
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

DANS1LF05 

Kennari 
Helga Salbjörg Guðmundsdóttir 

helga.gudmundsdottir@fss.is 

 Viðtalstími Viðtalstími kennara: Þriðjudagar kl. 9.20 – 10.00 

Námsefni 
Kennari ljósritar hefti fyrir nemendur. 

Önnur kennslugögn: Góð glósubók, ljósrit og annað ítarefni frá kennara. 

Áfangalýsing 

• Í þessum áfanga skal fyrst og fremst leitast við að auka sjálfstraust 
nemandans í dönsku.   

• Stuttir textar með einföldum orðaforða eru lesnir og ræddir. Orð sem 
bera hvern texta uppi eru þjálfuð með stuttum ritunaræfingum og 
hlustunaræfingum sem tengjast efni viðkomandi texta.   

• Kennd eru undirstöðuatriði danskrar málfræði, s.s. nútíð sagna. 

• Orðaforði er styrktur með ítrekuðum spurningum úr texta. Hlustun er 
þjálfuð og reynt er að tengja hana þeim orðaforða sem unnið hefur verið 
með í áfanganum.   

• Léttar og einfaldar talæfingar eru gerðar í tengslum við orðaforða les- og 
ritunarefnis. Einfaldar málvenjur eru kenndar. 

• Horft verður á danska kvikmynd og/eða þáttaröð.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Í áfanganum er símat og til að ná markmiðum hans þarf að skila öllum 
verkefnum. Lágmarkseinkunn í hverjum námsþætti þarf að vera 4,5 og 
verkefnum skal skilað á tilsettum tíma. Kannanir skulu teknar á tilsettum 
tíma. Sé um veikindi að ræða skal könnunum og verkefnaskilum lokið í 
stoðdtímum um miðja önnina og við lok hennar. 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Námsmat og vægi námsmatsþátta   
 Kaflapróf  30% 
 Bók og próf 20% 
 Kvikmyndaverkefni 20% 
 Hlustunarpróf 10% 
 Hópaverkefni og kynning 10% 
 Munnleg kynning 10% 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Reglur áfanga 

Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara.  
Nemendum ber að fylgjast vel með á Innu yfir önnina því þar verður 
mikilvægt efni, skipulag, skilaboð og annað sett inn.   
Skylt er að gangast undir alla þá matsþætti áfangans sem metnir eru til 
einkunnar.   

Nemendum ber að skila öllum verkefnum á tilsettum tíma.  

 

 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• orðaforða sem lestur stuttra og 

einfaldra lesbókartexta byggir á  

• frumhugtök danskrar málfræði, s.s. 
greining orðflokka (nafnorða, fornafna, 
sagna og töluorða)  

• helstu hefðum í uppsetningu og 
skipulagi ritaðs máls s.s. einföldum 
bréfum, lýsingu á herberginu, 
áhugamálum, fjölskyldunni, 
endursögnum stuttra textabrota o.s.frv. 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skilja einfalt talað mál  

• skilja stutta rauntexta eins og einfaldar 
stuttar blaðagreinar  

• rita einfalda texta t.d. bréf og 
endursagnir úr lesnu efni  

• hlusta á efni tengt lesefni 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• geta endursagt í rituðu máli innihald stuttra texta   

• geta beitt einfaldri málnotkun við ritun einfalds texta s.s. að skrifa texta í nútíð á dönsku   

• geta skrifað einfaldan texta um efni frá eigin brjósti s.s. segja frá fjölskyldu sinni, 
herberginu sínu, hvað gert er með vinum o.s.frv.   

• geta hlustað og skilið einfalt talað mál tengt þeim textum sem áður hefur verið unnið með 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Lynspørgsmål 
Upprifjun (tölur, klukkan ofl.) 
Verkefni á blaði 

Smáritun: 
„Hvad har jeg lavet i min 
sommerferie?“ 

2. vika 
29. ág - 2. september 

Málfr.upprifjun; sagnir  
Verkefni á blaði 
 

Verkefnaskil 

3. vika 
5. - 9. september 

Málfr.upprifjun; fornöfn 
Verkefni á blaði 
Hlustun 

Verkefnaskil 

4. vika 
12. - 16. september 

Málfr.upprifjun; nafnorð 
Verkefni á blaði 
 

Próf úr efninu 

5. vika 
19. - 23. september 

Lesa bók – Alarm eða Scooter 
 
 

Rafrænt próf úr bók 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Verkefni á blaði 
Hlustun 
 

Verkefnaskil 

7. vika 
3. - 7. október 

Verkefni á blaði 
Stoðtími 
 

Próf úr efninu 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Verkefni á blaði 
Miðannarmat 

Verkefnaskil 

9. vika 
17. - 21. október 

Verkefni á blaði 
 
 

Verkefnaskil 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Verkefni á blaði 
 

Próf úr efninu 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Kvikmynd 
Verkefni úr henni 
 

Skilaverkefni úr kvikmynd 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Texti af neti og verkefni 
Hópavinna 
 

Verkefnaskil 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Texti af neti og verkefni 
Hópavinna 
 

Skil á hópaverkefni  

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Munnlegar æfingar fyrir próf 
 
 

Verkefnaskil 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Upprifjun 
 
 

 

16. vika 
5. – 7. desember 

Stoðtími 
Sjúkrapróf 
 

Munnl.próf 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga Salbjörg Guðmundsdóttir 


