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Njarðvíkurskóli – 2020-2021 

Bekkur:  Val-áfangi 

Námsgrein: Spænska 

Kennari: B. Harpa Magnúsdóttir 

Tímafjöldi:  1 tími á viku         

Námsgögn: Vefsíða, ljósrituð blöð frá kennara, tölva: efni einnig aðgengilegt á mentor og nemendur hlaða skrám niður í tölvuna 
 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 
 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

 
Nemandi geti: 

• unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá 
hugmynd til lokaafurðar og greint frá 
mismunandi nálgun við vinnuna,  

• tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt 
markmið hópsins að leiðarljósi,  

• sett verkefni  sín í menningarlegt 
samhengi,  

• tjáð sig um verkefni sín með því að nota 
hugtök sem greinin býr yfir,  

• sýnt frumkvæði í góðri umgengni og 
frágangi á vinnusvæði,  

• metið eigið verk og annarra og rökstutt 
álit sitt með þeim hugtökum sem 
viðkomandi námsgrein býr yfir.  

• sýnt fram á að hann þekki nokkuð til ytri 
umgjarðar menningarsvæðisins, s.s.  
landfræðilegrar legu, staðhátta og fl. 
 

 
Kennslan byggist fyrst og fremst á því að vekja 
áhuga nemenda á spænsku.  
 
Áhersla lögð á að auka orðaforða þar sem 
nemendur læra orðin og nýta sér síðan gagnvirkt 
efni á netinu til þjálfunar. 
 
Markmið áfangans er annars vegar að vekja og 

viðhalda áhuga nemenda til að læra tungumál og 

hins vegar að skapa námsumhverfi sem eykur 

vitund nemenda á námi og á sjálfum sér sem 

námsmönnum 

Mikilvægt er að nemendur átti sig á getu sinni til 

að læra og finni hvaða leiðir henti þeim vel til 

þess að ná markmiðum sínum.  

Að hafa áhuga á því sem við tökum okkur fyrir 

hendur getur skipti gríðarlega  miklu máli. 

  

• Námsmat byggist leiðsagnarmati og 

sjálfsmati 

 

• Mat á árangri er nátengt þeim 

markmiðum sem lagt er upp með 

og verður sniðið að þörfum hvers 

og eins með stuðning kennara 
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• sýnt fram á að hann átta sig á að mörg 
algeng orð í erlenda tungumálinu eru  lík 
og skyld öðrum sem hann þekkir 

•  

Vefsíða:  fjölbreyttar leiðir og efni svo sem flestir 

finni eitthvað við hæfi.  

https://sites.google.com/view/spnska2020/home 
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