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Hópakerfi Garðaskóla 
Í 9. og 10. bekk í Garðaskóla er hópakerfi sem byggt er upp á áþekkan máta og áfangakerfi 

fjölbrautaskóla. Nemendur raðast í val- og skyldunámsgreinar eftir styrkleikum og áhuga í 

námi og stundatafla hvers nemanda er sniðin að hans óskum og þörfum. Hver nemandi þarf 

að sækja 24-25 kennslustundir á viku (hver kennslustund er 60 mínútur) og allir taka a.m.k. 

eina list- eða verkgrein í val. 

Ferðir 

Í fjórum kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) er nemendum raðað í hópa eftir 

frammistöðu/námsgetu og þessir hópar eru kallaðir ferðir. Fagkennarar raða nemendum í 

ferðir í hverri grein. Tekið er mið af einkunnum á haustannarprófum og röðunin síðan 

endurskoðuð að vori. Innan hverrar greinar eru sett ákveðin viðmið. Ferðakerfið gerir 

skólanum kleift að mæta þörfum allra nemenda á einstaklingsmiðaðan hátt. Nemandi getur 

verið í hægferð i ensku en flugferð í stærðfræði, allt eftir eigin getu og áhuga. Ferðakerfið er 

sveigjanlegt og nemendum gefst kostur á að flytjast milli ferða ef árangur þeirra breytist. 

Skipt er í þrjár mismunandi ferðir en áherslumunur er á útfærslum eftir fagdeildum: 

Hraðferðir miðast við nemendur sem hafa náð þeim hæfniviðmiðum sem tilgreind eru fyrir 

árganginn í Aðalnámskrá grunnskóla, eru sterkir námsmenn í viðkomandi fagi og hafa 

metnað til að vinna vel í námsgreininni. Hóparnir eru fjölmennir og gerð er krafa um 

sjálfstæð vinnubrögð. 

Fagdeildir útfæra hraðferðirnar á mismunandi hátt og í íslensku, stærðfræði og ensku eru 

þessir hópar nýttir til að ljúka yfirferð um námsefni grunnskólans í lok 9. bekkjar og vinna 

samkvæmt hæfniviðmiðum framhaldsskólans í 10. bekk: 

 Flugferðir í 9. bekk eru í boði í ensku, íslensku og stærðfræði og miðast við duglega 
og afkastamikla nemendur sem sýna hæfni umfram þá sem aðalnámskrá gerir ráð 
fyrir í árganginum. Í flugferðum ljúka þeir yfirferð um námsmarkmið 9. og 10. bekkjar 
í faginu. Þeir geta síðan sótt um nám í  fjölbrautaáföngum í 10. bekk hafi þeir staðist 
kröfur um lágmarksárangur.  

 Fjölbrautaáfangar í 10. bekk samsvara áföngum á hæfniþrepi 2 í framhaldsskóla. Þá 
er hægt að stunda í ensku, íslensku, stærðfræði að afloknum flugferðum í 9. bekk. 
Einnig er hægt að taka fjölbrautaáfanga í náttúrufræði. Nemendur sem ljúka þessum 
áföngum geta fengið nám sitt metið til eininga við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og 
jafnvel fleiri skóla. Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að nemendur stundi fjarnám við 
framhaldsskóla hafi þeir lokið grunnskólaprófi. 

 

Miðferðir og mið/hraðferðir miðast við nemendur sem eru á réttu róli gagnvart 

hæfniviðmiðum árgangsins í viðkomandi námsgrein. Hóparnir eru mis stórir.  
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Hægferðir miðast við nemendur sem eiga nokkuð í land með að ná hæfniviðmiðum 

árgangsins í viðkomandi námsgrein. Farið er hægar yfir námsefni og meiri stýring er á vinnu 

nemenda. Hóparnir eru fámennir. Kennsluáætlun hægferðarhópa gerir oft ráð fyrir því að 

nemendur séu með frávik frá almennum námsmarkmiðum árgangsins. Ákvarðanir um 

aðlagað námsefni og námsmat eru ávallt teknar í samráði við forráðamenn nemenda. 

Valgreinar 

Í 9. og 10. bekk gefst nemendum kostur á að velja sér valgreinar. Tilgangurinn með auknu 

valfrelsi nemenda er að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og miða við 

áhugasvið og framtíðaráform hans. Val fer fram í samvinnu við foreldra, kennara og 

námsráðgjafa. 

Framboð valgreina er mismunandi á ári hverju. Nemendur velja þær greinar sem þeir hafa 

mestan áhuga á og síðan aðrar greinar til vara. Því miður er ekki hægt að verða við óskum 

allra en takmarkaður fjöldi kemst í hvern hóp. Mjög mikilvægt er að val nemenda sé vel 

ígrundað svo ekki þurfi að að gera breytingar eftir að búið er að útbúa stundatöflu fyrir hvern 

og einn. 

Nemendur og foreldrar eru hvattir til þess að lesa vel þennan bækling og kynna sér 

upplýsingar um námsbrautir og inntökuskilyrði í framhaldsskóla á Menntagáttinni: 

http://menntagatt.is/. Námsráðgjafar veita ráðgjöf um námsval og einnig geta kennarar og 

stjórnendur aðstoðað nemendur og foreldra. 

 

Valið fyrir 2016-2017 í hnotskurn: 
 

 Allir nemendur velja a.m.k. eina list- eða verkgrein (bundið val). 
 

 Nemendur eiga að vera með 24-25 kennslustundir á viku í stundatöflu. 
 

 Val um flugferðir og fjölbrautaáfanga er háð skilyrðum og samþykki viðkomandi 
fagdeildar. 
 

 Valið fer fram í Námfúsi (https://www.namfus.is/)  dagana 25. febrúar.-1. mars. 
 

 

  

http://menntagatt.is/
https://www.namfus.is/
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Að rækta líkamann drengir (ARD 3001) 
Markmið og hæfnisviðmið með valfaginu er að nemandinn: 

 öðlist víðtæka þekkingu á gildi heilbrigðra lífshátta, s.s. næringar, hreyfingar og 
þjálfunarpúls. 

 taki þátt í hópverkefnum þar sem krafist er samvinnu við undirbúning og framkvæmd 
tíma og stjórni kennslustund 

 kunni skil á helstu hugtökum þjálffræðinnar, eins og mikilvægi upphitunar, þoli, krafti, 
hraða, samhæfingu og liðleika 

 valfagið er kjörið fyrir þá sem hafa almennt áhuga á líkamsrækt  
Kennslustaðir: íþróttahús, íþróttavellir, tækjasalur, kennslustofur vettvangsferðir  

Námsmat byggir á  virkni í tímum, verkefnaskilum og símat. Nemandi stýrir verklegum tíma 

og skilar tímaseðli 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Áfanginn er kynjaskiptur. 
 

Að rækta líkamann stúlkur (ARL 3001) 
Er kjörið fyrir þá nemendur sem hafa almennt áhuga á líkamsrækt. Farið er í gildi heilbrigðra 

lífshátta sbr. Næringar, hreyfingar og þjálfunarpúls. Nemandi þarf að geta unnið með öðrum 

nemendum. Einnig eiga nemendur að undirbúa og stjórna kennslustund. Lykilhæfni: Tjáning 

og miðlun; skapandi og gagnrýnin hugsun. Námsmat: Byggir á símati og verkefnaskilum; 

næringardagbók, einstaklingsverkefni og tímaseðli. Kennslustaðir: Íþróttahús og 

fimleikasalur. Tækjasalur, kennslustofur og vettvangsferðir. Áfanginn er kynjaskiptur. 

