle nr. 2 (ljósrit frá kennara)
Temaet Uddannelse i Danmark
(Lesbók)
Lytteopgave

Nafnorð og reglur þeirra
rifjaðar upp og verkefni
lagt fyrir

Podcast 1.

Pararbejde/Taleøvelser

4. vika
13. - 17. september



Temaet Uddannelse i Danmark
(Lesbók)
Lytteøvelse

Taleøvelser




Novelle 3. (ljósrit frá kennara)
Temaet Arbejde i Danmark
(Lesbók)
Lytteopgave





Novelle 4. (ljósrit frá kennara)
Frjáls ritun
Lytteøvelse

5. vika
20. - 24. september

6. vika
27. sept. - 1. október

Sagnareglur rifjaðar
upp og verkefni lagt fyrir
Podcast 2.
Smásögupróf nr. 1

Lýsingarorð og reglur
þeirra rifjaðar upp og
verkefni lagt fyrir
Kaflapróf nr. 1


7. vika
4. - 8. október

8. vika
11. – 15. október
9. vika
18. - 22. október
Vetrarleyfi 18. og 19.
okt.




Þýðingar verkefni lagt fyrir í
kennslunni
Lytteopgave

Lýsingarorð og reglur
þeirra rifjaðar upp og
verkefni lagt fyrir
Podcast 3.

Valgte sider fra temaet At flytte
hjemmefra (Lesbók)

Ólesinn texti og verkefni

Lytteøvelse



Temaet Sport, Motion, mad og
sport (Lesbók)
Lytteopgave

Taleøvelser
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Smásögupróf nr. 2
Fornöfn og reglur þeirra
rifjað upp og verkefni lagt
fyrir

Virðing, samvinna og árangur

10. vika
25. - 29. október




Kynning á vinnufyrirkomulagi Skáldsögu
Vinna með skáldsögu
Lytteøvelse

Podcast 4.

Pararbejde: Taleøvelser
Skáldsögupróf

11. vika
1. - 5. nóvember

Vinna með skáldsögu
Kaflapróf nr. 2

12. vika
8. - 12. nóvember

13. vika
15. - 19. nóvember

14. vika
22. - 26. nóvember
15. vika
29. nóv. - 3. desember





Samtengingar og orðaröð
Orðaforða- og málfræðiverkefni
Lytteopgave



Temaet Film, musik og kultur i
Danmark

Taleøvelser


Skáldsögupróf

Forsetningar og verkefni
lagt fyrir

Temaet Miljø, forurening og
bæredygtighed

Frjáls ritun



Ólesinn texti og verkefni
Orðaforða- og málfræðiverkefni

Kaflapróf nr. 3

Birt með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf
Guðmundur og Simon
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