
 

Valgreinakynning - 9. og 10. bekkur 

fyrir veturinn 2019-2020 



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

2 
 

  



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

3 
 

 

 

Efnisyfirlit 
 

Efnisyfirlit ................................................................................................................................................................. 3 

Vikustundir veturinn 2019-2020 ..................................................................................................................... 5 

Hvernig fer valið fram? ................................................................................................................................... 6 

Annað val ........................................................................................................................................................ 7 

Allir með .......................................................................................................................................................... 8 

Bíó og prjón ..................................................................................................................................................... 9 

Bókaráð ......................................................................................................................................................... 10 

Bókhald ......................................................................................................................................................... 11 

Dans .............................................................................................................................................................. 12 

Endurnýting á fatnaði og öðrum textílefnum ............................................................................................... 13 

ENSK2AA05 ................................................................................................................................................... 14 

Fjármálafræðsla ............................................................................................................................................ 15 

Forritun ......................................................................................................................................................... 16 

Franska og frönsk menning ........................................................................................................................... 17 

Heimanám ..................................................................................................................................................... 18 

Heimilisfræði – matur, menning og hollusta................................................................................................. 19 

Heimspeki I .................................................................................................................................................... 20 

Heimspeki II ................................................................................................................................................... 21 

Heimur leikhússins ........................................................................................................................................ 22 



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

4 
 

Heimurinn okkar, lönd og staðir ................................................................................................................... 23 

Hjólreiðar - hjólakraftur ................................................................................................................................ 24 

Hönnun og smíði ........................................................................................................................................... 25 

ÍSLE2AA05 ..................................................................................................................................................... 26 

Jóga og núvitund ........................................................................................................................................... 27 

Klassískar kvikmyndir .................................................................................................................................... 28 

Konur í samfélaginu ...................................................................................................................................... 29 

Leiklist ........................................................................................................................................................... 30 

Leikni til lífs ................................................................................................................................................... 31 

Leir og list ...................................................................................................................................................... 32 

Myndmennt .................................................................................................................................................. 33 

Nemendafulltrúar ......................................................................................................................................... 34 

ORÐ: Í TakT & tÍmA ....................................................................................................................................... 35 

Samfélag, hversdagsmenning og menningararfur ........................................................................................ 36 

Símaljósmyndun ............................................................................................................................................ 37 

Skemmtileg stærðfræði ................................................................................................................................ 38 

Spænska ........................................................................................................................................................ 39 

Stuðningur í íslensku ..................................................................................................................................... 40 

Stuðningur í stærðfræði ................................................................................................................................ 41 

STÆR2AA05 ................................................................................................................................................... 42 

Stærðfræðikengúra ....................................................................................................................................... 43 

Textílmennt ................................................................................................................................................... 44 

Tónlistarverksmiðjan ..................................................................................................................................... 45 

Umhverfið okkar, hvað get ég gert? ............................................................................................................. 46 



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

5 
 

 

Vikustundir veturinn 2019-2020 
 

9. BEKKUR Klukkustundir á viku 

  

ÍSLENSKA 4 

STÆRÐFRÆÐI 4 

ENSKA 2 

DANSKA 2 

SAMFÉLAGSFRÆÐI 2 

NÁTTÚRUFRÆÐI 2 

BEKKJARTÍMI/LESSTUND 1,67  

ÍÞRÓTTIR/SUND 2 

LESSTUND 1 

SMIÐJA 1 

VAL 4 

 

10. BEKKUR Klukkustundir á viku 

  

ÍSLENSKA 4 

STÆRÐFRÆÐI 4 

ENSKA 3 

DANSKA 3 

SAMFÉLAGSFRÆÐI 2 

NÁTTÚRUFRÆÐI 2 

BEKKJARTÍMI 1,67 

ÍÞRÓTTIR/SUND 2 

LESSTUND 1 

VAL 3 
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Hvernig fer valið fram? 

www.hagaskoli.is 
 

 9. bekkur 2019-2020 

 
Nemendur í Hagaskóla óska eftir valgreinum fyrir næsta skólaár á vef Hagaskóla, www.hagaskoli.is. Valgreinar 

eru kenndar ýmist hálft eða allt árið, eina eða tvær klukkustundir á viku. 

Nemendur eiga að velja átta valgreinar. Val nemenda getur verið innan skóla og utan ( sjá annað val bls. 7). Ef 

nemendur kjósa að velja annað val er nauðsynlegt að það gerist strax. Nemendur skila inn staðfestingu á öðru 

vali í síðasta lagi 5. september 2019. Niðurstöður valsins verða kynntar fyrir skólalok í vor og er valið bindandi. 

 
Opnað verður fyrir valið miðvikudaginn 24. apríl. Nemendur þurfa að ljúka vali í síðasta lagi sunnudaginn 28. apríl.  
 
 

 10. bekkur 2019-2020 

 
Nemendur í Hagaskóla óska eftir valgreinum fyrir næsta skólaár á vef Hagaskóla, www.hagaskoli.is. Valgreinar 

eru kenndar ýmist hálft eða allt árið, eina eða tvær klukkustundir á viku 

Nemendur eiga að velja sex valgreinar. Val nemenda getur verið innan skóla og utan ( sjá annað val bls. 7). Ef 

nemendur kjósa að velja annað val er nauðsynlegt að það gerist strax. Nemendur skila inn staðfestingu á öðru 

vali í síðasta lagi 5. september 2019. Niðurstöður valsins verða kynntar fyrir skólalok í vor og er valið bindandi. 

 
Opnað verður fyrir valið miðvikudaginn 24. apríl. Nemendur þurfa að ljúka vali í síðasta lagi sunnudaginn 28. apríl.  

http://www.hagaskoli.is/
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Annað val 
Samkvæmt grunnskólalögum er heimilt að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við 

tónlistarskóla, sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi 

nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af því leiðir þótt námið 

njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, 

íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs. 

Nemandi getur fengið metna eina, tvær eða að hámarki þrjá kennslustundir af fjórum í 9. bekk miðað við allt 

skólaárið. Í 10. bekk á það sama við þ.e. nemandi getur fengið metna eina, tvær eða þrjár stundir af þremur 

valstundum. Fyrir hverja metna valstund utan skólans þarf að stunda nám/íþróttir í tvær klukkustundir. Þannig 

þarf sá nemandi sem ætlar að fá þrjár stundir metnar sem annað val að iðka/ æfa/ a.m.k. sex klukkutíma á viku. 

Nemandi sem velur þessa leið þarf að skila staðfestingu á náminu, íþróttaiðkun eða öðru tvisvar á ári. 

 

Fyrirvari 

Tekið skal fram að allar upplýsingar um val eru settar fram með fyrirvara um breytingar og villur. Gera verður ráð fyrir 

lágmarks- og hámarksþátttöku í öllum valgreinum og því er ekki víst að allir komist að í þeirri valgrein sem þeir velja.  
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Allir með 
 

Viðfangsefni 

Að deila áhugamálum og unglingamenningu með nemendum af erlendum uppruna, eða þeirra sem læra íslensku 

sem annað tungumál í skólanum. 

 

Markmið 

Nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál kynnast íslenskum unglingum, þjálfast í íslensku talmáli og 

samskiptum og öðlast innsýn í menningarheim íslenskra unglinga. Íslenskir nemendur kynnast nemendum frá 

ólíkum menningarheimum og öðlast þjálfun í samskiptum og félagsfærni.  

