
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2023 

DANS1ML05 

Kennarar 
Helena Guttesen –  helena.guttesen@fss.is  

Helga S. Guðmundsdóttir – helga.gudmundsdottir@fss.is 

 Viðtalstími 
Viðtalstími Helenu: föstudaga kl. 10:30-11:10 

Viðtalstími Helgu:  miðvikudaga kl. 13:00-13:40 

Námsefni Smásögur, innslög, blaðagreinar og málfræði frá kennara. 

Kvikmynd og/eða þættir. 

Áfangalýsing 

Danska málfræðin verður rifjuð upp og farið verður vandlega yfir texta lesbókar 
til að þjálfa upp góðan grunn fyrir áframhaldandi nám í dönsku. Áhersla er lögð á 
að nemendur vinni upp lesskilning og geti hlustað og horft á danskt efni sem og 
skrifað um það. 

Lesnar verða blaðagreinar og smásögur en einnig verður horft á kvikmynd, 
innslög og stuttmyndir til að vinna með hlustun. 

Nemendur ígrunda námið sitt með því að halda námstengda dagbók út önnina. 
 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi án lokaprófs og til að ná markmiðum hans þarf að skila 
öllum verkefnum.   
Til að standast áfangann þarf nemandi að:  

• fá samtals lágmarkseinkunnina 4,5  
• hafa skilað dagbók  
• hafa tekið ritunarprófin  
• hafa tekið lesskilningspróf og hlustunarpróf 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Lestur og lesskilningur 40% 
 Hlustun og tal 20% 
 Ritun og málfræði 20% 
 Dagbók 20% 

 

Reglur áfanga 

• Verkefnum skal skilað á réttum tíma. Eftir skilafrest verður eingöngu tekið 
við verkefnum í stoðtíma. Það verða 2 stoðtímar á önninni, einn fyrir 
miðannarmat og annar í lok annarinnar. Hver nemandi fær aðeins að skila 
einu verkefni í stoðtíma og taka eitt próf. Eftir stoðtíma er ekki hægt að 
skila verkefnum úr fyrri tímum. 

• Verkefni sem tekin eru beint af netinu eða frá öðrum, fá einkunnina núll og 
nemandi fær ekki tækifæri til að skila verkefninu aftur.  

• 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.   
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Verkefni verða lögð fyrir og þeim skilað í gegnum Innu, því er mikilvægt að vera 
með aðgang að tölvu eða snjalltæki með Word eða Google Docs og að vera með 
danska tungumálið uppsett í tölvunni sinni. 

 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  
• Orðaforða sem einkennir 

nákvæmnislestur lesefnis 
• Undirstöðuatriði danskrar málfræði 
• Hlustunarefni sem tengist samtímanum 
• Helstu hefðum í uppsetningu og 

skipulagi ritaðs máls 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  
• Skilja einfalt talað mál 
• Geta unnið með texta þannig að skilningur 

aukist.   
• Rita texta um innihald lesins efnis og tjá 

skoðanir sínar í rituðu máli.  
• Geta skrifað læsilegan texta um efni frá 

eigin brjósti 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Lesa almenna texta og blaðagreinar til skilnings 
• Skilja talað einfalt mál. 
• Getað skrifað texta með nokkuð réttri málfræði. 
• Samið texta á dönsku t.d. bréf, skilaboð og frásagnir. 

 

Vinnuáætlun 
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 3 tímar x 30 mín 24 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 
Ritgerð / Skýrsla 15 klst. 15 klst. 
Alls  115 klst. = 5 fein* 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

 
Uppsetning tungumálsins í 
tölvum/snjalltækjum. 
 
Fyrirlestur: Orðaflokkar og hvernig á að 
fletta upp í orðabók? Ritgerðarskrif og 
heimildir. Munnlegar æfingar: tölur, 
dagsetningar, árstíðir, liðin tíð. 
 
Grammatik: Spurnarorð. 

 
Hefja dagbók.  
Skrifa þarf í dagbókina í lok 
hverrar viku. Dagbókin á að 
innihalda ígrundun um 
námsefnið, þýðingar 
og/eða glósur. Sjá frekari 
leiðbeiningar á Innu. ATH 
að skila þarf dagbókinni í 
lok annar og gildir hún 
20% af lokaeinkunn. 
 

2. vika 
16. - 22. janúar 

Grammatik: Nafnorð Munnlegt 1 
 

3. vika 
23. - 29. janúar 

Grammatik: Nafnorð Munnlegt 2 
Ritun 1: Vores kantine 

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Grammatik: Sagnorð Munnlegt 3 
Innupróf 1 - nafnorð 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Grammatik: Sagnorð Munnlegt 4 
Ritun 2: Min mrg-rutine 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Grammatik: Lýsingarorð Innupróf 2 - sagnorð 

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Grammatik: Lýsingarorð Ritun 3: Hvad ser du? 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Stoðtími 
Grammatik: Forsetningar 

Innupróf 3 - lýsingarorð 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Kvikmyndavika 
 

Innupróf 4 – fors.+ sp. 
Kvikmyndaverkefni 

10. vika 
13. - 19. mars 

Fréttir og miðlar Verkefnaskil 

11. vika 
20. - 26. mars 

Fréttir og miðlar 
 

Verkefnaskil 
 

12. vika 
27.mars  - 31.mars 
Starfshlaup - Páskafrí 

Smásaga 1: Klods Hans 
 
 

Smásöguverkefni 

13. vika 
11. - 16. apríl 

Den nye lærer- lesbók Verkefnaskil 
Hlustun 1 

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Den nye lærer- lesbók Verkefnaskil  

15. vika 
24. - 30. apríl 

Ólesinn texti 1 
Smásaga 2: Adam 

Lesskilningspróf 
Smásöguverkefni  
Skila dagbók 

16. vika 
1. - 10. maí 

Ólesinn texti 2 
Stoðtími 

Lesskilningspróf 
Hlustun 2 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Helena Guttesen og Helga Salbjörg Guðm. 