Kennslustund er ein á viku. Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Áfanginn er kynjaskiptur. 

Aðstoð við heimanám í stærðfræði (STÆ 3001og 3002 ) 

Markmið áfangans er að hjálpa nemendum með heimanámið í stærðfræði. Það hefur færst í 

aukana að nemendur geti ekki fengið hjálp með heimanámið í stærðfræði og því nauðsynlegt 

að bjóða upp á þetta valfag til að nemendur nái betri tökum á þessari mikilvægu grein.  

 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Val um eina eða tvær kennslustundir á viku 
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Afmælisval (AFM 3001) 
Við eigum afmæli! 

Vissirðu að Garðaskóli verður 50 ára í nóvember? Veistu hvernig Garðaskóli var fyrir 50 

árum? Eða hvenær Garðalundur var stofnaður? Þekkirðu kannski einhvern sem  var í 

skólanum áður en þú komst? Finnst þér skemmtilegt að skipuleggja viðburði, vinna í 

myndvinnslu (ljósmyndir, kvikmyndir) og grúska? 

Þá er þetta valfagið fyrir þig! 

Markmið valfagsins er að koma lífi og starfi nemenda og starfsfólks Garðaskóla og 

Garðalundar síðustu 50 ár til skila með mismunandi hætti. Nemendur munu meðal annars 

nýta sér upplýsingatækni og sköpunarhæfileika til að miðla til annarra, innan og utan 

skólans, hvernig var að vera nemandi í Garðaskóla og hvaða breytingar hafa orðið í skólanum 

og samfélaginu á þessum fimm áratugum. 

Námsmat byggir á leiðbeinandi námsmati.  
Matsþættir: Samvinna-  Sjálfstæði - Hegðun/virkni 

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustundir eru tvær á viku á haustönn. 
 

Afreksskóli Stjörnunnar og Garðaskóla (AFR 3003) 

 Stjarnan býður upp á afreksskóla fyrir hóp iðkenda í knattspyrnudeild Stjörnunnar.  

 Allir nemendur geta sótt um en takmarkaður fjöldi kemst að. Áfanginn er ætlaður þeim sem 

hafa metnað og vilja til að spila fyrir meistaraflokk félagsins. Kennt er 3 kennslustundir í viku; 

1x bóklegur tími, 1x verklegur tími og 1x leikgreining. 

Stjarnan mun halda sérstaka kynningu þar sem áfanginn verður auglýstur nánar fyrir 

iðkendur Stjörnunnar og forráðamenn þeirra. 

 Umsjónarmaður námskeiðsins er Þórhallur Siggeirsson yfirþjálfari Stjörnunnar. 

Kennslustundir eru þrjár á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
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Almenn líffræði; fjölbrautaáfangi (LÍF 2102) 

Þessi áfangi er kenndur í samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og er einingabær áfangi 

svo fremi sem nemandi standist áfangann.  

Námsmarkmið eru þau sömu og í áfanganum LÍFF1AL í FG og mun vinna taka mið af 

kennsluáætlun þess áfanga. Helstu viðfangsefni áfangans eru flokkunarfræði, örverur, æxlun 

lífvera og næringarfræði. Unnin verða fjölbreytt verkefni bæði skrifleg og verkleg, auk 

reglulegra skyndiprófa. Lokapróf verður tekið á vorönn í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Fyrir 

utan lokaprófið miðast námsmat við skyndipróf og fjölbreytt verkefnaskil.     

Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 10. bekk 
Kennslustundir eru tvær á viku.  

Boðið til veislu (BOÐ 2001)   
Kennd er matreiðsla mismundandi rétta, bæði einfaldra og flóknari ásamt réttum sem eiga 

uppruna sinn að rekja til annarra þjóða. Kennd er gerð aðal/smárétta og eftirrétta, einnig 

bakstur af ýmsu tagi, svo sem kökubakstur, tertubakstur og brauðbakstur. Lögð er áhersla á 

góðan anda og góðan mat.  

 Kennslumarkmið  

Nemandi:  

• lesið úr uppskrift og unnið eftir verkferli hennar. 

• auki þekkingu, færni og leikni í heimilisstörfum. 

• læri að tileinka sér og umgangast þau tæki og áhöld sem notuð eru við matreiðslu 

mismunandi rétta.  

• kynnist störfum í eldhúsi við undirbúning og matreiðslu ólíkra veislu- og skyndirétta.  

• fái innsýn í gerð bæði einfaldra og flóknari rétta svo sem kjötrétta, fiskrétta, 

smárétta,eftirrétta, brauð og kökubaksturs.  

• fái innsýn í að leggja mat fallega upp á disk svo maturinn njóti sín sem best hvað 

varðar litasamsetningu og mismunandi hráefni.  

• kynnist mismunandi hráefni og læri að undirbúa og matreiða úr því.  

• tileinki sér þær reglur sem gilda um hreinlæti og við meðhöndlun mætvæla.  

• kynnist matarhefðum ólíkra þjóða með réttum og matreiðsluháttum.  

  

Hæfnismarkmið  

Nemandi:  

• geti lesið úr uppskrift og unnið eftir verkferli hennar.  

• geti forgangsraðað verkefnum við undirbúning, matreiðslu, bakstur, frágang og þrif.  

• geti unnið skipulega til að ná settum markmiðum á tilsettum tíma.  

• geti unnið sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.  
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• geti haldið vinnusvæði sínu hreinu, snyrtilegu og skipulögðu.  

• geti komið fram af kurteisi og virðingu við samstarfsfélaga sína og kennara og sýnt 

gott viðmót.  

  

Námsmat  

Byggir á símati og gefin er einkunn einu sinni í viku.  
Matsþættir:  
Samvinna, sjálfstæði og ábyrgð=30%   
Þekking, færni og frumkvæði=30%  
Frágangur á vinnusvæði=40%  
 

Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 10. bekk. 
Kennslustundir eru tvær á viku hálft skólaárið, einungis verklegt. 

Borðtennis, „pool“ og hokký (BOR 3001) 

Markmið: 

 Að læra undirstöðuatriðin í borðtennis og „pool“ 

 Að spila og hafa gaman af! 

 Að auka hreyfingu nemenda! 

Námsmat: Ástundun og virkni í tímum. 

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustund er ein á viku á viku. 

Byrjendaforritun (FOR 3001) 

Þetta valfag er aðallega ætlað fyrir nemendur sem hafa ekki kynnst forritun að neinu ráði í 

skóla áður. Unnuð verður í forritinu Alice sem er myndrænt „drag and drop“ forrit sem 

auðvelt er að nota til að búa til einfaldar senur og uppstillingar. Þarna kynnast nemendur 

grunnhugmyndum forritunar á myndrænan og skemmtilegan hátt og er kjörið fyrir alla sem 

smá innsýn í heim forritunar sem verður alltaf stærri og stærri þáttur í öllu í kringum okkur. 

Ekkert heimanám er í faginu, nema nemendur kjósi það sjálfir því forritið er ókeypis á netinu 

og hægt að vinna í því heima ef menn kjósa það.  

Námsmat er samþætt úr vinnueinkunn yfir önnina og mati á lokaverkefni. Einkunn er gefin í 

bókstöfum.  