Markmiðið er einkum að rjúfa félagslega einangrun nemenda af erlendum uppruna á markvissan hátt og veita 

þeim stuðning í námi og félagslífi . Einnig að gefa íslenskum nemendum tækifæri til að kynnast þessum 

samnemendum sínum á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt og stuðla þannig að samfélagslegri þátttöku þeirra og 

vellíðan í skólanum.  

 

Leiðir 

Nemendur fá sjálfir tækifæri til að móta námskeiðið á hugmyndafundi þar sem áætlun fyrir veturinn verður rædd 

og ákveðin á lýðræðislegan hátt. Gróf hugmynd að viðfangsefnum eru t.d. leikir og leikræn tjáning, 

vettvangsferðir á viðburði, nærumhverfið skoðað og kynnt, spil, e.tv. aðstoð í námi eftir þörfum, matseld, föndur, 

spjall og þjálfun í íslensku talmáli. Viðfangsefni fara  einfaldlega eftir áhugamálum hópsins, t.d. gæti eitt verkefnið 

verið kynning á áhugamáli. Í hverjum tíma er mikil félagsleg virkni og þátttöku allra krafist. 

 

Námsmat 

Mæting, virkni og þátttaka metin. Hér væri hægt að meta lykilhæfni sem snýr að sjálfstæði og samskiptum. Önnur 

hæfni sem hér er þjálfuð er menningarlæsi, í þessu tilfelli læsi á  íslenska unglingamenningu fyrir nemendur af 

erlendum uppruna. 

Annað:  

10 íslenskir nemendur geta valið þetta námskeið. Valið verður stýrt fyrir 10 nemendur af erlendum uppruna í 9. 

og 10. bekk. 
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Bíó og prjón 
 

Nemendur vinna með eigið mynstur í prjóni eða eigin prjónauppskrift, vinna prjónaflík eða fylgihlut út frá eigin 

hugmyndum. Á meðan nemendur vinna horfa þeir á bíómyndir. 

 

Markmið 

Að nemandinn 

• Læri hvernig telja megi út i nýtt prjónamynstur  

• Læri að hanna eigin prjónaflík/fylgihlut 

• Læri nýjar prjónaaðferðir 

• Læri að lita ull með matarlitum og prófi ýmislegt í þeim efnum 

• Vinni úr eigin hugmyndum/teikningum 

• Tileinki sér að horfa á bíó og prjóna ;-) 

 

Leiðir 

Fyrst verður farið almennt yfir prjónaaðferðir, gerðar prufur með ýmsum aðferðum. Þá verður farið yfir aðferðir 

við litun á ull og gerðar ýmsar prufur. Nemendur læra svo að telja út mynstur eða hanna eigin prjónaflík/fylgihlut. 

Þá munum við fara í það að skoða hvaða myndir við viljum horfa á , hvað er „cult“ mynd og ræða kvikmyndir 

 

Námsmat  

Allir þættir námskeiðs gilda jafnt í námsmati sem og mæting, þátttaka og frumkvæði 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið.  
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Bókaráð 
 

Markmið með valgreininni er að 

• hvetja til aukins lestrar meðal nemenda 

• standa fyrir uppákomum á bókasafni skólans 

• standa fyrir uppákomum í hverfinu og stuðla þannig að lestri sem félagslegu fyrirbæri 

 Sem dæmi um verkefni bókaráðs má nefna skipulag þemadaga á bókasafni skólans, bókmenntahátíð í 

Vesturbænum, smásagna- og ljóðasamkeppni innan skólans, halda bókamarkað í hverfinu o.fl. sem nemendum 

dettur í hug. 

 

Námsmat 

Virkni og þátttaka í verkefnum bókaráðs 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku allt skólaárið 
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Bókhald 
 

Markmið 

Að nemandinn læri helstu undirstöðuatriði almenns bókhalds, sem nýtist þeim er hyggja á frekara nám í 

viðskiptum og/eða bókhaldi.  

 

Góður undirbúningur fyrir þá sem hyggja á nám í Verslunarskóla Íslands 

 

Leiðir 

• Debet – kredit 

• Efnhags- rekstarreikningar 

• Bóhaldslyklar 

• Virðisaukaskattur 

• höfuðbók 

• viðskiptamannabók 

• uppgjör og afstemming 

 

Námsefni: 

Kennslubók í bókhaldi, verkefnabók og ýmis aukaverkefni. 

 

Námsmat  

100% verkefnabók 

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, hálft skólaárið.  
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Dans 
 

Nemendur læra skemmtilega og fjölbreytta dansa. Í valáfanganum er lögð áhersla á dansgleði og að nemendur 

stundi námið sér til ánægju. Lögð verður áhersla á uppbyggilega og jákvæða kennsluhætti sem styrkja sjálfsmynd 

nemenda.  Ákveðið verður að hluta í samráði við nemendur á hvernig dansa, dansstíla (funkdans, freestyle, 

jassballett) og  tónlist  lögð verður áhersla . 

 

Markmið 

• Nemandi fái tilfinningu fyrir samhæfingu líkamshluta í hreyfingu 

• Nemandi upplifi dansgleði 

• Nemandi öðlist líkamsstyrk og liðleika 

• Nemandi þjálfist í að samhæfa tónlist og hreyfingar 

 

Námsmat 

Áhugasemi og virkni í tímum. 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Endurnýting á fatnaði og öðrum textílefnum 
 

Nemendur nýti eigin sköpunargáfu til að hanna nýtt upp úr gömlu, nemendur hugi að og læri að tileinka sér að 

vinna með gamlan fatnað og annan efnivið. 

 

Markmið  

Að nemandinn 

• Hugi að endurnýtingu 

• Skoði efnivið allt í kringum sig sem hægt er að endurnýta 

• Búi til snið/taki upp snið af flík eða fylgihlut 

• Færi snið á endurnýttan efnivið 

• Saumi flík eða fylgihlut 

• Læri að vinna með endurnýtt efni eins og föt, gardínur/mottur/teppi eða alls kyns vefjarefni og ull, 

pappír, gamlar bækur, tímarit og allt sem nemendum dettur í hug að hægt sé að endurnýta á einhvern 

hátt.  

 

Leiðir 

Í fyrstu hugum við að endurnýtingu, skoðum hvað betur má gera og hvað er hægt að nýta. Getum við nýtt allt og 

hvernig? Þá hefst gagnasöfnun, hvað viljum við nýta í okkar hugmyndavinnu. Hugmyndavinna fer af stað, 

nemandi tekur upp eða býr til snið. Skoðaðar verða ýmsar leiðir í hugmyndavinnunni – viljum við lita efniviðinn, 

þrykkja á hann, setja saman margskonar efni og þess háttar.  

 

Námsmat  

Þátttaka, frumkvæði, hugmyndavinna, úrvinnsla,  verkefni og sjálfsmat vega jafnt til námsmats 

 

Tímar á viku  

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið. 
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ENSK2AA05 
 

Valáfanginn enska að hætti framhaldsskólans er unninn í samstarfi við MH.  Hann er hugsaður fyrir nemendur 

sem standa mjög vel að vígi í ensku en vilja styrkja sig enn frekar fyrir nám á fyrsta ári framhaldsskólans.  Kennsla 

tekur mið af markmiðum og námsefni fyrsta enskuáfanga MH (ENS2AA05).  Lokapróf er tekið í MH og geta 

nemendur fengið áfangann metinn þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla. 

Nemendur ættu ekki að velja þennan valáfanga nema að hafa náð framúrskarandi hæfni í ensku. 

 

 

Markmið 

Markmið áfangans taka mið af áfangalýsingum fyrsta áfanga MH. 

