
Valgreinar í 9. og 10. bekk 

___________________ 

Námskeið 2 

_________________ 
Námskeið 2 stendur yfir frá 10. október til 2. desember 

 

Nemendur velja námskeið rafrænt á þessari slóð:  
https://forms.gle/sP8k8W8Z53dgCm77A 

 

• Áhersla er lögð á að nemendur velji valgreinar í samráði við foreldra  
• Mætingarskylda 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 á 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, Sólveigu 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. 
 

Val A 

___________________ 

 

Skrekkur og leiklist 

Umsjón: Hera Jónsdóttir 

Markmið og verkefni: Í þessu vali verður unnið að Skrekksatriði Sæmundarskóla 2022 frá 
hugmynd til sýningar. Við munum gera allskonar æfingar, spinna og svo hefja undirbúning á 
Skrekksatriðinu sem krefst mikillar samvinnu og liðsheildar. Það sem skiptir mestu máli er að 
hafa gaman og uppskera í lokin með því að stíga á svið í Borgarleikhúsinu. Þeir sem velja 
Skrekk verða að vera tilbúin til að sleppa mögulega æfingum annars staðar á meðan á 
tímabilinu stendur.  

Hæfniviðmið: 



- Að nemandi geti tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi 

- að nemandi geti unnið í hópi að fjölbreyttum leiklistarverkefnum 

- að nemandi geti prófað sig áfram og valið úr túlkunarleiðum á mismunandi tegundum texta 

Námsmat: Metin er vinna og virk þátttaka í tímum þar sem vinnusemi, ábyrgð, samvinna og 
samskipti eru til grundvallar. Í lok námskeiðs verða hæfniviðmið metin og gefin einkunn 
samkvæmt námskrá. 

 

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. 
 

Nemendaráð  

Umsjón: Dagmar Ólafsdóttir og Kristjana Marín Jónsdóttir. 

Tímafjöldi: Miðað er við eina kennslustund á viku yfir allan veturinn. Auk þess mæta 
nemendur í kringum viðburði á vegum skólans sem er til móts við þá kennslustund sem ætti 
að vera á mánudögum.  

Verkefni: Nemendur sjá um félagsmál skólans, skipuleggja viðburði og halda utan um þá 
undir leiðsögn kennara.  

Hæfniviðmið: 

Nemandi getur: 

• tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir 
• sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum við ólíka 

einstaklinga 
• unnið sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn 
• sýnt frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu 
• nýtt margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun 
• nýtt upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýnin hátt 



• leitað nýrra lausna 
• haldið utan um og skipulagt viðburði 

Námsmat: Símat. Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar námsmati eru eftirfarandi 
þættir: mæting, virkni, samskipti, sjálfstæði, vinnusemi og frumkvæði. Athugið, takmarkaður 
fjöldi nemenda í hverjum bekk kemst að í þessu námskeiði. 

 

Þrívíddarprentun og hönnun - lampar og ljós 

Umsjón: Eydís Hörn Hermannsdóttir 

Tímafjöldi: Tvisvar í viku, mánudögum og fimmtudögum í 60 mín. í senn.  

Markmið og verkefni: Á þessu námskeiði hanna nemendur lampa eða ljós sem þeir prenta 
svo út í þrívíddarprentara. Þeir byrja á að skoða ólíkar gerðir lampa og lýsingar og velta fyrir 
sér hvaða þætti þeir vilja hafa í sinni hönnun. Þeir æfa sig í að teikna upp og undirbúa 
hönnunina og nota Tinkercad til þess að teikna í þrívídd.  

Námsmat: 

Hæfniviðmið: Að nemandi geti  

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu,   
• unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu og útbúið efnislista. 

 

Enska og kvikmyndir 

Umsjón: Jóhann Ingi Jónsson 

Tímafjöldi: Tvisvar í viku, mánudögum og fimmtudögum í 60 mín. í senn.  

Nemendur kynnast enska tungumálinu og auka orðaforða sinn með því að horfa á 
kvikmyndir frá enskumælandi löndum. 

Verkefni: Nemendur velja sér leikstjóra, leikara eða viðfangsefni úr einni af kvikmyndunum 
sem horft var á og halda kynningu á ensku. 

