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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 út frá hæfniviðmiðum erlendra tungumála. 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 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, Erla Hrönn Randversdóttir, Guðný Rut Gylfadóttir og Vigdís Thordersen 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, 
matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. Allir hæfniþættir í dönsku eru  
 
Námsbókin sem lögð er til grundvallar í dönsku í 9. bekk er Smil sem er hægt að nálgast sem hljóðbók á vef Menntamálastofnunar: 
https://mms.is/namsefni/smil-hljodbok  
 

Vika 34 - 20.08-24.08                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
hlustun, ritun og 
námshæfni 
 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Upprifjun og kynning á námsefni 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 35 - 27.08-31.08         
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil 2. hluti – Den farlige verden 
Smil lesbók bls. 14-15 
Smil vinnubók bls. 26-29 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 36 - 03.09-07.09            
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 16-19 
Smil vinnubók bls. 30-34 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

 

 

 



GARÐASKÓLI 2018-2019 
NÁMSÁÆTLUN Í DÖNSKU, 9. BEKK  

 

Vika 37 - 10.09-14.09               11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 20-22 
Smil vinnubók bls. 35-39 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 38 - 17.09-21.09          17.09 Skipulagsdagur 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 25 
Smil vinnubók bls. 44-45 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 39 - 24.09-28.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Myndasöguverkefni og upprifjun fyrir próf 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 
 
Skilaverkefni: 
Historieroulette 

 

Vika 40 - 01.10-05.10         03.-05.10 Forvarnarvika Garðabæjar 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 14-22 og 25 
Smil vinnubók bls. 26-39 og 44+45 
Próf/mynd 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 
 
Próf úr Se din frygt i øjnene 

 
Vika 41 - 08.10-12.10                                 08.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil 3. kafli – Tøj og tilbehør 
Smil lesbók bls. 26 
Smil vinnubók bls. 46-48 
Ítarefni 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 42 - 15.10-19.10                   16.10 Samráðsdagur heimila og skóla 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 28-29 
Smil vinnubók bls. 50-53 
Ítarefni 
 

Námsmat: 
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Vika 43 - 22.10-26.10        26.10 Skipulagsdagur 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 30-31 
Smil vinnubók bls.  
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 44 - 29.10-02.11                
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 32 
Smil vinubók bls. 58-59 
Ítarefni 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 45 - 05.11-9.11     07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 36 
Smil vinnubók bls. 66-67 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

 
Vika 46 - 12.11-16.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun, hlustun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Smil lesbók bls. 37 
Smil vinnubók bls. 68-69 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 
 
Hlustunarpróf 

 

Vika 47 - 19.11-23.11             20.11 Dagur mannréttinda barna 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Modemagasin og vinnuhefti 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 48 - 26.11-30.11         27.11 Skipulagsdagur 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Modemagasin og vinnuhefti 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

 

Vika 49 - 03.12-07.12 
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Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Modemagasin og vinnuhefti 
 

Námsmat: 
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 50 - 10.12-14.12                                                                                                              13.12 Starfamessa 
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Modemagasin og vinnuhefti 
 

Námsmat:  
Símat; almenn ástundun, 
hegðun og framkoma 

 

Vika 51 - 17.12-20.12                                    19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          
Hæfniþáttur: 
Lesskilningur, 
ritun og 
námshæfni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 
Modemagasin og vinnuhefti 
 

Námsmat: 
Modemagasin og vinnuhefti 
skilað 

 

Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

 