 

Námsefni 
Focus on Vocabulary 2 – Mastering the Academic Word List 

Margvíslegar smásögur 

Animal Farm – George Orwell 

 

Námsmat 

Vinnueinkunn fá nemendur fyrir heimavinnu, vinnu í kennslustundum, kaflapróf og skil á verkefnum. 

Vinnueinkunn gildir 50% af lokaeinkunn.  Lokapróf er haldið í maí í MH. 

 

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, allt skólaárið.  
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Fjármálafræðsla 
 

Tilgangurinn með námskeiðinu er að nemendur átti sig á nauðsyn ábyrgðar í fjármálum og að sumar 

fjármálaákvarðanir fylgja þeim út lífið. 

 

Markmið 

Að nemandinn: 

• Fræðist um fjármálahugtök. 

• Sparnaður og sparnaðarleiðir 

• Kynnist heimabönkum og möguleikum þeirra. 

• Geri sér grein fyrir hver útgjöld meðalfjölskyldu eru og hvernig þau eru samsett. 

• Geti gert kostnaðaráætlun og haldið bókhald. 

• Kynnist launum sem eru í boðið fyrir mismunandi störf. 

• Kynnist því hvernig ríkið er rekið og þekki mun á beinum og óbeinum sköttum. 

• Kynnist lánum, sparnaði, vöxtum og verðbótum. 

• Kostnaður og rekstur heimila. 

• Kostnaður og rekstur bíla. 

• Kynnist skattskýrslugerð. 

• Þekki launamiða, launatengd gjöld og skattaútreikninga. 

 

Leiðir 

Umræður - Fyrirlestrar - Hópverkefni - Upplýsingaleit 

 

Námsmat  

100% vinnueinkunn 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið.  
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Forritun  
 

Í þessari valgrein verða kennd undirstöðuatriði forritunar. Nemendur byrja með forritunarmálið Scratch þar sem 

hægt er að búa til auðvelda tölvuleiki. Síðan er farið í Python sem er forritunarmál byggt á texta til að læra meira 

um föll í forritun. Í náminu er lögð áhersla á skipulagningu  forrita, skapandi hugsun, sjálfstæð vinnubrögð og að 

nota fjölbreytt hjálpargögn í vinnu. Áfanginn hentar öllum sem vilja læra meira um forritun og tæknilega hugsun.  

 

Markmið 

Að nemandinn geti nýtt það sem hann læri til að: 

- geta unnið með grunnskipanir í forritun 

- notað skilyrðissetningar og slaufur í forritun 

- geti lesið inn texta eða tölur í forrit og unnið með þær  

- unnið á sjálfstæðan hátt 

Leiðir 

- uppbygging forrita 

- texta- og strengjavinnsla 

- greining, hönnun og prófun forrita 

- hanna og forrita á læsilegan hátt 

- finna villur í forritum og laga þær 

- nota Netið sem hjálpartæki 

 

Námsmat  

100% vinnueinkunn 

 

Tímar á viku 

Tvær kennslustundir á viku, hálft skólaárið. 
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Franska og frönsk menning 
Farið verður í undirstöðuatriði í frönsku. Auk þess að læra orðaforða og örlítinn málfræðigrunn verður áhersla 
lögð á að geta tjáð sig og átt samskipti á frönsku. Einnig 
 að kynnast franskri menningu og frönskum málsvæðum víða um heiminn. 
 
Markmið 
Að nemandinn 

• Kynnist Frakklandi og öðrum löndum sem hafa frönsku sem opinbert tungumál. 

• Kynnist franskri menningu og og menningu annarra frönskumælandi svæða. 

• Læri undirstöðuatriði franskrar tungu sem verður góður grunnur fyrir frekara frönskunám í 
framhaldsskóla. 

 
Leiðir 
Nemendur afla sér upplýsinga um Frakkland, önnur frönskumælandi svæði og franska tungu t.d.; 

• með beinum upplýsingum frá kennara, 

• með því að horfa á franska kvikmynd, 

• með því að hlusta á franska tónlist 

• með lærdómi um franska matargerð, 

• með því að undirbúa og halda kynningu fyrir bekkinn, 

• með umræðum og samræðum á íslensku og frönsku. 
 
Námsmat  
Símat: Vinna í tímum, skilaverkefni, kynningar og stuttar kannanir.  
 
Tímar á viku 
Tvær kennslustundir á viku, hálft skólaárið.  

 
Nemendum er eindregið ráðið frá því að velja þriðja tungumál standi þeir ekki mjög vel að vígi í námi almennt og þá 

sérstaklega í íslensku, ensku og dönsku. Kennslan er miðuð við þá nemendur sem hafa tamið sér góð vinnubrögð  og 

leggja sig alla fram. Reynslan er sú að valfrjálst nám í  spænsku hefur reynst ofviða flestum nemendum sem sýna 

námsárangur undir meðallagi. Athygli skal einnig vakin á því  að kennslan miðast við byrjendur og hentar því ekki þeim 

nemendum sem kunna  spænsku og hafa t.d. búið í spænskumælandi landi . 
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Heimanám 
 

Aðstoð verður veitt í öllum bóklegum greinum. Nokkrir kennarar með reynslu í stærðfræði, tungumálum og 

lesgreinum sjá um aðstoðina. 

 

Námsmat 

Lokið/ólokið -mætingar og vinnusemi. 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Heimilisfræði – matur, menning og hollusta 
 

Markmið 

Að nemandinn 

• auki færni sína við matreiðslu, framreiðslu og vinnuskipulag. 

• öðlist undirstöðu á þessu sviði fyrir heimilishald.  

• læri að vinna eftir mismunandi uppskriftum.  

• átti sig á mikilvægi hreinlætis við meðferð matvæla. 

• átti sig á að neyslugæsla er á eigin ábyrgð.  

• efli verðskyn sitt. 

 

Viðfangsefni 

Alhliða matreiðsla m.a. pottréttir, ofnréttir, smáréttir, ábætisréttir, bakstur, 

pressugersbakstur, brauðgerð, hnoðuð, þeytt og hrærð deig. 

 

Námsmat 

Námsmat er gefið fyrir frammistöðu í hverjum tíma, vikni og umgengni. 

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, hálft skólaárið.  
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Heimspeki I 
 
Markmið 
Nemendur eru leiddir inn í hugsunarhátt heimspekingsins og þjálfaðir í heimspekilegri rökræðu.  
Námstilhögun 
Farið er fram á mikla þátttöku nemenda í kennslustundum í formi almennra umræða, hópavinnu sem og 
einstaklingsverkefna.  Eins og fram kemur hér fyrir neðan,  verður farið víða til að ná settum markmiðum en 
grundvallar viðfangsefnið verður: „Hvernig færi ég rök fyrir máli mínu?“ Til þess að nálgast svar við þeirri 
spurningu verða nemendur bæði að reyna á rökfærni sína og kynna sér hvernig aðrir heimspekingar bera sig að í 
þessum efnum. 
  
Leiðir 
Stiklað á stóru í kenningum grísku frumherjanna í heimspeki. Hverjir voru þeir og hvernig hugsuðu þeir?  
 
Lesin verða brot úr frumtextum eftir Plató; Ríkið, Hellislíkingin og Gorgías og m.a. skoðaðar spurningarnar: 

• Hvað er heimspeki? 

• Hvernig myndast skoðun? 

• Hvað eru góð rök? 

• Hvað er siðfræði? 

• Hvað er list og fegruð? 
Farið verður í lögmál gagnrýninnar hugsunar. 
Heimspeki í bíómyndum 
Horft verður á valdar kvikmyndir og unnin verkefni. 
 
