
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2021 – 2022 
Námskeið 2 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/1Xy7MnkbGsBGckdX7 

 
Námskeið 2 stendur yfir frá 13. október – 2. desember 

 

• Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í samráði við foreldra 

• Mætingaskylda er í valgreinum jafnt og í öðrum greinum 

• Nemendur verða að reikna með heimaverkefnum og kröfum um verkefnaskil í öllum  

valgreinum og jafnvel lokaprófi 

• Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og ef þeir eru í vafa að hafa þá samband við 

námsráðgjafa 

Nemendur geta óskað eftir að fá undanþágu frá öðru námskeiðanna gegn því að fá tómstundaval 

metið. Æskilegt er að staðfesting á tómstundaiðkun liggi fyrir við upphaf skólaárs en einnig er hægt 

að skila inn milli námskeiða og gildir það þá út veturinn. Þegar nemandi hefur hafið námskeið verður 

hann að ljúka því. Eyðublað um undanþágu má fá hjá umsjónarkennara, Sigrúnu skrifstofustjóra og á 

heimasíðu skólans. 

 

Bent er á að aðstæður geta valdið því að ekki sé unnt að verða við öllum óskum nemenda um 

fyrsta val á námskeið og mun þá næsti kostur verða valinn og síðan koll af kolli. Skólinn áskilur sér 

rétt til að draga til baka námskeið ef umsækjendur reynast of fáir. 

 

10 námskeið eru í boði að þessu sinni, 4 í vali A og 6 í vali B. Nemendur velja sér 3 námskeið í vali A og 

3 í vali B eftir því hvaða námskeiði þeir hafa mestan áhuga á. Nemendur verða að velja sér eina 

verkgrein og eina listgrein yfir veturinn. Valnámskeiðin eru 2 x 60 mínútur á viku. 

Skrekkur og nemendaráð - Námskeið eru hafin og því ekki hægt að velja þau. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F1Xy7MnkbGsBGckdX7&data=04%7C01%7CSigurlaug.Johannsdottir%40rvkskolar.is%7Cefd0f7f4a0b34ac7910b08d988199fdf%7C501cc404a577436a99cc82907a967c03%7C0%7C0%7C637690465901461910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8phllLI17KEnn3LaHOu%2BuL4LRqvhm%2FnHVeYHK7421Mw%3D&reserved=0


Val A 
 
 

 
 

Heimilisfræði (verkgrein) 

Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Verkefni: Rifjum upp það sem við vitum um almenna næringarfræði og ráðleggingar um gott 

mataræði. Vinnum verkefni þar sem nemendur velja sér eina uppskrift til þess að gera (breyta og 

bæta eftir þörfum), skila inn uppskrift og innkaupalista. Í valinu munum við matreiða einfalda og 

fljótlega rétti, baka brauð og kökur. Einnig munum við hafa einn tvöfaldan tíma og steikja kleinur.  

Hæfniviðmið: að nemandi: 

• geti beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis 

mæli- og eldhúsáhöld 

• geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi og matreiðslu 

• hafi fengið fræðslu um almenna næringarfræði og 

ráðleggingar um gott mataræði 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er 

eftirfarandi; Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, 

frumkvæði, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða 

sem talin eru hér að ofan. 

 
 

Íþróttir - Líkamsrækt í Reebok Fitness 

Umsjón: Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson 

Tímafjöldi: 1 x í viku á mánudögum frá kl. 14:15-16:00 

Staður: Reebok Fitness Lambhagi Grafarholt 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur kynnist líkamsrækt á jákvæðan hátt 

og læri grunnfærni líkamsþjálfunar til heilsubótar. 

Hæfniviðmið: Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni áhuga á líkamsrækt, jákvæðni í 

þátttöku og sjálfstæði í vinnubrögðum til að auka færni sína. 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, framkoma og umgengni. 

 
 

Kynfræðsla – Einungis fyrir 9. bekk – skylduval í vali 2 

Kennari: Hilja Guðmundsdóttir 

Tímar: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Stelpur koma á mánudögum 3svar sinnum og strákar koma á fimmtudögum 3svar sinnum, síðan er 

skipt. Kennari upplýsir nemendur um skiptinguna fyrir fram og sendir póst heim. 



