
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2021 – 2022 
Námskeið 4 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/MPRniSWzeXbSkR927 

 
Námskeið 4 stendur yfir frá 7. febrúar –25. mars 

 
 

• 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. 

 

5 námskeið eru í boði að þessu sinni, 5 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 hafið og því ekki hægt að velja það. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FMPRniSWzeXbSkR927&data=04%7C01%7CSigurlaug.Johannsdottir%40rvkskolar.is%7C403a05d9f90e4fd2791508d9e655035e%7C501cc404a577436a99cc82907a967c03%7C0%7C0%7C637794075067532469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5eKRZbQdkd6oi5N23ONqiDV7Bap0AcOW9MZAiz63hkg%3D&reserved=0


 

 

Val A 
 
 

 
 

 

Heimilisfræði – Eldað og bakað (verkgrein) 
Umsjón:  Linda Jónína Steinarsdóttir 
Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur  

Verkefni: Í valinu munum við baka allskonar og elda einfalda létta rétti, tökum einn tíma í að þrífa og 

strauja. 

Hæfniviðmið:  

• Að nemandi geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og 

matreiðslu 

• Að nemandi 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 tækni (verkgrein/listgrein) 
Umsjón:  Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur  
Í þessu vali vinnum við með hönnunarhugsun og ólíkar leiðir í sköpun. 

Verkefnin eru af ýmsu tagi og leitast við að nýta bæði tækni og hugarflug nemenda.  
 

● Hönnun í vinyl með cricut maker - fest á veggi, tölvur, fatnað eða annað 

● Tilraunir og hugmyndavinna - hvað er hægt að búa til og hvernig? 

● Heimsókn í fab lab þar sem við prófum laserskera og fáum að kynnast 

aðstöðunni þar 

● Hönnun og prentun í þrívídd með Tinkercad eða Onshape 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: 

● beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt 

● sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágangi á vinnusvæði 

● útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu  

 

 



 

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. 

 
 

Núvitund og hárið 

Umsjón: Hilja Guðmundsdóttir 

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

Staðsetning : Náttúrufræðistofa  

Lýsing: Á mánudögum lærum við aðferðir til að nýta núvitund og hugleiðslu í daglegu lífi. Stundum er 

álag, kvíði eða stress að banka upp á í lífinu okkar en það má vel nýta sér aðferðir úr núvitund til að 

vinna á móti því.  

Á fimmtudögum förum við í hárið, að læra ýmsar hárgreiðslur, flóknari og einfaldari. Hvað þarf að 

hafa í huga við umhirðu hársins o.fl.  

Hæfniviðmið: Unnið er með eftirfarandi lykilhæfni:  

• Ég get unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum 

• Ég get tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að sama skapi sett eigin gagnrýni 

uppbyggilega fram 

Námsmat: Símat er á hæfniviðmiðunum.  

  

 

Vetrarútivist. Skíða-brettaferð – Bláfjöll 
förum í fjallið þegar veður leyfir. Til vara förum við í annars konar 

útivist í nærumhverfi skólans.  

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir   

Tími: 12 stundir. Athugið að ferðir verða farnar utan hefðbundinnar stundatöflu og þar verður tekið 

mið af veðurspá og færð á skíðasvæðinu. Kennsla fer fram í Sæmundarskóla og næsta nágrenni þar 

sem farið verður yfir skipulag, útbúnað og fleira.  

Markmið: Kynnumst t.d. skíða- og brettaíþróttum betur og upplifi útiveru yfir vetrartímann á 

jákvæðan hátt.  

 

Búnaður: Einhver kostnaður getur fylgt þessu vali. Nemendur þurfa sjálfir að útvega búnað til 

notkunar í þessu vali (bretti/skíði, skór, innanundirföt, hlífðarfatnaður o.s.frv.). Hægt er að koma með 



eigin skíða/bretta búnað eða leigja á skíðaleigum eða í Bláfjöllum. Auk þess þarf nesti fyrir ferð í 

Bláfjöll. Skólinn mun sjá um kostnað varðandi ferðir og lyftupassa. 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi sýni vetrarútiveru jákvætt hugarfar og geti á jákvæðan hátt tekið þátt í 

þeim verkefnum sem unnið er með og leggi sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi 

innan skóla og utan. 

Námsmat: Símat og frammistöðumat. Áhugi, virkni, umgengni og framkoma í tímum/ferðum. 

    

 

 

 
 

Val B 

 

 

 

 

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

Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín 

Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku 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 - Eldað og bakað (verkgrein) 
Umsjón: Linda Jónína Steinarsdóttir 
Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur  
Verkefni: Í valinu munum við baka allskonar og elda einfalda létta rétti, tökum einn tíma í að þrífa og 

strauja. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

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

• 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 - Bókastoðir úr furu og áli (verkgrein) 
Umsjón: Ingólfur 

Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur  

Í þessu valnámskeiði smíðum við bókastoðir úr furu og áli. Nemendur 

vinna fyrst hugmyndavinnu og gera síðan vinnuteikningu. Þá er 

endanlegt útlit fært yfir á furuborð, sagað, pússað, málað eða 

olíuborið og síðast eru álrenningar beygðir og klipptir til í botn 

stoðarinnar. 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu 

• valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra 

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 - Breytum Monu! (listgrein) 
Umsjón: Vilma og Silla 

Tímabil: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur   

Lýsing: Frábært verkefni þar sem nemendur velja sér portrett unnið af frægum listamanni, t.d. Monu 

Lisu eftir Da Vinci eða verk eftir Van Gogh, Munch, Fridu Kahlo og Andy Warhol og breyta þeim á 

skemmtilegan og spennandi hátt : ) 

Unnið verður með blandaða tækni, mála, klippa, teikna, skyggja, lita….  

 



   

 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• ákveðið eigin útfærslu á verkefni, valið milli mismunandi aðferða, prófað sig áfram og gert 

tilraunir 

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

• lýst skriflega eða munnlega þeim stíl og stefnu sem unnið er með  

hverju sinni 

 

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 – Vélsaumur (verkgrein) 
Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur   

Verkefni: Nemandinn velur sér verkefni í vélsaum annað hvort eftir 

eigin hugmynd eða finnur hana á netinu.  Býr til snið, leggur það á efni 

og sníður.  Síðan saumar hann í saumavél eins og á að gera.  Hægt er að 

gera bæði einfalda flík eða nytjahlut. 

 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• nýtt sér internetið til að afla sér hugmynda við hönnun 

textílverka 

• unnið með snið og sniðið einfalda flík eða hlut 

• þrætt saumavél og breytt um saumspor á henni 

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 námsskrá. 

Þessi ljósmynd sem Óþekktur 

http://www.flickr.com/photos/designsbykari/8037823190/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