Námsefni 
Lesefni frá kennara, ljósmyndir, bíómyndir, ljósrit af frumtexta, önnur tilfallandi kennslugögn 
 
Námsmat 
Verkefnavinna 50% - ástundun og þátttaka í kennslustund 50% 
 
Tímar á viku 
Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Heimspeki II 
 

Siðfræði Vesturlanda frá Forngrikkjum til okkar tíma. 

 

Viðfangsefni 

Helstu kenningar vestrænnar siðfræði verður  beitt á hversdagsleg siðferðileg vandamál og mat lagt á hagnýti og 

raunsæi þeirra.  Hugtakið gildi verður skoðað með hliðsjón af þessum kenningum og nemendur beðnir að meta 

það út frá mörgum sjónarhornum mannlegrar tilveru.   

Kennslustundir byggja að miklu leyti á því að nemendur hafi tileinkað sér námsefnið sem lagt er fyrir hverju sinni 

og taki þátt í lifandi og gagnrýnum umræðum.   

 

Markmið 

Markmiðið með áfanganum er að kynna kenningar helstu heimspekinga í siðfræði fyrir nemendum.  Farið verið í 

hugmyndafræði þessara heimspekinga og nemendum gefinn kostur á að leysa siðferðileg viðfangsefni með 

kenningar þeirra að vopni.   

Hugtakið gildi verður skoðað með hliðsjón af þessum kenningum og nemendur beðnir að meta það út frá mörgum 

sjónarhornum mannlegrar tilveru.   

Gert er ráð fyrir að nemendur taki þátt í lifandi og gagnrýnum umræðum en virði jafnframt tjáningarrétt 

samnemenda. 

 

Leiðir 

Kenningar áhrifamestu heimspekinga í siðfræði Vesturlanda, Aristóteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill og 

Friedrich Nietzsche kynntar í aðalatriðum.  Forsendur þeirra skoðaðar og metnar og lítil verkefni unnin í 

kennslustundum  

 

Kennslugögn 

Lesefni er að mestu unnið af kennara, einnig ljósrit úr völdum frumtextum og öðrum fræðiritum sem varpað geta 

ljósi á viðfangsefnið. 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft árið 
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Heimur leikhússins 
 
Markmið 

Lesa og horfa á leikrit. 

Skrifa leikdóma – (upplifun á verkinu – hvað er gott –slæmt – af hverju – rökstuðningur) 

 

Leiðir 

Kynnast heimi leikhússins með heimsóknum á leiksýningar bæði í atvinnuleikhúsum og áhugamannaleikhúsum. 

 

 

Námsmat 

Námsmat byggir á frammistöðu nemenda í tímum og verkefnaskilum.  Tímasókn er ekki alltaf samkvæmt 

stundaskrá því námskeiðið byggir á að kynnast heimi leikhússins með heimsóknum sem eru fyrir utan 

hefðbundinn skólatíma.   

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið 
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Heimurinn okkar, lönd og staðir 
 

Námskeiðið er fyrir nemendur sem vilja auka þekkingu sína í landafræði.  Í upphafi er fjallað um heimsálfurnar 

og það helsta sem tengist þeim.  Nemendur vinna síðan sjálfstætt að þeim verkefnum sem þeir hafa áhuga á.  

Hægt er að taka fyrir heimsálfur, lönd, borgir, náttúruperlur, gróðurfar, þjóðir og menningu, tungumál og margt 

fleira allt eftir áhugasviði nemenda. 

 

Námsmat 

Nemendur vinna að ýmsum verkefnum bæði í einstaklings- og hópavinnu og kynna fyrir samnemendum sínum. 

Hægt er að kynna verkefnin á ýmsan hátt  og fá nemendur nokkuð frjálst val um hvernig þeir vilja gera það.  T.d. 

á plakötum, búa til mynd, leikþátt, vefsíðu, bækling allt eftir því hvað nemendur treysta sér til eða hafa áhuga á 

að gera.   

 

Námsefni  

Heimildavinna á netinu, tímarit.is, viðtöl við fólk, myndir tengdar efninu, bækur á bókasafni, safnaferðir, Um víða 

veröld (kennslubók í landafræði)  

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Hjólreiðar - hjólakraftur 
 

Markmið 

Hjólreiðar verða sífellt vinsælli ferðamáti. Í valgreininni hjólreiðar er unnið í samstarfi við Hjólakraft sem hefur 

undanfarin ár verið virkur þátttakandi í Cyclothon og margir unglingahópar tekið þátt í þeirra nafni. Farið verður 

í reglulegar hjólaferðir og á valtíma en einnig verða skipulagðar lengri ferðir. Áhersla er lögð á hreyfingu, úthald 

og fá innsýn í hjólreiðamenningu. Ef ástæða er til að fella niður hjólaæfingu verður innanhúss hreyfing í boði.  

 

Þátttakendur í hjólreiðavali þurfa að koma með sitt eigið hjól eða hafa hjól til notkunar.  

 

Námsmat byggist á þátttöku og ástundun.  

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið. 
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Hönnun og smíði 
 

Handverk af ýmsu tagi er undirstaða umhverfis okkar. Handverk kemur við sögu hvar og hvenær sem er, t.d. við 

skurðlækningar, hjá tannlæknum, í iðnmenntun, starfsþjálfun af ýmsu tagi og víðar.  

 

Markmið 

Að nemandinn 

• geti ,,teiknað” eigið hugverk og unnið verkefnið eftir teikningu. 

• geti unnið eftir teikningum sem gerðar eru í ákveðnum mælikvarða 

• geti hagnýtt sér tækni og hugmyndaleit sem gefst á hverjum tíma. 

• þekki þau verkfæri sem hann þarf að nota og geti metið ástand þeirra. 

• hafi öryggismál og hollustuhætti ofarlega í huga og að rétt líkamsbeiting sé höfð í huga við vinnu. 

• geti unnið með einföld rafmagnsverkfæri t.d. stingsög, borvél, tifsög og í einhverjum tilfellum rennibekk. 

• hafi nokkra kunnáttu við beitingu og notkun á algengustu handverkfærum. 

• geti gert sér grein fyrir vönduðum eða slökum vinnubrögðum á hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins. 

• læri að hlusta á skoðanir og hugmyndir annarra og virða þær. 

• hafi nokkra þekkingu á þeim efnum sem borin eru á tilbúin verk t.d. lakk, olíu, vax, bæs og fleira. 

 

Leiðir 

Helsta kennsluaðferðin er einstaklingsmiðuð verkefnavinna þar sem hver og einn vinnur að sínu verkefni undir 

leiðsögn kennarans. Nemendur vinna nokkur vönduð verkefni, að jafnaði tvö sem kennari setur fram en önnur 

geta þeir valið sjálfir 

 

Námsmat  

Ástundun í tíma og verklagni nemandans.   

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, hálft skólaárið.  
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ÍSLE2AA05 
 

Valáfanginn íslenska að hætti framhaldsskólans er unninn í samstarfi við MH.  Hann er hugsaður fyrir nemendur 

sem standa mjög vel að vígi í íslensku en vilja styrkja sig enn frekar fyrir nám á fyrsta ári framhaldsskólans.  Kennsla 

tekur mið af markmiðum og námsefni fyrsta íslenskuáfanga MH (ÍSLE2AA05).  Lokapróf er tekið í MH og geta 

nemendur fengið áfangann metinn þegar þeir hefja nám í framhaldsskóla. 

Nemendur ættu ekki að velja þennan valáfanga nema að hafa náð framúrskarandi hæfni í íslensku. 