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustundir eru tvær á viku á vorönn. 
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Eðlis- og efnafræði (EÐL 2002) 
Í þessum valáfanga verður mest áhersla á orku  og  orkunotkun.   Fjallað  er  um  helstu  
myndir  orkunnar  þ.e.  stöðu-  og  hreyfiorku,  varma,  raforku,  hljóð,  ljós  og  kjarnorku.  
Einnig  er  fjallað    um  myndbreytingu  orkunnar  og  lögmálið  um  varðveislu  orkunnar.  Þá 
verður rifjuð upp efnafræði frá því í 8.b. og bætt þar við td. lífefnafræði.  Nokkrum tíma  
verður  varið  í  að  kafa  dýpra  í  námsefni  8.  og  9.  bekkjar  auk  verkefna  tengdum  
umhverfis-  og  orkumálum.  

Námsmat er byggt á prófum og verkefnum. 

Valið ætti að nýtast vel öllum þeim sem hyggjast stunda nám á náttúrufræðibrautum 
framhaldsskóla sem og áhugafólki um tækni og vísindi.  

Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 10. bekk. 
Kennslustundir eru tvær á viku. 

Eldsnögg eldamennska (ELD 9001) 

Matreiddir eru fljótlegir, einfaldir og næringarríkir réttir. Markmiðið er að gera nemendur 

færari í að matreiða á einfaldan máta og á stuttum tíma í stað þess að neyta tilbúinna 

skyndirétta eða versla tilbúnar kökur og brauð. 

Markmið: 

Að nemandi: 

geti lesið úr uppskrift og unnið eftir verkferli hennar 

 auki þekkingu, færni og leikni í heimilisstörfum. 

 læri að tileinka sér og umgangast þau tæki og áhöld sem notuð eru við matreiðslu 
mismunandi rétta. 

 kynnist störfum í eldhúsi við undirbúning ólíkra skyndirétta. 

 öðlist aukin tök og þekkingu í að matreiða á fljólegan hátt. 

 læri um meðferð matvæla og samsetningu þeirra. 

 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að borða hollan og næringarríkan mat. 

 þjálfist í mismunandi baksturs og matreiðsluaðferðum. 

 kynnist mismunandi hráefni og læri að undirbúa og matreiða úr því. 

 tileinki sér þær reglur sem gilda um hreinlæti við matreiðslu og meðhöndlun matvæla. 

Námsmat byggir á símati og gefin er einkunn einu sinni í viku. 

Matsþættir:  

Samvinna, sjálfstæði og ábyrgð=30%   

Þekking, færni og frumkvæði=30% 

Frágangur á vinnusvæði=40% 

 
Kennslustundir eru tvær á viku hálft skólaárið, einungis verklegt. 
Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 9. bekk. 
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Enska, fjölbrautaáfangar (ENS 2104) 
Þetta val er ætlað þeim nemendum sem lokið hafa Ensku 9043 (flugferð). Námsmarkmið eru 
þau sömu og í ENSK1UB05 og ENSK2MS05 í Fjölbrautaskóla Garðabæjar.  

Námsefnið, kennslubækur, kjörbækur og annað efni, er að langmestu leyti það sama. 
ENSK1UB05 er tekinn á haustönn og námsefni ENSK2MS03 á vorönn. Mikilvægt er að 
nemendur temji sér að skila verkefnum á skiladegi. 

Kennslustundir eru fjórar á viku.  

Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 10. bekk ef viðmiðum flugferðar í 9.bekk hefur 
verið náð. 

Enska, flugferð  (ENS 9043) 
Nemendur taka námsefni 9. og 10. bekkjar á einum vetri og stefnt er að því að þeir ljúki 

grunnskólaprófi í ensku í lok skólaársins. Mikil áhersla er lögð á góða ástundun og að 

verkefnum sé skilað á réttum tíma.  

Til að velja þennan áfanga þarf að fá ákveðna lágmarkseinkunn í 8. bekk og umsögn kennara. 

Miðað er við að nemendur sem ná lágmarkseinkunn í áfanganum fari í fjölbrautaáfanga í 10. 

bekk og læra þá sama námsefni og kennt er í áföngum ENSK1UB05 og ENSK2MS05 í 

fjölbrautaskólum. 

Kennslustundir eru þrjár á viku. 

Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 9. bekk. 

Enska og kvikmyndir (EKV3002) 

Þessi valáfangi er ætlaður þeim nemendum sem vilja auka orðaforða sinn, þjálfa munnlega 

færni og ritun í gegnum afþreyingarefni þ.e. kvikmyndir og sjónvarpsefni á ensku. Skoðaðar 

verða ýmsir flokkar kvikmynda og unnið með efni þeirra á fjölbreyttan hátt. Nemendur vinna 

fjölbreytileg verkefni t.d. veggspjöld, kynningar, styttri ritgerðir og búa til stutt myndskeið.  

Nemendur afla sér einnig upplýsinga um einstaka kvikmyndir, sögu þeirra og gerð. Verkefnin 

verða því bæði skrifleg og munnleg.  

Markmið 

 Að auka orðaforða og hlustunarfærni í ensku. 

 Að vinna með tungumálið á fjölbreyttan hátt. 

 Að þjálfa lesskilning og ritun 

 Að auka færni í skipulagi og framsetningu efnis. 

Námsþættir 

Ýmsar gerðir kvikmynda og sjónvarpsefnis frá Bretlandi og Bandaríkjum Norður Ameríku. 
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Kennsluaðferðir                                                                                                                           

Innlagnir,umræður,hópvinna og einstaklingsvinna 

Námsgögn 

Kvikmyndir, sjónvarpsefni og verkefni frá kennara. 

Námsmat 

Ýmiskonar verkefnaskil eftir hverja lotu alls 100% 

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustundir eru tvær á viku. 

Enska og Kvikmyndir 2 (EKV 2002) 
Þessi valáfangi er ætlaður þeim nemendum sem vilja auka orðaforða sinn, skilning og 
þekkingu á menningu/sögu enskumælandi landa í gegnum kvikmyndir og sjónvarpsefni.  
Viðfangsefnin tengjast ýmsum þáttum úr sögu og menningu Bandaríkja Norður Ameríku og 
Stóra-Bretlands. Nemendur afla sér einnig upplýsinga um einstaka kvikmyndir, sögu þeirra og 
gerð. Verkefnin verða bæði skrifleg og munnleg.  

Markmið 

 Að auka orðaforða og hlustunarfærni í ensku. 

 Að kynnast mismunandi menningarstraumum og ýmsum þáttum úr sögu Bretlands og 
Bandaríkja Norður Ameríku. 

 Að þjálfa lesskilning og ritun 

Námsþættir 
Ýmsar gerðir kvikmynda og sjóvarpsefnis frá Bretlandi og Bandaríkjum Norður Ameríku. 

Kennsluaðferðir                                                                                                                       

Innlagnir,umræður, hópvinna og einstaklingsvinna 

Námsgögn 
Kvikmyndir, sjónvarpsefni og verkefni frá kennara. 

Námsmat 
Ýmiskonar verkefnaskil eftir hverja lotu alls 100% 

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er aðeins hægt að velja 10. bekk. 
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eTwinning (eTw 2001) 

eTwinning er samstarfsvettvangur kennara og nemenda í Evrópu til þess að vinna saman 

verkefni á netinu. Verkefnin eru margvísleg en eiga það sameiginlegt að reyna ýmsa 

námsþætti, vera rafræn og fara fram á ensku. 

