
 
 

 

                                                   Námsáætlun                                           

DANS2lo05_fjarnám - Vorönn 2021 
 

 

Kennari: Rakel L. Gunnarsdóttir rakelg@fg.is 
 

Markmið: Þekking, leikni og hæfni 

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari orðaforða en áður og geti nýtt 

sér hann í öllum færniþáttum.  Þeir eiga að geta tjáð sig af lipurð bæði munnlega og skriflega.  

Nemendur fá þjálfun í að vinna sjálfstætt að verkefnum og geta lagt mat á eigin vinnu.  Nemendum er 

áfram veitt innsýn í danska menningu og siði. 

 Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

-        danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt 
-        ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu 
-        orðaforða til undirbúnings á háskólastigi 
-        helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls 

 Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

-        skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður 
-        lesa fjölbreyttar gerðir texta 
-        tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér 
-        rita margs konar texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu 
-        beita meginreglum danskrar málfræði og setningarfræði 

 Hæfniviðmið: 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

-        skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið 
efni sem hann hefur kynnt sér 
-        tileinka sér innihald ritaðs texta og nýta það á mismunandi hátt 
-        lesa texta um ákveðin viðhorf eða skoðanir og geta brugðist við þeim 
-        átta sig á dýpri merkingu texta 
-        tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum við ólíka viðmælendur 
-        skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi, koma þeim 
kunnáttusamlega til annarra og bregðast við viðmælendum 
-        skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug nýtur sín 
-        skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni 

  

Kennslugögn:   Efni fengið hjá kennara. 

Athugið vel: Allt námið fer fram í gegnum Google Classroom í þessum áfanga. Allar 
einkunnir, efni, ítarefni og skil fara samt sem áður fram í Innu.   

Vinsamlegast skráið ykkur inn í Classroom. Hér er linkur sem þið farið inn á: 
https://classroom.google.com/c/Mjg3MTA1MDk1MjI3?cjc=hkksttu 
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Vikuskipulag/áætlun 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni 

Lota 1: 
4.-26.mars 
  

Mundtlig præsentation 
Nearpod 1: Fra Reykjavik til København 
Nearpod 2: At blive udveksslingsstudent 
Nearpod 3: Gymnasiet er ovre 
Nearpod 4: Pause efter gymnasiet….. 
 
Málfræði: Núþálegar sagnir og hjálparsagnir. 
  
Lærkevej þættirnir eru í Google Classroom 
Þáttur 1 + verkefni 
Þáttur 2 + verkefni 
Þáttur 3 + verkefni 
 
Hjálpar-/ítarefni: 
Gagnvirkar æfingar úr sögnum: 
vefur.verslo.is/danska/archives/category/malfraedi/mal-so 

Verkefni úr 
Danmarks 
Mosaik 
 
Málfræði. 
 
Lærkevej þættir 
og verkefni úr 
þeim. 
 
 
Lotupróf 1. 

Lota 2: 
7. - 23.apríl 

Nearpod 5  
Nearpod 6: Smásaga 1 
 
Málfræði: Regluegar sagnir. 
  
Lærkevej þættirnir eru í Google Classroom 
Þáttur 4 + verkefni 
Þáttur 5 + verkefni 
Þáttur 6 + verkefni 
 
Hjálpar-/ítarefni: 
Gagnvirkar æfingar úr sögnum: 
vefur.verslo.is/danska/archives/category/malfraedi/mal-so 

Verkefni úr 
Danmarks 
Mosaik 
 
 Málfræði. 
 
Lærkevej þættir 
og verkefni úr 
þeim. 

Lota 3: 
26.apríl - 
18.maí 

Nearpod 7: Smásaga 2  
Nearpod 8: Smásaga 3 
 
Málfræði: Óreglulegar sagnir. 
 
Lærkevej þættirnir eru í Google Classroom 
Þáttur 7 + verkefni 
Þáttur 8 + verkefni 
Þáttur 9 + verkefni 
Þáttur 10 + verkefni 
 
Hjálpar-/ítarefni: 
Gagnvirkar æfingar úr sögnum: 
vefur.verslo.is/danska/archives/category/malfraedi/mal-so 
 
Hjálpar/Ítarefni: 
Gagnvirkar æfingar úr nafnorðum: 
vefur.verslo.is/danska/archives/category/malfraedi/mal-no 
Málfræði: Nafnorð. 

Verkefni úr 
smásögum 
 
Málfræði. 
Verkefni úr 
smásögum.  
 
Lærkevej þættir 
og verkefni úr 
þeim. 
 
Smásagnapróf 
Lærkevej próf 
 
Undirbúningur 
fyrir Lotupróf 2. 

 Lokapróf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf eru 21. maí.  



 
 

Lotupróf 1 og 2  verður tekið í staðnámi (áætlað) með öðrum nemendum í áfanganum. 

Gerið ráð fyrir að mæta í Lotupróf 1 í stofu V306 í FG í vikunni 22.26.mars. (vika 5) 

Gerið ráð fyrir að mæta í Lotupróf 2 í stofu V306 í FG í vikunni 10.-14.maí (vika 11) 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 í meðaleinkunn í lotuprófunum tveimur 

og 5,0 í lokaeinkunn. 

Skil verkefna: Öllum verkefnum skal skila á tilgreindum dögum (sjá nánar á Innu og/eða 

Google Classroom). Öllum verkefnum verður að ljúka á tilsettum tíma.  Ef upp koma 

vandamál skulu nemendur hafa samband við kennara, t.d. með tölvupósti. Vinnusemi og 

ástundun verða metnar í öllum verkefnum. 

Námsmat:  

10 Lærkevej þættir og 

verkefni 

Próf 10% 
Verkefnahefti 5% 

8 Nearpod-verkefni 24% (hvert verkefni 

gildir 3%) 

4x í Lotu1 

2x í Lotu2 

2x í Lotu3 

Smásagnapróf 10%  

Lotupróf 1 20% 

Lotupróf 2 20% 

Virkni og þátttaka 6% 

 

Mundtlig præsentation 5% 

 
Gagnlegar krækjur: 

www.islex.is Orðabók fyrir norrænu tungumálin. 

www.frasar.net Þýðing á allskonar frösum og orðatiltækjum yfir á dönsku. 

www.snara.is Góð orðabók fyrir stök orð á mörgum tungumálum 

 

Birt með fyrirvara um breytingar. 

Með von um gott samstarf í áfanganum 

God fornøjelse, Rakel :) 
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