 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð mikil áhersla á lestur. Nemendur lesa fjölbreytta texta og fjalla um þá, bæði bókmenntir og 

annars konar texta. Kennd eru helstu hugtök sem notuð eru við að greina ljóð og laust mál og nemendur þjálfaðir 

í að beita þeim. Fjallað er um byggingu ritsmíða og röksemdafærslu. Lögð er áhersla á að ritun er ferli og 

nemendum er kennt að skrifa í skrefum. Nemendur eru þjálfaðir í að skrifa margs konar texta, bæði hlutlæga og 

huglæga, kenndur frágangur ritaðs máls og notkun hjálpargagna svo sem handbóka, orðabóka og 

leiðréttingarforrita. Grundvallaratriði málfræði og setningafræði eru rifjuð upp og notuð í umfjöllun um íslenskt 

ritmál, bæði lesna texta og frumsamda. Nemendur eru þjálfaðir í upplestri á eigin textum og annarra. Einnig í 

flutningi annars konar munnlegra verkefna. Nemendur eru þjálfaðir í stafsetningu og ætlast er til að þeir geti 

stafsett rétt. 

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, allt skólaárið. 
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Jóga og núvitund 
 

Jóga og núvitund er valgrein þar sem nemendur læra undirstöðuatriðin í jóga og núvitund. Í hraða 

nútímasamfélags eru sífellt fleiri sem nýta sér jóga og núvitund eða hugleiðslu til að ná tengingu við líkama og sál 

og ná tökum á streitu.  

 

Markmið 

• Að kynnast hugleiðslu og áhrifum hennar. 

• Að læra grunnstöður jóga. 

• Að læra um heimspeki jóga. 

• Að átta sig betur á tengingu líkama og sálar. 

• Að læra einfaldar aðferðir til að mæta kvíða og stressi í dagsins önn með hugleiðslu, öndun og æfingum. 

 

Leiðir 

• Æfingar í tímum í jóga, hugleiðslu og öndun. 

• Samtalsæfingar. 

• Æfingar í að túlka líðan okkar og tilfinningar. 

 

Námsmat:   

Námsmat mun byggja á þátttöku í tímum og litlum tilfallandi verkefnum. 

 

Tímar á viku:   

Ein kennslustund á viku,  hálft skólaárið. 
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Klassískar kvikmyndir 
 

Í þessum áfanga skoðum við sögu kvikmyndanna frá fimmta áratug til nútímans. Áhersla verður lögð á 

kvikmyndina sem listform og fer því fram greining á kvikmyndum, einstökum atriðum ásamt menningarlegu og 

sögulegu samhengi kvikmynda. 

 

Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur þrói hæfni í að þekkja, greina og ræða helstu aðferðir og stíla 

sem þekkjast úr kvikmyndasögunni. 

 

Dæmi um kvikmyndir sem horft verður á: Casablanca, 12 Angry Men, Annie Hall, Blade Runner. 

 

Farið verður í vettvangsferð í Bíó Paradís. 

Námsmat miðast við þátttöku í tímum, verkefni, ritgerðir og kynningu og greiningu á atriði úr kvikmynd. 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund í viku, hálft skólaárið. 
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Konur í samfélaginu 
 

Konur fengu kosningarétt á Íslandi árið 1915 og hefur margt breyst síðan þá. Námskeiðið fjallar um aukin réttindi 

og breytt hlutverk kvenna á 20. öld. Í upphafi námskeiðsins er farið yfir aukin réttindi kvenna og hvaða 

samfélagsbreytingar og atburðir höfðu þau áhrif að konur fengu meiri réttindi. 

 

Leiðir 

Nemendur vinna sjálfstætt að verkefnum sem tengjast þeirra áhugasviði en þemað er konur.  Verkefnin geta 

bæði verið einstaklingsverkefni eða hópaverkefni. 

Verkefnin eru mjög opin og geta tengst sögu kvenna almennt í nútíð og fortíð.  Hægt er að taka viðtöl við konur, 

þekktar jafnt sem óþekktar og t.d. við langömmu, ömmu, mömmu, frænku o.s.frv.  Hægt að kynna sér konur úr 

sögunni eða konur sem ættu að fá meiri athygli í sögunni, bæði á Íslandi eða annars staðar í heiminum. 

Námskeiðið er fyrir nemendur sem hafa áhuga á sögu og samfélagsfræði en eins og áður sagði eiga verkefnin að 

tengjast konum.   

 

Námsmat 

Nemendur vinna að ýmsum verkefnum bæði í einstaklings- og hópavinnu og kynna fyrir samnemendum sínum. 

Hægt er að kynna verkefnin á ýmsan hátt  og fá nemendur nokkuð frjálst val um hvernig þeir vilja gera það.  T.d. 

á plakötum, búa til mynd, leikþátt, vefsíðu, bækling allt eftir því hvað nemendur treysta sér til eða hafa áhuga á 

að gera.   

 

Námsefni  

Heimildavinna á netinu, tímarit.is, viðtöl við fólk, myndir tengdar efninu, bækur á bókasafni, safnaferðir, bækur 

á bókasafni, Lýðræði og Tækni (bók í sama bókaflokk og Styrjaldir og Kreppa) 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Leiklist 
 

Helstu markmið 

• að virkja nemendur í skapandi ferli í hóp 

• að þjálfa nemendur í framsögn og leiktúlkun 

• að þjálfa nemendur í spunaleikhúsi  

• að þjálfa nemendur í að tjá tilfinningar í gegnum leik 

• að styrkja sjálfsmynd og öryggi nemenda. 

 

Leiðir 

Í leiklist er unnið með spuna og ýmiss konar leiki og gert ráð fyrir að nemendur standi upp, hreyfi sig og taki þátt 

í öllum tímum. Einnig er unnið með texta, raddbeitingu og líkamstjáningu gegnum leik og spuna. Það er alls ekki 

skilyrði að hafa leikið eða komið fram áður en leiklistin er góð leið til þess að yfirbuga feimni og styrkja sjálfsmynd. 

 

Námsmat 

Nemendur í leiklist verða metnir út frá mætingu, þátttöku í tímum, frumleika og framförum yfir veturinn.  

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið.  
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Leikni til lífs 
 

Í Leikni til lífs lærum við aðferðir sem vitað er að hjálpa fólki við að ná jafnvægi á tilfinningum sínum, við að verða 

betri í samskiptum og til bættrar sjálfsmyndar. Unnið er með núvitund, streituþol, tilfinningastjórnun og 

samskiptahæfni.  

 

Markmið  

Að læra að átta sig á hugsunum og að beina huganum í hjálplega átt. 
Að efla sjálfstraust og færni í samskiptum  
Að læra að takast á við erfiðar aðstæður og öðlast færni í að leysa í að leysa vanda í daglegu lífi. 
Að auka færni við að móta sér ábyrgan lífstíl og lífsgildi, finna sér fótfestu og tilgang í lífinu. 
 
Námsmat 
Námsmat byggist á þátttöku og virkni í tímum og á litlum verkefnum sem nemendur vinna utan kennslustunda  
 
Námsefni 
Í Leikni til lífs er farið eftir námsefninu DBT skills in schools: Skills training for emotional problem solving for 
adolescents (DBT STEPS-A) eftir James J. Mazza, Elizabeth T. Dexter-Mazza, Alec L. Miller, Jill H. Rathus og Heather 
E. Murphy. 
 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku allt skólaárið 
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Leir og list 
 

Í ,,Leir og list” munum við skoða leirlistamenn tuttugustu aldar,  bæði konur og karla.  Kynnast nokkrum sem létu 

til sín taka í leirlistinni og hafa unnið með leirinn, þróað sína aðferð í mótun, brennslu og glerung og gerðar verða 

tilraunir og unnið bæði að gerð nytjahluta og hluta okkur til ánægju og skemmtunar. Áhugavert væri að skyggnast 

í heim leirlistarinnar og skoða tengslin við aðrar listgreinar s.s.  bókmenntir, myndlist, tónlist og kvikmyndir.  