Markmið 

 Að nemendur þjálfist í að vinna sameiginlega að verkefnum með jafnöldrum sínum í 
Evrópu 

 Að þjálfa nemendur í ensku, orðaforða, að tala og hlusta. 

 Að þjálfa nemendur í upplýsingatækni. 

 Að auka færni í sjálfstæðum vinnubrögðum. 

 Að auka færni í að vega og meta skipulag verkefna. 

 Að geta komið eigin hugsunum og upplýsingum á framfæri með hjálp upplýsingatækni. 

Námsþættir 
Viðfangsefni verður valið í samráði við nemendur á vef eTwinning, www.etwinning.net og 
mótast af samsetningu og áhugasviði hópsins. Námskeiðið fer fram í tölvuveri. 

Kennsluaðferðir 
Sjálfstæð vinna, einstaklings-para-og hópavinna. 

Námsgögn 
Skjásýningar, ljósmyndir, myndbönd, hljómbönd. 

Námsmat 
Engin próf en verkefni og vinna yfir námstímann gilda 100%. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er aðeins hægt að velja 9. bekk. 

Fatahönnun 1/ Nýsköpun í textíl (FAT 9001) 

Unnið að er hönnun og útfærslu að fatnaði, fylgihlutum og híbýlahlutum. Nemendur 

skipuleggja eigið vinnuferli þ.e. gera skissur og kanna nýjar leiðir sem byggja á aðferðum 

textílgreinarinnar. Þeir vinna sína   hugmynd yfir  í fullunnið verk og þjálfast í þeirri færni að 

geta skapað hlut eða flík út frá hugmynd. Þeir læra  í að beita áhöldum, verkfærum og 

tækjum greinarinnar og helstu nýjungar sem boði eru. Áhersla verður á nýsköpun þar sem 

nemendur eru hvattir til að prófa sig áfram og þróa hugmyndir sínar með tilraunum. 

Textílverk eru unnin með margvíslegum aðferðum svo sem vélsaumi, útsaumi, tauþrykki, 

prjóni, hekli og að endurskapa nýtt úr notuðu. Hægt  er að nýta sér sniðblöð, bækur og 

vefmiðla til að styðjast við . Við þróun verkefnavinnunar gera nemendur skissubók sem sýnir 

m.a. tilraunavinnu, tískuteikningar og þróun hugmyndar. 

Inn í námsmat er m.a. metið:  

http://www.etwinning.net/
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  Val og þróun hugmynda 

  Sköpun, hönnun og útfærsla 

  Handverk aðferðir og tækni.  
 

Sjálfsmat gildir sem hluti af einkunn. Vinna í tímum, verkefnin og mappan eru metin. 

Kennslustund er ein á viku allt skólaárið eða tvær á viku hálfan veturinn. 
Þennan áfanga er aðeins hægt að velja í 9.bekk. 

Fatahönnun 2 (FAT 2002) 
Markmið: Að nemendur verði færir um að: 

 Vinna með snið og uppskriftir. 

 Nota sniðblöð og grunnsnið sem þeir breyta eftir eigin hugmyndum og sníða. 

 Taka líkamsmál, áætla stærðir og átta sig á efnisþörf. 

 Vinna hugmyndavinnu og skreyta flík á skapandi og persónulegan hátt. 

 Nýta margvíslega miðla til að nálgast upplýsingar. 

 Átta sig á  sjálfbærni í tengslum við tísku og textíliðnað. 

 Sjá um kynningu á hönnuði eða starfsgrein tengdri tísku eða fatagerð. 
 

Verkefni: Á haustönn fá nemendur þjálfun í að vinna tískuteikningar eftir eigin hugmyndum, 
vinna með einföld snið og sniðbreytingar og sníða og sauma.   Áætlað er að lokið  sé tveimur 
verkefnum á önninni.    

Á vorönn er í boði að gera sér spariflík með árshátíð í huga. Nemendur vinna sjálfstætt að 
hönnun og útfærslu á flík með áherslu á hugmyndavinnu. Lokaverkefni sem tengist 
handverki og hönnun er unnið í hópavinnu og flutt í kennslustund. Farið verður á sýningu 
fatahönnuðar eða í vettvangsferð þar sem sýnd er íslensk hönnun.  

 
Inn í námsmat er m.a. metið:  

  Val og þróun hugmynda 

  Sköpun, hönnun og útfærsla 

  Handverk aðferðir og tækni.  
Verkefni eru metin, vinnusemi og ferilmappa. Sjálfsmat gildir sem hluti af einkunn. 
Val í fatahönnun hentar vel nemendum sem hafa gaman af að hanna og sauma eða vilja læra 
það. Einnig þeim sem stefna á listabrautir framhaldsskólanna. 
 
Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er aðeins hægt að velja í 10.bekk. 
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Félagsmálafræði (FÉL 3003) 

Félagsmálafræði er ábyrgðarmikil og krefjandi vinna og aðeins fyrir þá sem eru áhugasamir 

um öflugt félagslíf í skóla og félagsmiðstöð. 

Þeim sem hafa áhuga á að starfa að félagsmálum næsta vetur er bent á að sækja um og 

verða umsækjendur boðaðir í viðtal. Athugið að valið er ekki frjálst heldur háð samþykki og 

samkomulagi við stjórnendur. Nánari upplýsingar eru hjá umsjónarmönnum Garðalundar. 

Kennslustundir eru þrjár á viku.  

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

First Lego (LEG 3002) 
–  sjá heimasíðuna  http://firstlego.is/  

Unnið er að: 

- Smíði á vélmenni úr tölvustýrðum Lego-hlutum 

- Forritun vélmennisins 

- Rannsóknarverkefni um ákveðið efni 

- Dagbók 

- Stefnt er að því að taka þátt í árlegri „First-lego – keppni“ 

 

 

Markmið: 

- Að vekja eða auka áhuga nemenda á vísindum og tækni 

- Að þjálfast í forritun 

- Að þjálfast í vinnu rannsóknarverkefna 

- Að þjálfa nemendur í samvinnu 

- Að taka þátt í „First lego – keppnin á Íslandi næsta vetur 

Námsmat: 

Þættir sem eru metnir eru m.a.:  Ábyrgð, þrautseigja, frumkvæði og áræðni, samskipti, 

samstarf og tjáning og ástundun. 

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í  9. og 10.bekk. 
 

 

http://firstlego.is/
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Fornám að ökunámi (ÖKU 2001) 

Góður undirbúningur fyrir hefðbundið ökunám. 

Námsþættir: 

Hvernig skapast hættur í umferðinni og hvernig bregst maður við þeim? 

 Hvaða reglur gilda í umferðinni?  

 Fréttir, auglýsingar og áróður. 

 Farið yfir hvernig hinir ýmsu hlutar bílsins virka. 

 Öryggi og öryggisbúnaður.  

 Hvaða réttindi og skyldur fáum við með ökuprófinu? 
 

Námsmat: Verkefni og virkni í tímum. 

 

Kennslustundir eru tvær á viku hálft árið. 
Þessi áfangi er ætlaður 10 bekk. 

Forritun – Grunnþjálfun í Unity og Javaskript (FOR 3001) 

Kennt verður grunnurinn í forritinu Unity sem er ókeypis forrit á netinu og er valgreinin fyrst 

og fremst ætluð nemendum sem eru stutt komnir í forritinu eða hafa ekki prófað það áður. 