Lýsing: Hér er um að ræða kynjaskipta tíma kynfræðslunnar. Á sama tíma er einni kennslustund í 

náttúrufræði varið í kynfræðslu þar sem kyn eru blönduð (námshóparnir). 

Nemendur eru fræddir um þær andlegu og líkamlegu breytingar sem verða á kynþroskaaldri, fjallað 

er um manninn sem kynveru og unnið með margvísleg hugtök sem tengjast öll lífi kynjanna. Lögð 

verður áhersla á kynheillbrigði og sjálfsmynd. Sjálfsvirðing og sjálfsþekking er forsenda þess að við 

getum borið virðingu fyrir öðrum og myndað sambönd sem einkennast af heiðarleika, heilbrigði og 

virðingu (gagnvart sjálfum sér og öðrum).   

Námsmat: Til grundvallar eru hæfniviðmið úr náttúrufræðihluta Aðalnámskrá grunnskóla úr 

þættinum lífsskilyrði manna. Námsmat úr kynfræðslu er byggt á dagbókarfærslum þar sem 

nemendur íhuga það efni sem var tekið fyrir, verkefni úr tímum og sömuleiðis heimaverkefni sem skal 

vinna með foreldri eða forráðamanni. Námsmat úr þessu vali fellur undir náttúrufræðina í 9. bekk. 

Hæfniviðmið: að nemandi  

▪ geti rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín og annarra 

▪ geti útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og 

hegðun 

▪ geti útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í að taka ábyrgð á eigin heilsu 

▪ geti útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast 

▪ geti útskýrt hvað felst í ábyrgri kynhegðun  

  

 

The boy in the Striped Pajamas 

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir og Eydís Hörn 

Hermannsdóttir 

Staður: Sæmundarskóli. 

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Markmið og verkefni: Verðlaunamyndin The Boy in the 

Striped Pajamas gerist á tímum seinni 

heimsstyrjaldarinnar og segir frá Bruno, átta ára 

gömlum þýskum dreng, sem lifir áhyggjulitlu lífi í Berlín 

í upphafi seinni heimsstyrjaldarinnar. Faðir hans (David Thewlis) er háttsettur foringi í röðum nasista, 

og breytist líf Bruno töluvert þegar fjölskyldan þarf að flytja sig um set þegar faðirinn fær nýja stöðu 

sem yfirmaður í útrýmingarbúðum. Við fylgjum lífi Bruno eftir og sjáum hvernig veröldin hinum megin 

við girðinguna kemur honum fyrir sjónir. Hvað breytist í hans veröld og hvaða afleiðingar hefur sú 

breyting á líf hans?  

Eftir áhorf myndarinnar fáið þið val um úrvinnslu hennar. Það má t.d. búa til myndasögu á pappír upp 

úr efni myndarinnar, hanna þrívíddarsögusvið, annaðhvort unnið úr pappír eða prentað í 

þvívíddarprentara. Það má búa til podkast, stop motion eða stuttmynd þar sem unnið er með green 

screen eða jafnvel lesa bókina sem þið getið fengið lánaða hér í skólanum. Einhverjir hafa kannski 

áhuga á að kynna sér tæknina sem var til staðar á þessum tíma og skoða t.d. skriðdrekana eða jafnvel 

dulmálið sem notað var til samskipta í gegnum fjarskiptatækin. 

 

Hæfniviðmið - lykilhæfni:  

• Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt. 

• Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu. 

  



Námsmat: Námsmat er í formi símats. Metin er vinna og þátttaka í tímum þar sem vinnusemi, 

frumkvæði, ábyrgð og samvinna eru til grundvallar. Í lok  námskeiðsins verða hæfniviðmið metin og 

gefið er í bókstöfum. 

 

 

 

Val B 

 

 
 

 

Boltaval (knattspyrna, handbolti, blak, körfubolti, skotbolti)          

Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Staður: Verkleg kennsla í íþróttasalnum 

Markmið og verkefni: Markmið valgreinarinnar er að nemendur öðlist aukinn leikskilning í gegnum 

verklegar æfingar og kennslu, stefnt er að því að nemandi öðlist almennan skilning á hugtökum í 

hinum ýmsu boltagreinum og geti nýtt sér þekkingu sína við að miðla öðrum. Viðfangsefni eru 

almenn tækni og undirstöðuatriði leikskilnings. Kennsla verður með verklegum hætti í íþróttasal 

skólans. 

