
 
 

Valgreinar í 9. – 10. bekk 

2021 – 2022 
Námskeið 5 

 

 

Nemendur velja námskeið á rafrænan hátt í gegnum þessa slóð: 
https://forms.gle/ZD1KY2k7bRYgMvSw9 

 
Námskeið 5 stendur yfir frá 28. mars –27. maí 

 
 

• 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, 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%2FZD1KY2k7bRYgMvSw9&data=04%7C01%7CSigurlaug.Johannsdottir%40rvkskolar.is%7C80a3091edf9a40cb9b0308da0b37cf35%7C501cc404a577436a99cc82907a967c03%7C0%7C0%7C637834631589201080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rOwdpE9D0ydDT%2FVbjtm6r8bzXUHlaeWQM6qJpYjt2%2F0%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. 

 

 
Hönnum merki og myndir í vinyl (listgrein, verkgrein) 
Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur  
Í þessu vali vinnum við með vinylskera (Cricut-maker) og nemendur læra bæði að hanna sínar eigin 

myndir og nýta sér það sem þeir finna á netinu. Myndirnar eru skornar út í vinyl 

sem hægt er að fá í ýmsum litum og áferðum, festa á veggi, 

fatnað eða annað. Við prófum líka að nota skerann fyrir annað 

en vinyl og könnum möguleika tækisins.  

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. 

 

 

Leiklist (listgrein) 
Umsjón: Álfheiður Ingólfsdóttir 

Staður: Íslenskustofa 

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði ætlum við að nýta okkur ýmsar aðferðir leiklistar til að 

dýpka skilning okkar á okkur sjálfum, mannlegu eðli og samskiptum. Leikur og sköpun munu skipa 

stóran sess á námskeiðinu og við munum gera alls kyns æfingar, fara í leiki, spinna, skrifa örleikrit 

sem við flytjum hvert fyrir annað og ýmislegt fleira sem tengist leiklist. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti: 

• tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi 

• unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum 

• prófað sig áfram og valið úr túlkunarleiðum á mismunandi tegundum texta 

Námsmat: Metin er vinna og þátttaka í tímum þar sem vinnusemi, ábyrgð, umgengni og samskipti 

eru til grundvallar. Í lok námskeiðs verða hæfniviðmið metin og gefin einkunn samkvæmt námskrá. 

 

 

LAND - Landvernd - Vatn í allskonar formum - ERASMUS+ - lota 2 

Aðeins fyrir 9 bekk. 

Umsjón: Sofia Jóhannsdóttir  

Staður: Samfélagsfræðistofa 

Tímabil: 28.03 - 12.05. og fyrsta tímabil næsta skólaárs.  

Markmið og verkefni: Við höldum áfram að vinna með 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 og 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 myndefni þar sem helstu aðalatriði koma fram og setjum 

saman.  

Við munum skoða hvað aðrir nemendur þátttökuþjóða hafa verið að gera.  Við munum kynnast 

menningu þeirra lítisháttar og skoða verkefni sem þau hafa verið að gera. Í haust munum við taka á 

móti hópi kennara annarra þjóða og bjóða þeim í dagsferð. 

 

Ef þú hefur sérstakan áhuga á því að koma í verkefnið og hefur ekki verið þátttakandi í því áður skaltu 

koma sérstaklega til Sofiu og við skoðum hvort það sé laust pláss. 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 tvisvar sinnum í þetta valnámskeið. 

 

Hæfniviðmið: að nemandi geti 

• sinnt velferð og hag samferðarfólks síns 

• 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 

• 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.  

  

 

 
 

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 - Skurðarbretti (verkgrein) 

Umsjón: Ingólfur 

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Í þessu vali smíðum við skurðarbretti fyrir eldhúsið úr húsþurri furu. Við 

vinnum eftir verkáætlun, gerum vinnuteikningu, veljum efni, límum, sögum og 

verkum yfirborð svo úr verður fallegur smíðagripur sem nýtist fyrir heimilið 

Hæfniviðmið: Að nemendur geti 

• valið og notað viðeigandi verkfæri 

• valið samsetningu og yfirborðsmeðferð við hæfi 

• framkvæmt flóknari samsetningar 

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 – Málun (listgrein)  
Umsjón: Vilma og Silla 

Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  

Lýsing: Skemmtilegt og fallegt verkefni í málun þar sem unnið 

verður með uppstillingu. Nemendur prófa spennandi efnivið og 

unnið verður með akrýlmálningu á svartan þakpappa. Lögð verður 

áhersla á ljós, skugga, litablöndun og að nemendur læri að velja sér 

verkfæri við hæfi. 

Hæfniviðmið: Nemandi 

• getur unnið mynd með akrýlmálningu á sjálfstæðan hátt, unnið með flóknari 

litablöndur og valið pensil við hæfi 

• getur unnið með ljós og skugga í myndverki 

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 - prjón og hekl (verkgrein) 
Umsjón: Ingibjörg Ragnarsdóttir 

Tímafjöldi: 2 x 60 mínútur í 6 vikur   

Verkefni: Nemendur  velja sér annað hvort að hekla eða prjóna og  finna sér 

verkefni við hæfi annað hvort á samfélagsmiðli, í blöðum eða í bókum. þeir 

læra að fara eftir uppskrift, útbúa og ganga frá textílhlut. 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• heklað fastahekl og stuðlahekl 

• prjónað slétt og brugðið 

• farið eftir uppskrift 

• 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 

námskrá. 

. 


