
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2021 – 2022 
Námskeið 3 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/jSmPWVmonaDmELWy9 

 
Námskeið 3 stendur yfir frá 3. desember – 4. febrúar 

 

• 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. 

 

13 námskeið eru í boði að þessu sinni, 8 í vali A og 5 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. 

Nemendaráð - Námskeið er hafin og því ekki hægt að velja það. 

Skrekkur – Þeir nemendur sem tóku fullan þátt í Skrekk þurfa ekki að velja námskeið 3 í vali. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FjSmPWVmonaDmELWy9&data=04%7C01%7CSigurlaug.Johannsdottir%40rvkskolar.is%7C746aed8fe7aa4012050308d9af5506e0%7C501cc404a577436a99cc82907a967c03%7C0%7C0%7C637733601990390259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zvDVWJQVdGaS0DIeCdV%2FizyeoU2IzHRK1AS%2BhY03YJs%3D&reserved=0


 

 

Val A 
 
 

 
 

Deutsch für Anfänger - Þýska fyrir byrjendur 
Umsjón: Thomas 

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Lýsing: Við munum taka fyrstu skrefin í að læra þýsku. Við lærum að heilsast, að telja, og að bjarga 

okkur í aðstæðum þar sem þýskir frasar gætu komið manni að gagni. Við byggjum upp orðaforða og 

æfum okkar í að bera orðin fram. Við munum ræða um þýska menningu og sögu. Þegar valið er búið 

kanntu að telja, að kynna þig sjálf/ur, að nota helstu kurteisisvenjur, Þú getur lýst sjálfum þér, 

áhugamálum þínum og þeim sem standa þér næst - bæði í ræðu og riti.  

Námsmarkmið: að nemandi geti 

• skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum 

• skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini sín og kennara um efni tengt náminu 

• sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum eða nánasta umhverfi á 

einfaldan hátt 

• lýst í einföldu máli því sem er næst honum, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi 

• nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar 

 

Námsmat: Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi: Ritunarverkefni, stuttar 

kynningar, kannanir og einnig er fylgst með virkni í tímum. 

 

 

ERASMUS+ - Aðeins fyrir 9 bekk 
Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir  

Staður: Sæmundarskóli 

Tímabil: Þrjú tímabil. 06. 12 - 03.02 (2022), 28.03 - 12.05. og fyrsta tímabil næsta skólaárs.  

Markmið og verkefni: Við kynnum okkur og lærum um vatn í ýmsum formum. Veltum fyrir okkur 

hvaða áhrif vatn hefur á okkur sjálf sem manneskjur og hvaða áhrif það hefur á landnýtingu og 

samfélög sem þar búa.  

Landið okkar er hlaðið auðlindum og ein þetta er vatn. Hvaðan er vatnið að koma og hvert er það að 

fara? Við ætlum að skoða vatn í ýmsum formum og vinna fjölbreytt verkefni þar sem birtingarmynd 

þess verður tekin fyrir. Við munum leika okkur með vatnið og leika okkur í vatni (gufa, vökvi fast efni). 

Sjálfbærnin fær sitt pláss og við skoðum af hverju við þurfum að huga að henni og hvernig hún tengist 

loftslagsmálefnum og landvernd svo náið. Við skoðum hvernig vatn nýtist sem græn orka. 

Verkefni okkar er að safna saman allskonar skemmtilegum upplýsingum og staðreyndum um vatn á 

rafrænan hátt. Við söfnum efni og útbúum stuttmyndir eða stutt myndskeið þar sem helstu aðalatriði 

koma fram og setjum saman.  



Við munum tengjast hóp franskra nemenda sem vinna svipuð verkefni en með annan efnivið og hitta 

þau á netinu. Við munum kynnast menningu þeirra lítisháttar, æfa okkur í samskiptum í rafheimum 

og vinna með þeim einföld verkefni. Í vor munum við taka á móti hópi kennara annarra þjóða og 

bjóða þeim í dagsferð. 

 

Allir níundu bekkingar geta sótt um, en þú þarft að:  

• hafa áhuga á efninu 

• vera tilbúin/n að vinna verkefni úti undir beru lofti 

• hafa helst einhverja þekkingu eða kunna vel á upptöku myndskeiða og myndvinnslu 

• vilja koma fram í mynd,  

• vera tilbúin að skemmta þér við og í þeim aðstæðum sem við sköpum okkur í sameiningu 

• vera tilbúin/n að vinna í lengri og styttri lotum  

• vera tilbúin/ að koma þrisvar sinnum í þetta valnámskeið. 

 

Hæfniviðmið: að nemandi 

• geti sinnt velferð og hag samferðarfólks síns 

• geti unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í 

uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla. 

• geti nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til 

stuðnings í námi sínu. 

 

Að auki gæti verkefnið verið ykkur til framdráttar í tengslum við hæfniviðmið sjálfbærninnar.  

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. 

 

Heimilisfræði – Jólabakstur og léttir réttir (verkgrein) 
Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Verkefni: Valið verður tvískipt, í desember verður jólabakstur sem endar á því að við tökum tvo tíma í 

að baka sörur en í janúar verður aðaláherslan á einfalda létta rétti og tökum einn tíma í að þrífa og 

strauja. 

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 

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. 

 
 

Karlmennskan, kvenleikinn og ég 
Umsjón: Hilja Guðmundsdóttir ásamt Heru Jónsdóttur úr Fókus (kemur inn í 1-2 fimmtudagstíma).  

Tímafjöldi: Mánudagar (kl. 14:15) og fimmtudagar (kl. 13:10).  