Eins þjálfast nemendur í javaskript sem er forritunarmál. Hversu langt verður farið í Unity 

byggist á hópnum og hvernig kennslan gengur en þetta er í fyrsta sinn sem þetta efni er í 

boði sem valgrein í skólanum.  

Ekkert formlegt heimanám er í faginu en nemendur geta að sjálfsöðu unnið í þessu heima ef 

þeir kjósa það þar sem forritið er frítt á netinu. 

Námsmat er samþætt úr vinnueinkunn og verkefnavinnu og er einkunn gefin í bókstöfum. 

Þetta er frábært tækifæri að kynnast betur forritun sem verður alltaf stærri þáttur í okkar 

samfélagi. 

Kennslustundir eru tvær stundir á haustönn. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Heilsuæði  með heilsufæði (HMH 3001) 

Námskeiðið snýst um  heilsu og hvernig hægt er með heilbrigðu líferni og jákvæðu hugarfari  
að gera líf okkar ennþá betra og ánægjulegra. Grunnatriði lýðheilsufræðinnar verða skoðuð og 
hvernig hægt er að auka lífsgæði með því að hugsa vel um heilsuna. Nemendur læra að 
matreiða eftir hollum uppskriftum. Fjallað verður um hvað einkennir hollan mat. Lærum að 
lesa aftan á umbúðir og hvernig hægt er að breyta  uppskriftum til að gera þær heilsusamlegri. 
Búum saman til hollan morgunmat, heilsudrykki og heilsunasl. Stefnt verður á að heimsækja 
áhugaverða staði sem að snúa að heilsu og heilbrigði.  



Valgreinalýsingar 2016-2017  Garðaskóli 

16 
 

Markmið námskeiðsins er:  
Að auka þekkingu nemenda á hvaða þættir hafa áhrif á heilsu, hvernig förum við að því að lifa 
heilbrigðara lífi og getum við aukið lífsgæði okkar með því að hugsa vel um líkamann? 

Námsmat: 
Eftir hverja kennslustund verður gefin vinnueinkunn sem samanstendur af virkni í tímum og 
verkefnavinnu (símat).  

Kennslustundir eru tvær á viku í eina önn. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Heimspeki (HEM 3002) 

Markmið: Að nemendur fái þjálfun í heimspekilegri samræðu. Í slíkri samræðu eru ýmsir 

færniþættir þjálfaðir s.s. hlustun, gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun, umhyggja og færni 

nemenda í að tjá hugsun sína. 

Í heimspeki er aðaláhersla lögð á að nemendur taki þátt í gagnrýninni samræðu í tímum. 

Textar, kvikmyndabrot og listaverk verða lögð fram til að vekja upp spurningar. Nemendur 

taka þessar spurningar til gagnrýninnar umfjöllunar og draga ályktanir um efnið sjálft. Þeir 

þurfa líka að gagnrýna sína eigin hugsun og vinnu hópsins.  

Byrjað verður á að kynna sígild viðfangsefni heimspekinnar, t.d. rökfræði, siðfræði og 

þekkingarfræði. Þegar líður á veturinn munu umræðuefni ráðast meira af áhuga hópsins. 

Dæmi um spurningar sem teknar hafa verið fyrir eru: 

„Segja vinir hver öðrum alltaf allan sannleikann?” 

„Hvað er tónlist?” 

„Er hægt að hugsa ekki neitt?” 

„Hvað er góður skóli?“ 

Stefnt er að því að nemendur vinni eitt stórt verkefni á skólaárinu þar sem þeir taka fyrir 

hugmynd að eigin vali og útfæra hana ítarlega. Lokaafurðin gæti verið t.d. kvikmynd, 

útvarpsviðtal eða ráðstefnuerindi. 

Námsmat byggir að miklu leyti á virkni og frammistöðu nemenda í tímum. Vinnubók og 

önnur verkefni sem nemendur vinna gilda einnig til einkunnar, auk sjálfsmats.  

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
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Íslenska, flugferð  (ÍSL 9044)  

Í áfanganum er farið yfir námsefni 9. og 10. bekkjar á einum vetri og stefnt er að því að 

nemendur ljúki grunnskólaprófi í íslensku í lok vorannar. Til að velja þennan áfanga þarf að fá 

ákveðna lágmarkseinkunn í 8. bekk og umsögn kennara.  

Nemendur í þessum hópi fara í fjölbrautaáfanga í íslensku í 10. bekk og læra þá svipað 

námsefni og kennt er á 2. þrepi í fjölbrautaskólum.  

Kennslustundir eru fjórar á viku. 
Þennan áfanga er aðeins hægt að velja í 9. bekk. 

Íslenska, fjölbrautaáfangi (ÍSL 2104) 

Fjölbrautaáfanginn í íslensku er framhald af flugferðaráfanga í 9. bekk.  Námsefnið miðast við 

kennsluáætlun í fyrstu tveimur áföngum Fjölbrautaskóla Garðabæjar. Nemendum býðst að 

taka lokapróf í FG við lok haustannar. Námsefni ÍSLE2MG05 er kennt á haustönn sem skilar 

fimm framhaldsskólaeiningum í íslensku.  

Efni framhaldsskólans er lokið á haustönn en á vorönn er fengist við fjölbreytt verkefni í 

lotum. Verkefnin tengjast bókmenntum, ritun, yndislestri og kvikmyndalæsi.  

Kennslustundir eru fjórar á viku.  

(Kvik)myndalæsi (KVI 3002) 

Nemendur fá innsýn í hvernig kvikmyndir eru byggðar upp, m.a. út frá atburðarás og sköpun 

persóna. Um leið læra þeir að lesa í aðra þætti, eins og myndmál og tákn, sem nemendur 

geta nýtt sér til að skoða ýmislegt í sínu daglegu umhverfi með gagnrýnum og skapandi huga. 

Nemendur þurfa að vera reiðubúnir að skoða myndir og ræða með mjög opnum huga og 

færa rök fyrir máli sínu. 

Teknir eru fyrir nokkrir af áhugaverðustu kvikmyndaleikstjórum sögunnar og horft á myndir 

frá ýmsum löndum. Markmiðið er að gefa nemendum eins mikla innsýn í töfra kvikmyndanna 

og völ er á um leið og þeir þjálfast í víðara samhengi í færni eins og myndlæsi og rökhugsun.    

A.m.k. einn íslenskur leikstjóri kemur í heimsókn til að segja frá og svara spurningum um 

eigin upplifun af þessum heillandi en harða „bransa“.  

Lykilhæfni:  Skapandi og gagnrýnin hugsun. Nýting miðla og upplýsinga. Tjáning. 

Námsmat: Byggir á símati og verkefnum, bæði einstaklings- og hópverkefnum. Hugsanlega 
verður eitt próf. 
 
Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
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Leiklist (LEI 3002) 
- spuni og karaktersköpun 

Komumst að því hvað leiklist er. Kynnumst grunnþáttum hennar. Unnið út frá samsköpunar-

aðferðum (devised theatre).  

 

Spuna-aðferðir, hinar ýmsu leiðir karaktersköpunar, traustæfingar, leikir, flæðiskrif, tjáning, 

raddbeiting, textameðferð, líkamsvitund og fleira.     

Leiklist er nefnilega ekki bara flutningur texta á sviði.  

 

Hentugt fyrir þá sem hafa áhuga á leiklist, vilja þjálfa sig eða undirbúa fyrir frekara nám, eða 

einfaldlega efla sjálfstraustið og losa um hömlur.  