 

Markmið:  

Að nemandinn 

• Kynnist leir og meðhöndlun hans í mismunandi aðferðum. 

• Kynnist listakonum og- körlum í tengslum við stefnur og sögu leirlistar. 

• Öðlist hæfni til að túlka og dæma leirverk á upplýstan og greinargóðan hátt.  

• Verði fær um að útfæra og vinna frá hugmynd að fullmótuðu verki. 

 

Leiðir: 

• Skoðum á vefnum mótun og sögu listaverka og kynnumst listamönnum þeirra.  

• Heimsækjum jafnvel listasöfn, gallerí og/eða listamenn.       

• Almennar umræður í hóp um viðfangsefnið hverju sinni.  

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið 
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Myndmennt 
 

Nemendur vinna á hefðbundinn hátt í myndlistarnámi með áherslu á hugmyndavinnu, ítarlegri skissugerð, 

verklegri útfærslu, frágangi og skilum. Umræða og rýni eins og kostur er. 

 

Hæfniviðmið  

Að nemandinn  

• þekki til vestrænnar nútímalistar m.t.t. hugmyndavinnu og fjölbreyttrar tækniútfærslu.                                

• þekki a.m.k. tvo til þrjá  erlenda og íslenska myndlistarmenn, lífshlaup þeirra , verk, sögu og tækni.  

• velji verkefni með tilliti til efnis og útfærslu í samráði við kennara. 

• sæki söfn, sýningar, skoði vefsíður og vefsýningar tengdar myndlist.  

• geti gengið frá myndverki til sýningar. 

 

Verkefni og kennslutilhögun tengd þessum hæfniviðmiðum: 

• Teikning utandyra í nánasta  umhverfi, m.t.t. myndbyggingar, forma og ljóss/skugga viðfangsefnis. 

• Notkun blýanta, krítarog kola fyrir mismunandi áferð og mismunandi pappír.  

• Listasaga - safnaheimsókn og veraldarvefur nýttur – vinna í anda heimsóknará safn. 

• kynnast verkefnum tveggja erlendra og íslenskra listamanna m.t.t. stefnu og hugmyndavinnu. 

• Hugmyndavinna, skissugerð, litaval og úrvinnsla. 

• Málun akrýllitir, þekjulitir, þrykk og mótun þrívíddarverka úr t.d. pappír, leir eða öðru. 

• Listagagnrýni eigin verka og annarra. 

 

Námsmat  

Í myndlist eru myndverk og ástundun metin m.t.t. frumkvæðis, hugmynda, útfærslu verka og frammistöðu 

nemenda.   

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, hálft skólaárið.   
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Nemendafulltrúar 
 

Nemendafulltrúar (eingöngu í boði fyrir 10. bekk)  

 

Undanfarin ár hafa 10.bekkingar sótt um að vera nemendafulltrúar og starfið hefur farið fram fyrir utan skólatíma 

og ekki verið metið sem hluti af vali. Næsta skólaár mun starf nemendafulltrúa vera  metið sem val. Þeir sem hafa 

áhuga að starfa sem nemendafulltrúar þurfa að skila stuttri greinagerð á skrifstofu skólans fyrir 1. maí n.k. og 

svara eftirfarandi spurningum:  

 

Hvers vegna vilt þú verða nemendafulltrúi í Hagaskóla? 

Hvaða hugmyndir hefur þú sem gætu orðið til þess að nemendum líði betur í Hagaskóla? 

 

Verkefni nemendafulltrúa: 

 

- að styrkja samband milli árganga. 
- sinna jafningjafræðslu. 
- taka þátt í umræðum um mál sem skipta máli í skólastarfinu t.d. um jafnrétti, líðan, samskipti, hinsegin 

mál, geðrækt, einelti, námið og annað sem þeim finnst skipta máli.  
- að vera fyrirmyndir fyrir aðra nemendur í skólanum og leggja sitt af mörkum til þess að hafa jákvæð 

áhrif á það. 
- sinna hópefli og stuðla að því að nemendum líði vel í Hagaskóla. 
- taka þátt í hugmyndavinnu um þemaverkefni og önnur verkefni innan skólans. 
- stuðla að vinabekkjahittingum.  
- stuðla að nemendalýðræði.  
-  

Námsmat: góð þátttaka og virkni. 

 

Tímar: 1 klukkustund viku allt skólaárið (gæti teygst út fyrir það)  
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ORÐ: Í TakT & tÍmA   
 

Í þessum áfanga skoðum við sögu rappsins og áhrif tónlistarstefnunnar á samfélag, list, tísku, stjórnmál og fleira. 

Nemendur skoða hvernig ljóðlist og tónlist tóku að flækjast saman og rýna í stefnur og strauma.  

 

Áhersla verður lögð á tímabilið 1979 til dagsins í dag auk þess sem saga og þróun listformsins hér á landi verður 

skoðuð. Rýnt verður í rímur og sagnahefð.  

 

Áfanginn verður kenndur í formi fyrirlestra frá kennara, hópavinnu, heimildarvinnu, skriflegra verkefna auk þess 

sem unnið unnið verður eftir lagalista á Spotify. 

 

Stefnt er á að fara á tónleika á einum tímapunkti og að fá heimsókn í tíma.  

 

Námsmat 

Námsmat miðast við þátttöku í tímum og samvinnu og skil á smáverkefnum. 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið 

 

  



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

36 
 

Samfélag, hversdagsmenning og menningararfur  
 
Námskeiðið er fyrir nemendur sem hafa áhuga á samfélaginu í nútíð og fortíð. Nemendur vinna sjálfstætt að 
verkefnum sem tengjast áhugasviði þeirra. Námskeiðið fjallar um lífið og tilveruna og það sem mótar hugmyndir 
okkar um hversdagsmenningu og samfélagið.  Hversdagsmenning getur birst í frásögnum, ævintýrum, 
þjóðsögum, hlutunum sem við notum eins og símum, tölvum, fötunum sem við klæðumst, matnum sem við 
borðum, hefðum, siðum, venjum, bröndurum, bíómyndum, húsum, listum, tónlist, hjátrú, íþróttum og hvaðeina 
sem tengist mannlegri tilveru. 
 

Nemendur velja sér viðfangsefni sem þeir rannsaka og miðla með skapandi hætti. Hægt er að spyrja spurninga 
eins og:  

• Er fótbolti bara leikur eða hefur hann eitthvað meira gildi fyrir samfélagið? 

• Hvernig breytist tískan og hvað mótar hana? 

• Hver er sagan í okkar nánasta umhverfi? 

• Af hverju heita franskar kartöflur, franskar kartöflur?  

• Hvað hefur áhrif á fæðuval okkar, af  hverju borðum við það sem við borðum? 

• Hvað skapar hefðir og skipta þær máli? 

• Af hverju má ekki færa álfasteina? 

• Hvað er hjátrú og hefur hún áhrif á líf okkar? 

• Annað sem nemendum langar að skoða og kynna sér. 
 