Farið verður í vettvangsferð 13. janúar (sá tími fer upp í þó nokkra fimmtudagstíma)  

Staður: Náttúrufræðistofa 

Lýsing: Tilgangur valnámskeiðsins er að styrkja eigið sjálf ásamt því að læra enn betur að þekkja 

einkenni óheilbrigðra samskipta og hvernig megi bregðast við í slíkum aðstæðum, hvort sem maður 

verður fyrir ofbeldishneigðum samskiptum, verður vitni að slíkum samskiptum eða viðhefur 

sjálf/sjálfur slík samskipti. Farið verður í vettvangsferð í Bjarkarhlíð þar sem við fáum fræðslu um það 

starf sem þar er unnið o.fl.  

Fókus kemur einnig að þessu valnámskeiði.  

Hæfniviðmið: að nemandi geti: 

• skoðað mismunandi gerðir sambanda og rætt eigið hlutverk í mismunandi samböndum.  

• greint mismunandi birtingarmyndir ofbeldis og hvernig megi bregðast við slíku.  

• greint frá einkennum heilbrigðra og óheilbrigðra sambanda.  

• tileinkað sér markvissa samskipta- og samningafærni 

• rætt mikilvægi sterkrar sjálfsmyndar og sjálfsvitundar. 

• rætt og greint frá þeim kröfum sem til hans eru gerðar út frá kyni, kynhneigð, kynvitundar 

eða kyntjáningar. 

• sýnt fram á færni í að setja mörk gagnvart öðrum og standa vörð um þau mörk.  

 

Námsmat: Að mestu leyti símat þar sem horft er til þátttöku í umræðum, verkefnum sem lögð eru 

fram í tímum og vinnuhefti. Í lok valnámskeiðs er námsmatsverkefni í formi upptöku eða podkasts 

þar sem umfjöllunarefnið er efni valnámskeiðs.  

  

 

Stop motion og stuttmyndagerð (listgrein) 
Umsjón: Eydís Hörn  
Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  
Staður: Íslenskustofa 
Farið er yfir helstu atriði í handritagerð og uppbyggingu á senum hvort sem ætlunin er að gera 

stuttmynd eða stop-motion. Nemendur vinna handrit í litlum hópum eða einstaklingslega ef þeir 



kjósa og ákveða svo hvaða leið er farin í uppsetningu og upptöku. Við notum Ipada í eigu skólans. Ef 

nemendur eru að vinna að verkefni í öðrum greinum þar sem má skila hreyfimynd eða stuttmynd er 

upplagt að nota þennan tíma í það. 

Hæfniviðmið: að nemandi geti: 

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

við vinnuna 

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

rannsókn, myndrænt og/ eða í texta 

Námsmat: Í námsmati er einnig tekið tillit til frammistöðu í tíma og samskipta við aðra í hópnum. 

  

 

 

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 – Jólabakstur og léttir réttir (verkgrein) 
Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi: Tvisvar í viku, miðvikudögum og föstudögum í 60 

mínútur í senn.  

Verkefni: Valið verður tvískipt, í desember verður jólabakstur 

sem endar á því að við tökum tvo tíma í að baka sörur en í 

janúar verður aðaláherslan á einfalda létta rétti og tökum einn 

tíma í að þrífa og strauja. 

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. 



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 - Skóhilla (verkgrein) 
Umsjón: Ingólfur Örn Björgvinsson 
Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur 
Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði smíða nemendur einfalda 

skóhillu úr tré. Þeir þjálfast í notkun vinnuteikninga og uppmælingu á efni 

og kynnast ólíkum aðferðum við samsetningu á smíðagripum.  

Hæfniviðmið: að nemandi: 

• geti unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu og 

framkvæmt flókna samsetningu. 

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. 

 

 
Myndlist - Jólabland í poka (listgrein)  
Umsjón: Vilma og Silla  
Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  
Lýsing: Við byrjum á jólastemningu og vinnum jólaverkefni í leir eða málun. Frábært væri ef 
nemendur gætu verið lengur í fyrsta tímanum því þá ætlum við að leira. Frí verður gefið á 
móti. Einnig verða unnin ýmis skemmtileg verkefni í teikningu, litun og málun. 
 
Hæfniviðmið: að nemandi: 

• geti mótað hlut í jarðleir á 

sjálfstæðan hátt með ýmsum 

aðferðum 

• geti ákveðið eigin útfærslu á 

verkefni, valið milli mismunandi 

aðferða, prófað sig áfram og gert 

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 – Endurvinnsla (verkgrein) 
Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi:  2 x 60 mínútur í 6 vikur 

Verkefni: Að endurnýta hin ýmsu efni og nýti sér samfélagsmiðla s.s. You 

Tube eða Pinterest til að finna sér hugmynd til að vinna eftir. Unnin verða 

þrjú verkefni: Pappírskarfa úr gömlum tímaritum.                                                            

Hanna nytjahluti bæði úr gömlu herra hálstaui og gömlum gallabuxum. 

Nemandinn verður að koma með gamlar gallabuxur og hálstau til að nota í 

verkefnið. Hægt að kaupa í Rauða Krossbúðinni ef ekki er til heima. 

Hæfniviðmið: að nemandi: 

• hafi fengið fræðslu um endurnýtingu textilefna og nauðsyn hennar. 

• kunni að nýta sér internetið til að afla sér hugmynda við hönnun textílverka. 

Námsmat: Gefið er fyrir hæfniviðmið og símat er í hverjum tíma þar sem gefið er fyrir vinnusemi, 

vandvirkni, frumkvæði,verkfærni, umgengni og samskipti.                                                                                                           

Í lok námskeiðsins er gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt námskrá. 