 

Skilyrði: Opinn hugur og vilji til að taka þátt í öllum æfingum og verkefnum. 

 

Námsmat: Einkunn gefin eftir önnina, metið út frá hæfniviðmiðum. 

 

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Leir og gler (LOG 3002) 

Í áfanganum Leir og gler verður unnið að mörgum ólíkum verkefnum í mismunandi efnum. 

Hér fáum við t.d. að kynnast mótagerð sem er undirstaða fjöldaframleiðslu á nytjahlutum úr 

postulín eða leir, s.s. bollum, diskum og vösum. Einnig verður boðið upp á handmótun 

leirmuna og hægt er að skreyta og glerja hlutina.  

Lagt er áhersla á að nemendur læri að vinna með þau ólíku efni sem boðið er upp á og alla þá 

möguleika sem þeim tengjast 

Í leir verður hægt að vinna skúlptúr, lágmynd og nytjahluti eins og skál og bolla eða annað 

sem nemendum dettur í hug. Nemendur fá að prufa að renna leir á rennibekki og er skylda 

að gera a.m.k. eitt verkefni. Einnig verður kennt að vinna með fljótandi leir sem  hellt er í þar 

til gerð mót. Í leirmunagerð verða einnig nokkrar aðferðir kenndar til skreytingar.  

Í glervinnslu verður unnið í tvennskonar gler: rúðugler og Bullseye-gler. Lögð verður áhersla á 

að nemendur læri að umgangast gler, geti skorið það, pússað og þrifið  og notað glerliti. 

Hægt verður að vinna að mynd, nytjahlut eins og skál eða kertastjaka og einnig verður kennt 

að gera skartgripi úr gleri.  

Ef tími gefst til verða önnur efni könnuð, s.s. pappamassi og steypa. 
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Nokkur skylduverkefni verða lögð fyrir og einnig verður frjáls hönnun verkefna. Í lok skólaárs 

vinna nemendur að lokaverkefni að eigin vali og nota það efni sem þeir hafa mestan áhuga á 

að vinna með. 

Í námsmati er lögð er áhersla á hönnun og frumleika allan veturinn og gerð krafa um 

sjálfstæð vinnubrögð. 

 
Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Ljósmyndun (LJÓ 3001) 

Viltu læra að taka „flottari“ myndir? Í námskeiðinu verður farið í og kennd tækni sem atvinnu 

ljósmyndarar nota. Tækni eins og að láta ljós vinna fyrir sig, þriðjungareglan, uppbygging 

ljósmyndar, nálægð við myndefni, myndvinnsla og margt fleira.   

Farið verður í vettvangsferðir á ljósmyndasöfn, fyrirtæki og hitt atvinnuljósmyndara. 

Ætlast er til að nemendur séu með eigin myndavélar – má vera sími, stór DSLR vél, lítil vél, 

o.s.frv. 

 

Markmið námskeiðsins er að nemendur  

 auki skilning sinn á ljósmyndun og hvernig myndavélar virka 

 læri að nýta tækni sem hjálpar þeim að taka betri myndir 

 læri grunn í eftirvinnslu í myndvinnsluforritum 

 

Námsmat 

Þátttaka og virkni – 100%  

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Mannslíkaminn (MAN 3001) 

Heildarmarkmið áfangans snýr að því að nemendur efli þekkingu sína á starfsemi og þörfum 

mannslíkamans frá toppi til táar.     

Helstu efnistök tengjast gerð og starfsemi líkamans, frumum, stofnfrumum, líffærum, 

líffærakerfum og hlutverki næringarefna. Í framhaldinu verður farið í erfðafræði, þar sem 

áhersla verður á að nemendur öðlist þekkingu á því hvernig eiginleikar berast á milli kynslóða, 

samspil erfða & umhverfis, klónun, erfðagalla, stökkbreytingar og náttúruval.      
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Námsmat byggir að miklu leyti á virkni og frammistöðu nemenda í tímum, auk verkefnavinnu. 

Unnin verða fjölbreytt verkefni þar sem áhersla verður á hópavinnu og verklegar æfingar. 

Engin skýrsluskil. Engin próf.    

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustund er ein á viku.  

Málfræðigrunnur (MÁL 3001) 

Í áfanganum verður lögð áhersla á að styrkja grunn nemenda í málfræði. Við skoðum m.a. 

orðflokkana og einkenni þeirra, orðhluta, hljóðbreytingar og setningahluta. Einnig verður 

fjallað um málnotkun.  

Vinnan fer að talsverðu leyti fram í gagnvirkum forritum en einnig í umræðum um 

viðfangsefnið. Engin heimavinna verður í áfanganum. 

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
Kennslustund er ein á viku.  

Myndlist  (MYN 3002) 

Margbreytileiki í myndlist.  

Unnið verður með teikningu, málun, grafík, leir og fl.. Markmiðið er að nemendur kynnist 

fjölbreyttum aðferðum við sjónræna sköpun sem eflir þá í sjálfstæði í vinnubrögðum. Lögð er 

áhersla á gagnrýna og skapandi hugsun með samræðum við nemendur um þeirra eigin verk 

og annarra. Nemendur fá fræðslu í listasögu samhliða verkefnavinnu og er sjónum beint að 

gagnrýnu hlutverki sjónlista í samfélaginu. 

Í lok skólaársins vinna nemendur að lokaverkefni að eigin vali og nota það efni sem þeir hafa 

mestan áhuga á. Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð.  

Námsmat er byggt á skilaverkefnum og sjálfsmati nemenda í tengslum við verkefni. 

Kennslustundir eru tvær á viku.  
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Nýsköpun og vöruþróun (NÝS 3001) 

Ef þú lítur í kringum þig sérðu margs konar hlutir sem létta þér lífið og krydda tilveruna. Allir 

þessir hlutir byrjuðu sem hugmynd hjá einhverjum sem síðan þróaði þá hugmynd og settu 

hana í framkvæmd. Þetta er meginhugmyndin á bakvið nýsköpun og vöruþróun.  

Áhersla er á skapandi hugsun, hugmyndavinnu og uppfinningar. Nemendur eru hvattir til 

samvinnu, sem og sjálfstæðis í vinnubrögðum og fá tækifæri til að þróa hugmyndir sínar og 

hugsa út fyrir rammann. Nýsköpunaræfingar verða nýttar til undirbúnings stærra verkefnis í 
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lok annar þar sem nemendur fá að þróa eigin hugmynd, vinna þarfagreiningu og útfæra 

hönnunina. Hönnuðir koma í heimsókn og deila reynslu sinni.  

Námsmat:leiðbeinandi námsmat og  verkefnamappa/skissubók.  
Áfanginn er ætlaður 9. Og 10. Bekk og er kenndur 1 kennslustund á viku 
Hæfniviðmið: 

Að nemandi geti: 

-  valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í 
fjölbreytta miðla 

- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 
- tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni 

á samfélagið 
- sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsinga- 

öflun, tilraunir og samtal 
- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í 

persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi 
-  

Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Kennslustund er ein á viku.  

Prjón  og hekl (PRJ 3001)  

Markmið: Að nemandi 

 fái grunnþjálfun í prjóni og hekli 

 kunni að lesa uppskriftir á íslensku og vinna eftir þeim 

 bæti ofan á þá kunnáttu sem fyrir er og læri eitthvað nýtt með hverju verkefni  

 læri að njóta þeirrar slökunar sem felst í því að geta prjónað 

 geti prjónað og horft á kvikmynd og munum við þjálfa það 

Verkefni:  
Á haustönn verða unnin smærri verkefni þar sem sem byggt er ofan á þá kunnáttu sem fyrir 
er. 
Á vorönn er stefnt að því að prjóna peysu eða tvö smærri verkefni.  