Námsmat 
Námsmat byggir á virkni og þátttöku nemenda í tímum og verkefnum sem þeir skila. Nemendur velja sér verkefni 
eftir áhugasviði og vinna að þeim bæði í einstaklings- og hópavinnu. Efnisval er mjög opið og er ætlast til að 
nemendur sýni sjálfstæði og frumkvæði í efnisvali sínu. Nemendur kynna og miðla afrakstri vinnu sinnar á þann 
hátt sem þeir kjósa. T.d. getur það verið kynning, bæklingur, vefsíða, veggspjöld, búa til leikþátt eða annað form 
sem þeir vilja nota. Það má t.d. vera mynd eða frásögn á hvaða formi sem er, s.s. ljósmynd, teikning, myndasaga, 
málverk, kvikmynd eða lag allt eftir því hvað nemendur treysta sér til og langar að gera. 
 

Námsefni 
Heimildavinna á netinu (dæmi um vefsíður: unesco.org, minjastofnun.is, sagnagrunnur.com, sarpur.is, 
lifandihefdir.is, timarit.is), bækur á bókasafni (Reykvíkingar, Saga Reykjavíkur, þjóðsögur og fleira), viðtöl við fólk, 
safna- og vettvangsferðir á staði sem nemendur hafa kynnt sér. (Skoðum menningarminjar/hús/staði í 
nærumhverfinu, Vesturbæ og Miðbæ) 
Tímar á viku 
Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið 
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Símaljósmyndun 
 

Viðfangsefni 

Í þessari valgrein tökum við stafræna ljósmyndir á símana okkar og æfum okkur í að nota hugtök 

ljósmyndatækninnar. Kynnum okkur nokkra atvinnuljósmyndara og setjum upp ljósmyndasýningu.  

Markmið 

Að nemandinn 

• læri að þekkja grunntæknihugtök ljósmyndunar 

• fái innsýn í myndbyggingu og myndvinnslu  

• fái innsýn í ólíka tegund lýsingar 

• fái yfirsýn yfir ólíka möguleika símanna okkar sem myndavélar 

• fái tækifæri til þess að æfa sig í ljósmyndun 

• fái tækifæri til þess að kynnast ljósmyndun sem atvinnugrein 

• fái þjálfun í því að setja upp ljósmyndasýningu 

 

Leiðir 

Námskeiðið byggir annars vegar á fyrirlestrum kennara um tæknileg atriði ljósmyndunar og hins vegar 

verklegum æfingum þar sem nemendur beita þeim aðferðum sem kennari hefur fjallað um.    

Námsmat 

Ekkert lokapróf er í valgreininni og byggist námsmatið eingöngu á þátttöku nemenda í umræðum og skilum á 

ljósmyndum, kynningu á atvinnuljósmyndara og uppsetningu á ljósmyndasýningu.  Kennari fylltir út 

frammistöðumat fyrir hvern nemanda ásamt lokið, ólokið.  

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið. 
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Skemmtileg stærðfræði 
 

Skemmtileg og fjölbreytt stærðfræði víðs vegar að. Heilabrot, þrautir og fleira.   

Markmið 

Að nemendur sjái hversu fjölbreytt, áhugaverð og skemmtileg stærðfræði getur verið. Nemendur munu þjálfast 

í þrautalausnum ýmiss konar og kynnast víddum stærðfræðinnar sem fáir þekkja.  

Viðfangsefni 

Rökfræði, þversagnir, tölur og töfratölur, óendanleikinn, ómögulegir hlutir, líkindareikningur, tölfræði, núll, pí, 

e, Fibonazzi, gullinsnið, sannanir, talnakerfin, frægir stærðfræðingar, stærðfræðikeppnir, holl heilbrot og margt 

margt fleira.  

Nemendur læra að leysa Rubik’s cube.  

Námsefni 

Lesefni er að mestu unnið af kennara, einnig ljósrit úr völdum frumtextum og öðrum fræðiritum sem varpað 

geta ljósi á viðfangsefnið. 

Námsmat 

Vinna og ástundun í tímum verður metin  

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft árið.  
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Spænska 
 
Farið verður í undirstöðuatriði í spænsku. Auk þess að læra orðaforða og örlítinn málfræðigrunn verður áhersla 
lögð á að geta tjáð sig og átt samskipti á spænsku.  
 
Markmið 
Að nemandinn 

• Læri undirstöðuatriði spænskrar tungu sem verður góður grunnur fyrir frekara spænskunám í 
framhaldsskóla. 

 
Helstu viðfangsefni 
Orðaforði sem er byggður upp úr nánasta umhverfi og athöfnum daglegs lífs, blönduð málfræðikennsla. 
Viðfangsefni sem eru kennt í fyrsta áfanga í spænsku í framhaldskólum, t.d þjálfun í að tala, hlusta og einföld 
ritun setninga. 
 
Eldum suður-amerískan mat og borðum saman☺ 
Dönsum saman suður-ameríska dansa☺ 
 
Kennsluaðferðir 
Bein kennsla, hlustunaræfingar, lesæfingar, sjálfstæð vinnubrögð, hópavinna, talæfingar og leikir. 
 
Námsgögn 
Efni frá kennara, spænsk tónlist og kvikmyndir, námsleikir, Mundos Nuevos 1 lesbók og vinnubók. 
 
Tímar á viku  
Tvær kennslustundir á viku, hálft skólaárið 

 

Nemendum er eindregið ráðið frá því að velja þriðja tungumál standi þeir ekki mjög vel að vígi í 

námi almennt og þá sérstaklega í íslensku, ensku og dönsku.  Kennslan er miðuð við þá nemendur 

sem hafa tamið sér góð vinnubrögð  og leggja sig alla fram. Reynslan er sú að valfrjálst nám í  

spænsku hefur reynst ofviða flestum nemendum sem sýna námsárangur undir meðallagi. Athygli 

skal einnig vakin á því að kennslan miðast við byrjendur og hentar því ekki þeim nemendum sem 

kunna  spænsku og hafa t.d. búið í spænskumælandi landi.  

  



Hagaskóli | valgreinakynning – 9. og 10. bekkur 2019-2020 

40 
 

Stuðningur í íslensku 
 

Markmið 

Valgreinin er ætluð þeim nemendum sem vilja styrkja stöðu sína í íslensku. Lögð verður áhersla á verkefni sem 

eru til þess fallin að styrkja undirstöðu í málfræði og stafsetningu ásamt því að efla lesskilning. Þessi valgrein er 

ekki heimanám en ef nemendur telja sig þurfa frekari þjálfun í ákveðnum atriðum tengd námsefninu fá þeir 

stuðning og verkefni við hæfi. 

 

Námsmat 

Vinna og ástundun í tímum verður metin  

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið 
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Stuðningur í stærðfræði 
 

Markmið    

Að nemandinn nái  valdi á ýmsum aðferðum í stærðfræði og geti tileinkað sér þær. 

 

Námsefni    

Hver nemandi fær mat á stöðu sinni í upphafi annar. Í kjölfar þess fylgir einstaklingsáætlun og námsefni tengt 

henni.  

 

Námsmat 

Nemendur taka stöðupróf jafnt og þétt svo hægt sé að endurmeta tiltekna einstaklingsáætlun og námsefni tengt 

henni. 

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, allt skólaárið.  
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STÆR2AA05 
 

Valáfanginn stærðfræði að hætti framhaldsskólans er unninn í samstarfi við MH.  Hann er hugsaður fyrir 

nemendur sem standa mjög vel að vígi í stærðfræði en vilja styrkja sig enn frekar fyrir nám á fyrsta ári 

framhaldsskólans ekki síst á raungreinabrautum.  Kennsla tekur mið af markmiðum og námsefni fyrsta 

stærðfræðiáfanga MH (STÆR2AA05).  Lokapróf er tekið í MH og geta nemendur fengið áfangann metinn þegar 

þeir hefja nám í framhaldsskóla. 

