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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 
markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 
Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 
viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 
leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Kennsluáætlunin er lifandi skjal og 
birt með fyrirvara um breytingar. 
 
Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  
 
Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 
námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 
þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 
ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 
 
Læsi til náms: Í samræmi við læsisstefnu Garðaskóla vinnum við í dönsku með læsi út frá ólíkum 
námsþáttum. Unnið er með læsi gegnum lestur á texta, þýðingar, ritun, hlustun og talað mál sem 
byggist að miklu leyti á fjölbreyttum orðaforðaverkefnum og mismunandi nýtingu tungumálsins. 
Einnig er unnið með menningarlæsi í gegnum verkefni sem tengjast Danmörku með það að markmiði 
að auka þekkingu nemenda á danskri menningu og norrænu samstarfi.  
 
Kennarar: Erla Karlsdóttir     erlakarl@gardaskoli.is  
Erla Hrönn Randverdóttir   erlara@gardaskoli.is 
  Guðný Rut Gylfadóttir    gudnygy@gardaskoli.is  
 
 
 

 
Vika 34 - 22.08-25.08         21.08 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 
Upprifjun 

Námsefni 
Vinnuhefti 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Stílabók 
Ljósrituð verkefni = tölur, árstíðir, litir, dagar, mánuðir, afmælis, dannebrog 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 35 - 28.08-01.08         

Viðfangsefni 
Tænk 
Rend og hop med din krop 
Min krop A, Min krop B, 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com, vinnuhefti,  
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok  

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Lesbók bls 4-6 
Vinnubók bls 4-9  

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 36 - 04.09-08.09               08.09 Dagur læsis 

Viðfangsefni 
Tænk 
Mine plusser og minusser 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com, 
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok  

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
mailto:erlakarl@gardaskoli.is
mailto:erlara@gardaskoli.is
mailto:gudnygy@gardaskoli.is
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
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Din mening er vigtig 

Lesbók bls 6-7 
Stílabók verkefni í lesbók bls 7 
Vinnubók bls 10-16 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 37 - 11.09-15.09 

Viðfangsefni 
Tænk 
Fire unge mennesker 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com,  
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Lesbók bls 8-9 
Stílabók verkefni í lesbók bls 9 
Vinnubók bls 17-21 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 38 - 18.09-22.09          18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 
Tænk 
Han kan dø af grin 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Lesbók bls 10-11 
Stílabók verkefni í lesbók, Penneven søges, bls. 9 
Vinnubók bls 22-21 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 39 - 25.09-29.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Viðfangsefni 
Tænk 
Man skal have seks stykker om 
dagen 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

 

Lesbók bls. 13 
Vinnubók bls. 29-32 
Ef gefst tími til vinna verkefni bls. 13 - ritun 
 

 Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 40 - 02.10-06.10         02.-06.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Viðfangsefni 
Verkefnavinna úr Rend og hop 
med din krop  
 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

 

 
 Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

Vika 41 - 09.10-13.10 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
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Viðfangsefni 
Verkefnavinna úr Rend og hop 
med din krop  
 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
 
 
Vika 42 - 16.10-20.10                   17.10 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 
Tænk 
At have søskende, bls. 18-19 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

 

Vinnubók bls. 40 – 45E 
Horfa á klassen í lok tíma vikunnar 
 

 Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 43 - 23.10-27.10        27.10 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 
Lesbók Tænk 
Forældre, bls. 20-21 
 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Vinnubók Tænk, bls. 45A-49 

 
Vika 44 - 30.10-03.11 

Viðfangsefni 
Lesbók Tænk, bls. 22-23 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Vinnubók Tænk bls. 50-51 
 

 
Vika 45 - 06.11-10.11                08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Viðfangsefni 
Lesbók Tænk bls. 24-25. 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
 
Vika 46 - 13.11-17.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Viðfangsefni 
Skilaverkefni 

Námsefni 
Tænk, quizlet.com 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-
hljodbok 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

https://www.mms.is/namsefni/taenk-hljodbok
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Vinnubók bls. 52-53 
Skilaverkefni 
 

 
Vika 47 - 20.11-24.11 

Viðfangsefni 
Skilaverkefni/þemaverkefni 
 

Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 48 - 27.11-01.12         29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefn 
Próf 

Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 49 - 04.12-08.12 

Viðfangsefni 
 

Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 50 - 11.12-15.12 

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
 
Vika 51 - 18.12-22.12                          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 
Vika 1 - 01.01-05.01                01.01 Nýársdagur 

Viðfangsefni 
 
Dig, mig og vi to 
Ritun og upplestur 
 

Námsefni 
 
2. hluti Tænk, lesbók og 
vinnubók 
Dig, mig og vi to  

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
 
Ritun og upplestur 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Frásögn og ritun 
 

 
Vika 2 - 08.01-12.01         10.01 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 
 

Námsefni 
 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
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Heimili, hýbýli og umhverfi 
 
 

Tænk, les- og vinnubók 
Mit hjem, bls. 30-32 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, hlustun, ritun og námshæfni 

 
Vika 3 - 15.01-19.01 

Viðfangsefni 
 
Heimili, hýbýli og umhverfi 

Námsefni 
 
Tænk, les- og vinnubók 
Mit hjem, bls. 32-33 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, hlustun, ritun og námshæfni 