Inn í námsmat er m.a. metið:  

  Val og þróun hugmynda 

  Sköpun, hönnun og útfærsla 

  Handverk, aðferðir og tækni 
  

Góður árangur helst í hendur við áhuga, vinnusemi í tímum og heima. Sjálfsmat gildir sem 
hluti af einkunn. 
 
Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 
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Rokksaga (ROK 3001)  

Saga rokksins rakin í grófum dráttum yfir veturinn. Farið er yfir stefnur og strauma rokksins 

frá upphafi til nútímans. Notast verður við myndbúta, hljóðbúta og netið til þess að kynna 

efnið fyrir nemendum og ýmis hópverkefni  

 

Markmið áfangans er að nemendur  

 þekki helstu áhrifavalda og frumkvöðla í rokktónlist á 20. öld 

 geti flokkað rokktónlist eftir stefnum og straumum 

 þekki einkenni áhrifamestu hljómsveita samtímans í gegnum þekktustu lög þeirra 

 hafi skilning á því út á hvað mismunandi flokkar rokktónlistar ganga 

Námsmat 

Þátttaka og virkni – 100%  

 

Efnisatriði 

Til umfjöllunar í námskeiðinu má meðal annars nefna: 

 Upphaf rokksins – 5. og 6. áratugurinn  

 Breska innrásin – 7. áratugurinn  

 Psychedelic – 7. og 8. áratugurinn 

 Pönk – 9. áratugurinn  

 Þungarokk – 8., 9. og 10. áratugurinn 

 Stadium rokk – 9. og 10. áratugurinn 

 Glamúr – 9. og 10. áratugurinn 

 Grunge – 10. áratugurinn 

 Britpop – 10. áratugurinn 

 Nýjar stefnur á 21. öld 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Rythmísk hringekja (RYT 3001) 
Markmið áfangans er að nemendur öðlist grunnfærni á ritmísku hljóðfærin fjögur: rafgítar, 
rafbassa, hljómborð og trommur/slagverk. Fjórir kennarar frá Tónlistarskólanum kenna 
nemendunum. Kennt er á hvert hljóðfæri í um 8 vikur og í lokin eru myndaðar hljómsveitir og 
spiluð lög í samræmi við getu hvers hóps. Umsjónarmaður Ritmísku hringekjunnar er Ómar 
Guðjónsson deildarstjóri í Tónlistarskóla Garðabæjar. 
 

Þennan áfanga er hægt að velja annað hvort í 9. eða 10. bekk. 
Kennslustund er ein á viku.  
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Sálfræði (SÁL 2001) 

Markmið áfangans er að nemendur fái fjölbreytta innsýn í hegðun, hugsun og heila mannsins 

– heim sálfræðinnar.   

Nemendur fá tækifæri til þess að skoða sálfræðina frá ýmsum hliðum. Til að byrja með verður 

uppruni, helstu stefnur og viðfangsefni sálfræðinnar í brennidepli. Síðar verða valin 

viðfangsefni sálfræðinnar skoðuð nánar. Af helstu atriðum má nefna kenningar um 

persónuleika, persónuleikapróf, félagssálfræði, skýringar á félagslegri hegðun, líkamstjáning, 

lífeðlisleg sálfræði, auglýsingar og kauphegðun.   

Unnin verða fjölbreytt verkefni, gerðar rannsóknir og sjálfskoðanir, haldnir 

nemendafyrirlestrar og viðfangsefni rædd í hópum.  

Námsmat byggir að mestu leyti á þátttöku í umræðum, nemendafyrirlestrum og vinnu í 

tengslum við rannsóknarverkefni. Engin próf. 

Kennslustund er ein á viku.  
Þennan áfanga er eingöngu hægt að velja í 10. bekk. 

Skák (SKÁ 3001) 

Markmið með áfanganum er að nemendur þjálfist í skákíþróttinni. Hentar jafnt byrjendum 

sem og lengra komnum. 

 

Farið verður í ýmsar æfingar og brellur. 

Einnig verður leikin Netskák.   

 

Námsmat: Sjálfsmat, jafningjamat ásamt mati kennara á vinnu og virkni  

 

Kennslustundir eru ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Skólahreysti (SKÓ 3001) 

Markmið með valfaginu er að: 

 Lögð verður áhersla á æfingar sem auka færni nemenda í skólahreysti, eins og styrk, 
úthald, hraða og snerpu. 

 Ýmsar hraðaþrautir, stöðva- og þrekhringir, leikir og trampólín æfingar 

 Áhersla á ýmiss tækniatriði og reglur í sambandi við skólahreystibrautina 

 Nemendur fái fræðslu um rétt mataræði, þjálfunar- og hámarkspúls, og mikilvægi 
hreyfingar 

Markmið okkar er að þjálfa fulltrúa Garðaskóla fyrir hina árlegu skólahreystikeppni 

Grunnskóla 

Kennslustaðir: Útihreystibraut, fimleikasalur 
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Námsmat byggir á ástundun þátttöku og virkni í tímum 

Þátttakendur bæði stelpur og strákar. 
 
Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Skartgripagerð og föndur í smíðastofunni (SKA 3001) 

Námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á að föndra allskonar hluti úr allskonar efnum. Hanna 

skartgripi eða sambærilega hluti úr málmi eða annarskonar efnum. Nemendur hanna og 

smíða eftir sínum eigin hugmyndum. Hér er lögð áhersla á að vera skapandi og þá eru 

möguleikarnir óþrjótandi hvað hægt er að gera. 

Þar sem kennslan er eingöngu verkleg er virkni í tímum mikilvæg og góð mæting skilyrði. 

Verkefnaval er að öllu leiti í höndum nemenda en þó innan ákveðinnar marka.  Ætlast er til 

að nemendur þjálfist í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og séu meðvitaðir um nám 

sitt á skapandi og persónulegan hátt. 

Námsmat:  

Gefin er vinnueinkunn eftir hvern tíma sem þar sem  iðni, vinnubrögð, frumkvæði og 

framkvæmd verkefna eru metin. Þessi einkun er svo lögð saman í loka annar og gildir 40% af 

lokaeinkun. 

Verkefnin gilda 60%  þar sem 10% er sjálfsmat nemenda. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Slökun (SLÖ 2001) 

Í slökun er aðaláherslan lögð á að nemendur kynnist tækni við það að öðlast hugarró. Farið 

verður í grunnþætti slökunar, mikilvægustu þættir hennar eru djúp öndun og góðar teygjur. 

Teygjur eru slökun og þær stuðla að góðu jafnvægi í líkamanum. Stefnt er að nemendur nái 

færni í yogastöðum og fjölbreyttum æfingum. Einnig vinna nemendur með nuddrúllum en 

þær eru mjög góðar til að mýkja stærstu vöðvahópana. Lykilhæfni: Að geta verið innan um 

aðra nemendur á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Í slökun ætlum við að einblína á tjáningu 

og miðlun ásamt skapandi og gagnrýna hugsun. Námsmat/hæfniskröfur: Virkni í 

kennslustundum, samvinna og viðmót. Nemandi leitast við að fylgja fyrirmælum og 

framkvæma æfingar. Einnig leggur kennari sjálfsmat fyrir nemendur.  