Hæfniviðmið: Hæfni í samskiptum snýr að því að nemandinn sýni áhuga á íþróttunum, jákvæðni í 

þátttöku og sjálfstæði í vinnubrögðum til að auka færni sína frekar í greinunum. 

Námsmat: Námsmat er í formi símats og frammistöðumats og gefið er í bókstöfum. Til grundvallar 

námsmati eru eftirfarandi þættir metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, framkoma og umgengni. 

 

 

Heimilisfræði (verkgrein) 

Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Verkefni: Umræðutími þar sem stuðst verður við kennslubókina Matur og 

menning, farið verður yfir matarræði og sjúkdóma, átröskun, jurtafæði, 

umbúðamerkingar, aukaefni í matvælum og fleira. 

Í valinu munum við matreiða einfalda og fljótlega rétti, baka brauð og kökur 

ásamt því að búa til bollakökur og skreyta þær í síðustu tveimur tímunum. 

Hæfniviðmið: að nemandi 

• geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu 

• geti beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld. 

• hafi fengið fræðslu um aukefni í matvælum, umbúðamerkingar, útlit og gæði matvæla ásamt 

hvernig skal geyma matvæli. 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi;Símat og leiðsagnarmat þar 

sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði, vandvirkni, samskipti, umgengni og 

ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 



 

Hönnun og smíði – Draumaherbergið / Innanhússhönnun (verkgrein) 

Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur    

Verkefni: Langar þig að hanna þitt eigið rými en veist ekki 

alveg hvar eða hvernig á að byrja? Nemendur hanna og 

smíða líkan af draumaherberginu sínu eftir eigin þörfum og 

hugmyndum. Unnið með blönduð efni, hlutföll og 

rýmisgreind. 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti valið efni og verkfæri við 

hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun þeirra, útskýrt 

hugmyndir sýnar með því að rissa upp málsetta 

vinnuteikningu og greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir. 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; 

Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, 

vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru 

hér að ofan. 

 
 

Myndlist - Bland í poka (listgrein)  

Umsjón: Vilma   

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Lýsing: Hægt verður að velja um verkefni. T.d. munum við vinna flottar og fjölbreyttar portrett 

myndir (andlitsmyndir) og nota alls konar efni og aðferðir, nota texta, klippimyndir, teikningu og 

mynsturgerð. Við munum nota myndir af frægu fólki, vinna klippimyndir og teikna og mála ofan í. 

Einnig verður hægt að vinna að fallegri mynsturgerð. Þitt er valið! 

Hæfniviðmið: að nemandi 

• geti valið milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í 

fjölbreytta miðla 

• geti skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og/eða 

rannsókn, myndrænt og/eða í texta 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi: Símat og leiðsagnarmat þar 

sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, 

umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

eru hér að ofan. 

 

 

 

 

 

 



Myndlist - Litskrúðugar leirkrúsir (listgrein) 

Umsjón: Silla 

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Lýsing: Við gerum skemmtilegar og litskrúðugar leirkrúsir úr jarðleir 

og látum hugmyndaflugið ráða og málum svo með akrýllitum.  

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• mótað hlut í jarðleir á sjálfstæðan hátt með ýmsum aðferðum 

• nýtt sér skissugerð sem hluta af vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki sem felur í sér upplýsingaöflun og tilraunir 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi: Símat og leiðsagnarmat þar 

sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, vandvirkni, samskipti, 

umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan.          

   

  

Textílmennt - Hekl 

Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Verkefni: Nemandi nýti sér samfélagsmiðla s.s. You Tube eða Pinterest til að 

finna sér hlut sem hann langar til að hekla. Hann styðjist síðan við þá 

uppskrift eða myndbönd sem sýnir hvernig útbúa skal hlutin. 

Hæfniviðmið: Að nemandi 

• kunni að hekla fastahekl og stuðlahekl 

• geti farið eftir hekluuppskrift 

• geti nýtt sér internetið til að afla sér hugmynda við hönnun 

textilverka. 

Námsmat: Símat er í hverjum tíma þar sem gefið er fyrir vinnusemi, vandvirkni, frumkvæði/sköpun, 

verkfærni, umgengni/ábyrgð og samskipti. Í lok námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt 

námsskrá. 

 

 

 