 
Vika 4 - 22.01-26.01                   23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 
 
Heimili, hýbýli og umhverfi 

Námsefni 
 
Tænk, les- og vinnubók 
Mit hjem, bls. 34-35 
 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, hlustun, ritun og námshæfni 

 
Vika 5 - 29.01-02.02         02.02 Dagur stærðfræðinnar 

Viðfangsefni 
Heimili, hýbýli og umhverfi 
Þemaverkefni 

Námsefni 
Tænk 3. hluti, Hjemmet 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni og ritun 

 
Vika 6 - 05.02-09.02 

Viðfangsefni 
Heimili, hýbýli og umhvefi 
Þemaverkefni 

Námsefni 
Tænk, 3. hluti, Hjemmet 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Hlustunarpróf 
 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni, hlustun og ritun 
 

 
Vika 7 - 12.02-16.02 

Viðfangsefni 
Heimili, hýbýli og umhverfi 

Námsefni 
Tænk, 3. hluti, Hjemmet 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Próf 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun og námshæfni 

 
Vika 8 - 19.02-23.02 Vetrarfrí 
Vika 9 - 26.02-02.03 

Viðfangsefni 
Ferming og dönsk menning 

Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
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3. hluti Tænk, Konfirmation, 
bls. 40-41 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni, ritun, hlustun og menningarlæsi 
 

 
Vika 10 - 05.03-09.03                  07.03-09.03 Samræmd próf 9b 

Viðfangsefni 
Ferming og dönsk menning 

Námsefni 
3. hluti Tænk, Konfirmation 
bls. 42 – 43 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni, ritun, hlustun og menningarlæsi 

 
Vika 11 - 12.03-16.03 

Viðfangsefni 
Ferming og dönsk menning 

Námsefni 
3. hluti Tænk, Konfirmation 
bls. 44/45 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni, ritun, hlustun og menningarlæsi 
 

 
Vika 12 - 19.03-23.03 

Viðfangsefni 
Ferming og dönsk menning 

Námsefni 
3. hluti Tænk 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Próf/verkefnavinna úr 
Konfirmation kaflanum 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, námshæfni, hlustun, ritun og menningarlæsi 
 

 
 Vika 13 - 26.03-02.04 Páskaleyfi 
Vika 14 - 02.04-06.04         02.04 Annar í páskum 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
4. hluti Tænk, Fritid bls. 48-48. 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 

 
Vika 15 - 09.04-13.04 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
4. hluti Tænk, Fritid, bls. 50-51 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Hlustunarpróf 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 

 
Vika 16 - 16.04-20.04           19.04 Sumardagurinn fyrsti 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
4. hluti Tænk, Fritid, bls. 52-53 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
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Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 
 

 
Vika 17 - 23.04-27.04 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
Tænk, 4. hluti, Fritid, bls. 56-57 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 
 

 
Vika 18 - 30.04-04.05               01.05 Verkalýðsdagurinn 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
Tænk, 4. hluti, Fritid bls. 58-59 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Myndasaga 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 
 

 
Vika 19 - 07.05-11.05             10.05 Uppstigningardagur 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
Tænk, 4. hluti, Fritid 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Verkefnavinna 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 
 

 
Vika 20 - 14.05-18.05 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
Tænk, 4. hluti, Fritid 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Verkefnavinna 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 

 
Vika 21 - 21.05-25.05 Annar í hvítasunnu og prófadagar 
Vika 22- 28.05-01.06               28.05 Prófadagur 

Viðfangsefni 
Tómstundir og áhugamál 

Námsefni 
Tænk, 4. hluti, Fritid 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Próf 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
Erlend tungumál: Lesskilningur, ritun, hlustun og námshæfni. 
 
 

 
Vika 23 - 04.06-08.06                      08.06 Skólaslit 
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Viðfangsefni Námsefni Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 
 

 
 
Samantekt á hæfniviðmiðum: 

Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni:  

Hæfnimarkmið: 

Að nemendur: 

- læri algengan orðaforða sbr. viðfangsefni hverrar lotu, fái æfingu í að lesa og nota málið í þekktum 

  aðstæðum og geti sagt frá sjálfum sér á einföldu máli. 

- læri einfaldar málfræðireglur s.s. greini og kyn nafnorða og þekki spurnarorð. 

- geti skrifað setningar og stuttan samfelldan texta um þekkt efni s.s. persónulýsingu og efni sem 

  tengist þeim orðaforða sem unnið er með hverju sinni. 

- æfist í að hlusta á talað mál t.d. í kvikmyndum sér til gangs og ánægju. 

- að nemendur fái innsýn í danska menningu. 

 

Viðmið um mat á lykilhæfni eru sett fram í fimm liðum sem eru sameiginlegir öllum námssviðum: 

 

Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan 

hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og háheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum.  

Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að að nota þekkingu 

og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 

röksemdafærslu. 

Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.  

Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.  

Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. 

 

Það er mikilvægt að vinna með lykilhæfni í tengslum við öll námssvið grunnskólans og flétta hana 

inn í allt nám eins og lýst er í 18. Kafla aðalnámskrár. Hins vegar er horfið frá því að lokaeinkunn í 

lykilhæfni komi fram á útskriftarskírteini við lok grunnskóla. 

 
 
 
 
 
   

 

 