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er einungis hægt að velja í 10. bekk. 
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Smíði og nýsköpun (SMÍ 3002)  

Smíði og nýsköpun gefur nemendum tækifæri til að þroska samhæfingu hugar og handar og 
upplifa, skapa og tjá sig á þann hátt sem hentar nemandanum í gegnum verkefni sín. Byggt 
verður ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar tileinkað sér í smíði. 
Nemendur vinna eitt verkefni eftir gefinni forskrift kennara, síðan velja nemendur sér 

verkefni  sem getur verið nánast hvað sem er úr málmi, tré, plast eða því efni sem  tilfellur. 

Lögð verður áhersla á að nemendur hanni og útfæri sín verkefni sjálfir. Í þessum tíma er lögð 

áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir og vinnusamir.  

Námsmat: 

Gefin er vinnueinkunn eftir hvern tíma sem þar sem  iðni, vinnubrögð, frumkvæði og 

framkvæmd verkefna eru metin. Þessi einkun er svo lögð saman í loka annar og gildir 40% af 

lokaeinkun. 

Verkefnin gilda 60%  þar sem 10% er sjálfsmat nemenda. 

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Spilahópur (SPI 3001) 

Markmið: 

 Læra hin ýmsu spil og viðhalda þannig spilamenningu á Íslandi! 

 Læra undirstöðuatriðin sem gera mann að góðum „spilara“ (þetta er jú ekki bara 

heppni). 

 Efla félagsandann og hafa gaman saman! 

Námsmat: Ástundun og virkni í tímum. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 

Stafræn sköpun (STA 3001)  

Námsþættir: Netið, heimasíðugerð, myndvinnsla, þrívíddargrafík (3D), þrívíddarprentun. 

Forritun; HTML, CSS og inngangur að JAVA, PYTHON ofl. Stopmotion. Einföld hljóðvinnsla. 

Myndbandaklippingar. 

Markmið er að nemendur kynnist því að nota stafræna tækni til framsetningar á efni, kunni 

að beita upplýsingatækni til þess að afla sér upplýsinga og hafi raunhæfar væntingar til 

stafrænnar tækni. Námsmat er byggt á skilaverkefnum og sjalfsmati nemenda í tengslum við 

verkefni. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er hægt að velja í 9. og 10. bekk. 



Valgreinalýsingar 2016-2017  Garðaskóli 

26 
 

Stærðfræði, flugferð (STÆ 9044) 

Takmark þessa hóps er að ljúka grunnskólanámi í stærðfræði að vori. Til að velja þennan 

áfanga þarf nemandi að hafa verið í flugferð í 8. bekk og með lágmarkseinkunina 7,0.  

Nemendur í þessum hópi fara í fjölbrautaáfanga í stærðfræði í 10. bekk og læra þá svipað 

námsefni og kennt er í fyrstu tveimur áföngum  fjölbrautaskólanna.  

Kennslustundir eru 4 á viku. 

Stærðfræðigrunnur  (STÆ 9001) 

Markmið áfangans er að nemendur bæti sig í stærðfræði með því að styrkja hjá sér 

stærðfræðigrunninn. Farið verður ítarlega í grunnatriði stærðfræðinnar sem nauðsynlegt  er 

að kunna til að standa sig vel í stærðfræði 9. bekkjar ásamt því að kenna nemendum á sinn 

vasareikni sem er mjög nauðsynlegur þáttur til að nemendur standi sig vel í stærðfræði. 

Spjaldtölvur fléttast inn í námið sem eykur oft áhuga nemenda á stærðfræðinni. 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er einungis í 9. bekk. 

Stærðfræði, fjölbrautaáfangi (STÆ 2104) 

Til að velja þennan áfanga þarf nemandi að hafa verið í flugferð í 9. bekk og með 

lágmarkseinkunina 7,5. Kenndur verður 2. þreps áfangi á haustönn þar sem nemendur geta 

þreytt próf í FG til að eiga möguleikann á að fá áfangann metinn í öðrum skólum en FG og á 

vorönn verður valið efni úr 3. stigs áföngum sem ekki er metið en undirbýr nemendur undir 

áframhaldandi stærðfræðinám. 

Kennslustundir eru fjórar á viku. 

Stærðfræðigrunnur (STÆ 2001) 

Markmið áfangans er að nemendur bæti sig í stærðfræði með því að styrkja hjá sér 

stærðfræðigrunninn. Farið verður ítarlega í grunnatriði stærðfræðinnar sem nauðsynlegt er 

að kunna til að standa sig vel í stærðfræði 10. bekkjar. Í tímum verður einnig kennt á 

vasareikni sem er mjög nauðsynlegur þáttur þess að nemendur standi sig vel í stærðfræði. 

Spjaldtölvur verða einnig fléttaðar inn í námið sem eykur oft áhuga nemenda á stærðfræði. 

 

Kennslustund er ein á viku. 
Þennan áfanga er einungis í 10. bekk. 
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Verk- og listgreinaval Iðnskólans í Hafnarfirði (IÐN 2003) 

Markhópur: 10. bekkingar í grunnskólunum sem vilja kynnast frekar vinnulagi og aðferðum í 
verk- og listnámi til að undirbúa sig fyrir framhaldsnám.  
 
Markmið:  

 Að kynna nemendum uppbyggingu iðnnáms og möguleikum framhaldsmenntunar að 
því loknu.  

 Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla  

 Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru í viðkomandi iðngrein  

 Að nemendur kynnist handverki og læri vinnubrögð verknáms.  

 Öryggisatriði við vinnu á verkstæðum  
 
Viðfangsefnin:  
Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í lotukerfi þar 
sem hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi sex viðfangsefnum:  

1. Listnám (formlistir, sjónlistir)  
2. Tréiðn  
3. Málmiðn  
4. Rafiðnir  
5. Hársnyrtiiðn  
6. Pípulagnir  

 
Hvert viðfangsefni tekur sex vikur, 3 kennslustundir á viku, 3 x 40 mín.  

Kennst er einu sinni í viku í Iðnskólanum í Hafnarfirði. 
Þennan áfanga er einungis í 10. bekk. 
 

Þýska  (ÞÝS 2002) 

Þessi valáfangi er ætlaður þeim nemendum sem hafa áhuga á að öðlast grunnkunnáttu í 

þýsku. Í áfanganum er leitast við að kenna nemendum einfaldan orðaforða og að geta nýtt 

hann til að tjá sig í töluðu og rituðu máli. Einnig verða kennd grunnatriði þýskrar málfræði.  

Markmið 

 Að öðlast grunnorðaforða í þýsku 

 Að ná grunnfærni í töluðu þýsku máli 

 Að geta lesið og skrifað einfaldan texta á þýsku 

 Að læra grundvallarmálfræðiatriði í þýsku 

 
Kennsluaðferðir 

Innlagnir, ýmsar æfingar í að tjá sig á þýsku í töluðu og rituðu máli, einstaklings- og 

hópavinna  



Valgreinalýsingar 2016-2017  Garðaskóli 

28 
 

Námsgögn 

Námsbækur og ítarefni frá kennara 

Námsmat 

Reglulegar kannanir, verkefnaskil, vinnuframlag í tímum og framfarir, alls 100%. 

Kennslustundir eru tvær á viku. 
Þennan áfanga er einungis í 10. bekk. 
 

 

 