Nemendur ættu ekki að velja þennan valáfanga nema að hafa náð framúrskarandi hæfn í stærðfræði. 

 

Markmið 

Markmið áfangans taka mið af áfangalýsingum fyrsta áfanga MH. 

 

Viðfangsefni 

Í áfanganum er fjallað um mengi, grundvallaratriði í algebru, fyrsta og annars stigs jöfnur, jöfnuhneppi, hnitakerfi, 

jöfnu beinnar línu, föll, fleygboga, hringi og runur. Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni 

í framsetningu, röksemdafærslum og lausnum verkefna. 

 

Kennslubækur 

Námsefni sem notað er í fyrsta áfanga MH  (STÆR2AA05).                                                                                

Viðbótarefni frá kennara. 

 

Námsmat 

Vinnueinkunn fá nemendur fyrir heimavinnu, vinnu í kennslustundum, kaflapróf og skil á heimadæmum.  

Vinnueinkunn gildir 30% af lokaeinkunn.  Lokapróf er haldið í maí í MH. 

 

Tímar á viku 

Tvær klukkustundir á viku, allt skólaárið.  
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Stærðfræðikengúra 
 

Viðfangsefni 

Stærðfræðigátur og þrautir úr alþjóðlegu keppninni Math Kangaroo.  

Markmið 

Að nemandinn 

• noti stærðfræðikunnáttu sína til að finna lausnir  

• noti mismunandi aðferðir til að leysa gátur og þrautir 

• fái tækifæri til þess að æfa sig í hópavinnu 

• fái tækifæri til þess að kynnast erlendum prófum og keppnum 

 

Leiðir 

Námskeiðið byggir á hópavinnu þar sem nemendur finna lausnir á dæmum í sameiningu. Hóparnir kynna og bera 

saman lausnir sínar. Hópasamsetning breytist í hverjum tíma. Námskeiðið endar með kengúruratleik. 

Námsmat 

Ekkert lokapróf er í valgreininni og matið byggir eingöngu á þátttöku nemenda í hópavinnu í tímum og skilum á 

einstaklingsverkefnum.  

 

Tímar á viku 

Ein klukkustund á viku, hálft skólaárið. 
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Textílmennt  
 

Nemendur læra aðferðir við textílþrykk og taulitun sem og hönnun og aðferðir til að gera eigin flík.  

Nemendur  hanna flík, sauma hana, lita efnið eða þrykkja á það, nýta má hinar ýmsu aðferðir innan textílmenntar, 

sauma jafnt sem prjóna/hekla. Þá verður farið í endurnýtingu, vinna nýtt upp úr gömlu. 

 

Markmið 

Að nemandinn 

• Læri hvernig flík verður til – læri að hanna og sauma eigin flík 

• Læri ýmsar þrykkaðferðir 

• Vinni úr eigin hugmyndum/teikningum 

• Vinni áfram með eigið munstur 

• Þrykki á fatnað eða annan efnivið 

• Kynnist ýmsum aðferðum í taulitun og geri ýmsar tilraunir 

• Nýti sér hinar ýmsu aðferðir textílmenntar 

• Hugi að endurnýtingu, hvernig er hægt að vinna nýtt upp úr gömlu 

 

Leiðir 

Nemendur kynnast ýmsum þrykkaðferðum á eigin munstrum á ýmisst konar efnivið. Nemandi getur þrykkt á 

fatnað sem hann kemur  með að heiman eða saumað sinn eigin fatnað á námskeiðinu til að vinna með. Hver og 

einn vinnur sjálfstætt að sínu verki. Kennari leggur inn hugmyndir og sýnir aðferðir sem nemendur vinna með. 

Sama gildir með taulitun. 

 
Námsmat  

Allir þættir námskeiðs gilda jafnt í námsmati sem og mæting, þátttaka og frumkvæði 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið.  
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Tónlistarverksmiðjan 
 

Frjáls og opin vinna. Nemendur mæta á ákveðnum tímum en geta unnið sjálfstætt utan þess tíma. 

Tónlistarverksmiðjan er opið vinnusvæði sem þjónar þeim tilgangi að búa til og gefa út tónlist á ýmsan hátt, t.d. 

lög á netinu, myndbönd, útvarpsþætti eða spila á tónleikum. Tónlistarverksmiðjan er stúdíó og æfingasvæði og 

skapar grundvöll fyrir tónlistarsamfélag í Hagaskóla. 

Sjá má fyrirmyndir að tónlistarverksmiðjum á netinu, t.d. á 101derland (https://101derland.com/) og hjá 

Hljóðrita (https://www.youtube.com/watch?v=_pJajXRPSZI) 

 

Skipulag 

Fyrirlestrar verða u.þ.b. einu sinni í mánuði þar sem aðallega er farið í tvær áttir.  

1 - Sköpunarferlið. Fræðilegt og verklegt nám um sköpunarferlið þar sem nemendur læra um ólíka hluta 

ferlisins og læra að vinna markvisst með það. 

2 - Tónlistarsaga. Kynningar á ýmsum menningarkimum í fortíð og í nútímanum. Dæmi: Moondog, Carol Kaye, 

John Coltrane, konur í tónlistarsögunni, pönk, feminískar pönkhreyfingar o.s.frv. 

Námsmat  

Allir þættir námskeiðs gilda jafnt í námsmati sem og mæting, þátttaka og frumkvæði 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaárið 

 

 

 

 

 

https://101derland.com/
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Umhverfið okkar, hvað get ég gert? 

  
Námskeiðið er fyrir nemendur sem hafa mikinn áhuga á umhverfismálum og vilja skoða leiðir til bættrar 

umhverfisverndar í hversdagslífi mannsins og hvað hver einstaklingur getur gert og hvað samfélög geta gert til 

að draga úr umhverfismengun. 

 

Dæmi um efni sem hægt er að skoða:  

Endurnýjanleg orka   Endurvinnsla og endurnýting 

Vistspor     Hnattræn hlýnun 

Loftlagsbreytingar   Alþjóðasamningar 

Mengun í hafi    Annað sem nemendur hafa áhuga á að skoða 

Plastlaust samfélag   Neyslusamfélagið 

Matarsóun/matarneysla   Áhrif mannsins á náttúruna 

Náttúruvernd    Sjálfbær þróun  

Sjálfbær lífsstíll    Samgöngur 

 

Námsmat:  

Námsmat byggir á virkni nemenda í tímum og því sem þeir skila af sér.  Nemendur vinna að verkefnum sem þeir 

hafa áhuga á bæði í einstaklings- og hópavinnu.  Efnisval er mjög opið og er ætlast til að nemendur sýni sjálfstæði 

og frumkvæði í efnisvali sínu.  Nemendur kynna síðan afrakstur vinnu sinnar á þann hátt sem þeir kjósa, getur 

verið kynning, bæklingur, vefsíða, veggspjöld, búa til leikþátt eða frásögn í hvaða formi sem er, s.s. ljósmynd, 

teikning, myndasaga, málverk, kvikmynd eða lag allt eftir því hvað nemendur treysta sér til og langar að gera. 

 

Námsefni:  

Heimildavinna á netinu, fræðsluþættir, Um víða Veröld jörðin, viðtöl og fleira 

 

Tímar á viku 

Ein kennslustund á viku, hálft skólaáriðer 00 – 15:0 
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Fornhaga 1 – 107 Reykjavík 

Sími í skóla: 535 6500 

Íþróttahús: 552 5677 

Netfang: hagaskoli@rvkskolar.is 