Hæfniviðmið: Nemendur (1-2 í hóp) kynnast mismunandi menningu og framburði 
enskumælandi landa í gegnum kvikmyndirnar. Nemendur auka skilning sinn á töluðu máli í 



kvikmyndum og mynda jákvætt viðhorf gagnvart enska tungumálinu. Nemendur þjálfast 
einnig í því að koma fram og kynna efni fyrir jafningjum. 

Námsmat: Kynning nemanda, sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. 

 

Val B 

___________________ 

 

Heimilisfræði - (verkgrein) 

Umsjón:  Linda Jónína Steinarsdóttir 

Tímafjöldi:  Tvisvar í viku, miðvikudögum og 
föstudögum í 60 mínútur í senn.  

Verkefni:   Í valinu munum við matreiða einfalda 
og fljótlega rétti, baka brauð og kökur ásamt því 
að búa til kökupinna.  

Farið verður yfir almenna næringarfræði og 
ráðleggingar um gott mataræði. 

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

 

Myndmennt - Leirmótun og teikning (listgrein)  
Umsjón: Vilma   
Tímabil: 2 x 60 mínútur í 6 vikur  
Lýsing: Að þessu sinni veður leirmótun í aðalhlutverki og leiraðar verða skálar og fingrapottar 
en einnig verður unnið stutt teikniverkefni. 
Hæfniviðmið: Nemandi 

• getur mótað hlut í jarðleir á sjálfstæðan hátt með ýmsum aðferðum 
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:  Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60 mín á föstudögum. 

Verkefni: Við ætlum að vinna með að endurnýta hin ýmsu efni og fá hugmyndir af 
samfélagsmiðlum svo sem Youtube og Pinterest. Það er til dæmis hægt að hanna tösku, 
snyrtibuddu, penslaveski eða aðra nytjahluti bæði úr gömlu hálstaui og gömlum gallabuxum 
eða öðrum fatnaði.                                                             

ATH: Nemandinn verður að koma með gamlan fatnað  til að nota í verkefnið.  Hægt er að 
kaupa ýmislegt í Rauðakrossbúðinni ef ekkert finnst 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:  Einkunn er gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; Símat og 
leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og 
vandvirkni, samskipti og  umgengni auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru hér að ofan. 

 

Hljómsveit (listgrein) 

Umsjón: Haukur Hannes 

Staður: Tónmenntastofan 

Tímafjöldi: Tvisvar í viku 60 mín á miðvikudögum og  60 mín á föstudögum. 

Lýsing: Rolling Stones, Bítlarnir, Queen, Mínus og Reykjavíkurdætur byrjuðu kannski ekki 
ferlana sína í Sæmundarskóla, en þessir tónlistarmenn byrjuðu samt á því að spila saman. Í 
þessu vali ætlum við einmitt að gera það. 

Við fáum að kynnast hljóðfærunum (gítar, bassi, trommur, hljómborð, söngur, osfrv.), ólíkum 
tónlistarstefnum og verkum, og prófum okkur áfram í að spila og skapa saman. Í lok valsins 
færum við hljómsveitina úr tónmenntastofunni fram á sal og sýnum hvað við erum búin að 
vera að vinna með. 



Hæfniviðmið: Að nemandi geti 

• greint, valið og notað hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í tónsköpun og hlustun, 
• tekið þátt í tónsköpun af einhverju tagi, s.s. kórsöng eða samspili sjálfum sér og 

öðrum til ánægju, 
• notað algeng tæki, hljóðfæri, rödd og forrit til að skapa eigin tónsmíð og / eða 

hljóðverk, 

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 auk þeirra hæfniviðmiða sem talin eru 
hér að ofan. 

 

Hönnun og smíði - Bókastoðir úr furu og áli (verkgrein) 

 

Umsjón: Ingólfur 
Tímafjöldi: 2 stundir á viku í 6 vikur 
Staður: Smíðastofa 

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 nemendur 
• 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. 

 

 
Boltaval (knattspyrna, handbolti, blak, körfubolti, skotbolti)  
Umsjón: Elmar Örn Hjaltalín  
Staður: Verkleg kennsla í íþróttasalnum  
Tímafjöldi: 2 x 60 mín. á viku í 6 vikur 



 

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. 
 


