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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. Námsáætlunin 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 notkun 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:   
  Guðný Rut Gylfadóttir gudnygy@gardaskoli.is 
  Vigdís Thordersen  vigdist@gardaskoli.is 
 
   
 

 

Lota 1 
Vika 34-40 

22.08.-19.10. 
 

 

Viðfangsefni 
 
Dejlige Danmark 
Fjölbreytt verkefni úr orðaforða  
s.s. lesskilningur, málnotkun,  
hlustun og stílar. 
 
Málfræði tengd orðaforða,  
óákv. og ákv. greinir nafnorða. 
Nútíð og þátíð sagnorða og  
spurnarorð. 
 
Sýndir verða danskir þættir og 

kvikmyndir og verkefni unnin 

upp úr þeim.  

Námsefni 
 
Dejlige Danmark 
Lesbók 
bls. 1-10 
 
Dejlige Danmark 
Vinnubók  
Bls 1-20 
 
Ítarefni frá kennurum . 

Leiðsagnarmat og annað 

námsmat 

Glósupróf, hlustunarpróf og 

verkefni eru metin til 

einkunna. 
 

 

 

 

 

Hæfniviðmið 

 

Lestur og lesskilningur:     nái tökum á algengum orðaforða sbr. viðfangsefni hverrar lotu  

Málfræði og málnotkun:  þekki algeng nafnorð, tímahugtök, töluorð, og geti nýtt sér orðaforða sem búið er að leggja 
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                                               fyrir. Geti skrifað stuttan texta í tengslum við efni lotunnar. 

                           Hlustun:    æfist í að hlusta á talað mál gegnum hlustunaræfingar í Dejlige Danmark og í kvikmyndum og  

                                              þáttum sem horft er á.  

 

Lota 2 
Vika 41-51 

23.10.-19.12. 

 

Viðfangsefni 

Dejlige Danmark 

Fjölbreytt verkefni úr orðaforða s.s. 

lesskilningur, málnotkun, hlustun, 

stílar og ritun. 

 

Málfræði er tengd orðaforða nútíð 

og þátíð sagnorða, töluorð og 

tímahugtök. 

 

 

 

 
Dejlige Danmark 

Lesbók 

bls. 11-16 

Dejlige Danmark 

vinnubók 

bls. 21-31 

 

 
 

 

Skilaverkefni úr kvikmynd.  

Prófað úr lesskilningi úr efni í 

tengslum við orðaforða lotunnar. 

Hlustun – verkefni í tengslum við 

danska þáttaröð. 

 
 

 

Hæfniviðmið 

 

  Lestur og lesskilningur:    Að nemendur nái tökum á algengum orðaforða sbr. viðfangsefni hverrar lotu  

Málfræði og málnotkun:   Að nemendur þekki algeng nafnorð, tímahugtök, töluorð, og geti nýtt sér orðaforða sem búið   

                                               er að leggja fyrir og geti skrifað stuttan texta í tengslum við efni lotunnar. 

                            Hlustun:    Að nemendur æfist í að hlusta á talað mál gegnum hlustunaræfingar í Dejlige Danmark og í  

                                               kvikmyndum og þáttum sem horft er á.  

      Munnlegt og tjáning:   Að nemendur geti flutt einfalda undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu, einn eða í  

                                               félagi við aðra. 

                

 

 

 

 

Lota 3 
Vika 1-9 

 

03.01.-15.02. 

 

 

Viðfangsefni 
 
 
Fjölbreytt verkefni úr orðaforða  
s.s. lesskilningur, málnotkun,  
hlustun og stílar. 
Munnlegar æfingar. 
Tölvuverkefni/paravinna. 

Danskar kvikmyndir og/eða  
myndbandsþættir. 
 

Námsefni 
 
Úrval úr Lestrar- og vinnubókum í 
dönsku með áherslu á mat og 
menningu í Danmörku. 
 
Valdar hlustunaræfingar 
 
 
 

Námsmat 
 
Paraverkefni – hópverkefni 
myndband/kynning 
 
Þátttaka í kennslustun. 
 
Hópverkefni – kynning á  
á mat og matarmenningu. 
 

Hæfniviðmið: 

  Lestur og lesskilningur:    Að nemendur nái tökum á algengum orðaforða sbr. viðfangsefni hverrar lotu  

Málfræði og málnotkun:   Að nemendur þekki algeng nafnorð, tímahugtök, töluorð, og geti nýtt sér orðaforða sem búið   
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                                               er að leggja fyrir og geti skrifað stuttan texta í tengslum við efni lotunnar. 

                            Hlustun:    Að nemendur æfist í að hlusta á talað mál gegnum hlustunaræfingar í Dejlige Danmark og í  

                                               kvikmyndum og þáttum sem horft er á.  

      Munnlegt og tjáning:   Að nemendur geti flutt einfalda undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu, einn eða í  

                                               félagi við aðra. 

               Menningarlæsi:   Að nemandi fái innsýn í danska menningu. 

 

 

 

Lota 4 
Vika 10-23 

 

25.02.-01.06. 

Viðfangsefni 
 
Orðaforði lotunnar tengist 
mat, matarmenningu og  
störfum. 
 
Fjölbreytt verkefni úr orðaforða  
s.s. lesskilningur, málnotkun,  
hlustun og ritun. 
 
Málfræði er tengd orðaforða, 
nútíð og þátíð sagnorða, 
lýsingarorð og persónufornöfn 
 
Munnlegar æfingar. 
Smásaga- lesin í tímum 
skilaverkefni og krossapróf. 
 

Námsefni 
 
Dejlige Danmark 
Lesbók 
bls. 17-32 
 
Dejlige Danmark 
Vinnubók 32-55 
 
 
Valdar hlustunaræfingar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Námsmat 
 
Prófað úr námsefni lotunnar 
 
Ólesinn texti 
 
Hlustun 
 
Þátttaka í kennslustund 
 
Munnlegt próf 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hæfniviðmið: 

  Lestur og lesskilningur:    Að nemendur nái tökum á algengum orðaforða sbr. viðfangsefni hverrar lotu  

Málfræði og málnotkun:   Að nemendur þekki algeng nafnorð, tímahugtök, töluorð, og geti nýtt sér orðaforða sem búið   

                                               er að leggja fyrir og geti skrifað stuttan texta í tengslum við efni lotunnar. 

                            Hlustun:    Að nemendur æfist í að hlusta á talað mál gegnum hlustunaræfingar í Dejlige Danmark og í  

                                               kvikmyndum og þáttum sem horft er á.  

      Munnlegt og tjáning:   Að nemendur geti flutt einfalda undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu, einn eða í  

                                               félagi við aðra. 

               Menningarlæsi:   fái innsýn í danska menningu. 

 

 

 

Lykilhæfni sem unnið er með á skólaárinu: 

 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.  
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 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. 

 

 


