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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: enskur texti á því myndefni sem horft er á auk ýmiss konar texta á netinu til 

heimildaöflunar í verkefnavinnu. 

Kennarar: Halla Thorlacius halla@gardaskoli.is og Sigurður Stefán Haraldsson sigurdur@gardaskoli.is 

Vika 34-37 - 22.08-14.09   21.08 Skipulagsdagur      

Viðfangsefni 

Detective – Sherlock 

Námsefni 

Sherlock Holmes 2 þættir  
og kvikmynd  
(Leitarvefir, Recorder 
Google classroom) 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Munnleg skil á google classroom 

Hæfniviðmiðog/eða lykilhæfni: Nem. getur rætt á viðeigandi og skýran hátt um efnið þannig að 

áhugi viðmælenda og hlustenda sé vakinn. Nem. getur fyrirhafnarlítið fylgst með meginþræði á 

myndmiðlim greint aðalatriði frá aukaatriðum, getur tekið virkan þátt í samtali við aðra um efnið 

og rökstutt skoðanir sínar. 

 

Vika 38 - 43 17.09-25.10                    
17.09 Skipulagsdagur      26.09 Evrópski tungumáladagurinn 
03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar     16.10 Samráðsdagur heimilis og skóla 26.10 Skipulagsdagur 
 

Viðfangsefni 

Thrillers 

Námsefni 

The Client, Witness, V for 
Vendetta, Witness 
 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Ritun: kvikmyndagagnrýni/ 
tíma-lína/samanburður. 
 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: nem. getur skrifað skýran og skilmerkilegan samfelldan texta og 

fært rök fyrir máli sínu í samræmi við ritvenjur 
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Vika 44 - 48- 29.10-30.11  08.11 Baráttudagur gegn einelti  20.11 Dagur mannréttinda barna 
    16.11 Dagur íslenskrar tungu       27.11 Skipulagsdagur       

Viðfangsefni 

Being a Teenager 

Námsefni 

The Perks of Being a Wallflower  
og The Edge of Seventeen, A Walk To  
Remember (Ritvinnsla, 
 i-movie eða sambærilegt myndvinnsluforrit.) 
 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat 
Flytja tækifærisræðu,  
taka upp og skila á  
google classroom 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: Nem. getur sett sig í spor annarrar persónu og tjáð sig munnlega 

á lipran og áheyrilegan hátt. 

 

Vika 49 - 51 - 03.12-19.12          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst 

Viðfangsefni 

Sitcoms 

Námsefni 

4 stuttir þættir úr sjónvarpi:  
Modern family, Friends, New Girl,  
How I met Your Mother  
(leitarvefir, ritvinnsla) 
 

Leiðsagnarmat og annað námsmat 
 
Vennkort/veggspjald 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: Nem.getur notað margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og 

miðlun. Nem. getur greint aðalatriði frá aukaatriðum í hverjum þætti, sett þau fram á skýran hátt 

og borið saman og fundið hvað þeir eiga sameiginlegt. 

 

Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 

 
Vika 1 – 4 - 03.01-25.01             01.01 Nýársdagur     10.01 Skipulagsdagur 
              23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 

Science Fiction 

Námsefni 

Star Trek 

Star Wars 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Power point /prezi kynning 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: nem.getur fylgst með efni dægurmenningar og unnið 

einstaklingslega og með öðrum með viðfangsefnið vísindaskáldsögur og kvikmyndir 
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Vika 5 - 8 - 28.01-01.03   02.02 Dagur stærðfræðinnar    29.01 Samráðsfundir hei&sk 
Vika 8 - 16.02-24.02 Vetrarfrí 

Viðfangsefni 

Comedies 

Námsefni 

Get Hard 

Step Brothers 

Leiðsagnarmat  
og annað námsmat  
Skrifa viðtal  við eina aðalpersónuna  
eða blaðagrein um  
minnistæðan atburð í myndinni  
og  skila á classroom 
 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: nem.getur skrifað texta út frá efni sem horft hefur verið á og nota 

ímyndunaraflið í ritun. 

 

Vika 9-13 - 04.03-05.04  12.03-14.03 Samræmd próf 9b    
 

Viðfangsefni 

Superheroes 

Námsefni 

The Avengers 

Wonder Woman 

Xmen/Spiderman 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

My Superhero: verkefnaskil að  
eigin vali 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: nem. getur flutt undirbúna kynningu á fjölbreytilegan og skapandi 

hátt.  

 

Vika 15 – 20 09.04-15.05 13.04-22.04 Páskaleyfi    
25.04 Sumardagurinn fyrsti        01.05 Verkalýðsdagurinn 

     

Viðfangsefni 

Action movies 

Námsefni 

Die Hard with a Vengeance,  
Indiana Jones, Jason Bourne 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Blaðagrein 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni: nem. getur skrifað lipran texta um efni sem tengist kvikmyndum 

 

 16.05-22.05 Prófadagar 

07.06 Skólaslit 
 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 
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Mat á hæfni á námssviðinu:  Leiðsagnarmat í lok hverrar lotu. 

Hæfniviðmið „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

 Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl-myndmiðlum sér til gagns og ánægju. 

 Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og dægurmenningu og sagt frá því eða unnið úr 

því á annan hátt 

 Aflað sér upplýsinga af Netinu og nýtt sér í verkefnavinnu. 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli á ensku um viðfangsefni. 

 Flutt kynningu um undirbúið efni 

 Skrifað texta af mismunandi gerðum og hafð máli sínu í samræmi við inntak og 

stafsetningar nokkuð rétt. 

 Sýnt fram á allgóð tök á daglegum orðaforða og orðaforða sem unnið hefur verið með, 

skapað samhengi í textanum og notað til þess algegnustu tengiorð og greinarmerki. 

 Tjáð hugsanir sínar og hugmyndir á skipulagðan hátt með ýmsum miðlum. 

 Fylgst með efni úr dægurmenningu og nýtt sér í skapandi ritun og töluðu máli.  

Lykilhæfni sem nemandi stefnir að í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

 Notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda 

 Unnið sjálfstætt og með öðrum 

 Lært af reynslunni og aðlagað skipulag og vinnubrögð til að ná betri árangri. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


