
Valgreinar nemenda í 8—10. bekk 

Skólaárið 2020—2021 



Valgreinar eru kenndar sem hálfsársnámskeið. Hver 
kennslustund er 60 mín en þar sem valinu er þjappað 
á 14. vikur verður hver valgrein 80 mín. Æskilegt er að 
nemendur geti fengið aðstoð við valið frá foreldrum, 
námsráðgjafa eða umsjónarkennara. Mikilvægt er að 
nemendur velji með hliðsjón af eigin áhuga og styrk-
leikum. Greinar sem fáir velja geta fallið niður.  

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er heimilt að meta skipulegt 
nám sem er stundað utan grunnskóla t.d. nám við framhaldsskóla, 
listaskóla o.s.frv. Einnig er heimilt að meta reglubundna þátttöku í 
íþróttum, félagslífi eða skipulögðu sjálfboðastarfi. Ef nemandi óskar 
eftir að slíkt sé metið í stundatöflu þarf alltaf að skila inn þar til gerðu 
blaði sem fæst hjá ritara og eiga þjálfari/kennari og forráðamaður að 
skrifa upp á það. Að gefnu tilefni langar okkar að taka fram að vinna 
með skóla er ekki metin sem valgrein. 

 

Metin valgrein I 

Nemendur sem stunda tómstundir utan skóla í 3 klukkustundir eða 
meira á viku geta fengið það metið sem eina valgrein. 

 

Metin valgrein II 

Nemendur sem stunda tómstundir utan skóla í 6 klukkustundir eða 
meira á viku geta fengið það metið sem tvær valgreinar. 

 



Hafið hugfast að valgreinar eru ekki aukagreinar heldur eru þær hluti 
af skyldunámsgreinum. Kröfur um ástundun og árangur eru því ekki 
minni í valgreinum en öðrum námsgreinum. Skoðið því þennan            
bækling vel og vandið valið.  

 

Ekki er hægt að skipta um valgrein yfir veturinn. 



Hljómsveitarval    

Viltu taka þátt í skapandi og skemmtilegu starfi. Rokkstjörnuframa er 

ekki lofað en góðri skemmtun og kunnáttu í rafhljóðfærasampili. Það er 

einfaldara en flestir halda að spila saman á hljóðfæri. Bjarney og Geir sjá 

um að leiðbeina ykkur með græjur, garg, grip og húðabarsmíðar. Engin 

skilyrði um tónlistarkunnáttu en jákvæðni, fikt- og tilraunaþörf æskileg. 

Tæknimál fylgja oft hljómsveitastússi þ.e. rótari, upptöku- og raftón-

listaráhugafólk er velkomið. 

Námsmat: Virkni nemenda í tímum 
og áhugi.  

Textílmennt 

Nemendum stendur til boða að vinna að margvíslegum verkefnum, allt 

eftir því hvað höfðar til þeirra áhugasviðs. Nemendur nýta sér áður 

áunna þekkingu og kunnáttu, bæta við og/eða læra nýjar aðferð. Verk-

efnaval er að mestu leyti frjálst en miðast við þá kunáttu og getu sem 

fyrir er í fatasaumi, prjóni, hekli, útsaumi eða endurvinnslu. Hvatt er til 

sjálfstæðis í vinnu, verkefnavali og ábyrgðar. 

Námsmat: Virkni nemenda í tímum og áhugi. 



Myndlist 

 

Farið verður í undirstöðuatriði myndlistar sem mun byggja á endur-

vinnslu alls kyns efnis þar sem unnið er með tvívíð og þrívíð verkefni og 

sérstök áhersla verður lögð á hugmyndavinnu. Ítarlega þróunarvinna og 

tilraunir s.s. Skissuvinna. Mismunandi útgáfur og lausnir á formfræði, 

litafræði, myndbyggingu og útfærslu myndverka, form, mynsturgerð, 

tækniteiknun og þrívíddarhugsun.  Kynntar verða ýmsar leiðir í vatnslita-

málun. Sérstök áhersla lögð á að teikna eitt verk í þrívídd. 

Námsmat: Hvernig farið er eftir fyrirmælum, áhugi, 

vinnusemi  og umgengni um efni og áhöld, sköpun 

sem og verkefnaskil.  

Leirmótun 

Í  Leirmótun er farið í undirstöðuatriði leirmótunar þar sem unnið er 

með form, mynsturgerð, glerunga og brennslur. Nemendur læra m.a. 

að vinna með ýmis leiráhöld og  mótun og einnig að nota glerjungs- og 

leirliti. Helstu viðfangsefni eru ýmist tvívíð eða þrívíð verkefni þar sem 

sérstök áhersla verður lögð á hugmyndavinnu, ítarlega þróunarvinnu og 

tilraunir, s.s. skissuvinnu. Mismunandi útgáfur og lausnir á formfræði, 

litafræði, myndbyggingu og útfærslu myndverka.  Frágangur myndverka 

til sýningar.   



 

Allir flottir 
 

Í þessu vali mun Dúna forstöðumaður Þebu vinna markvisst með nem-

endum að því að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Nemendur munu 

vinna náið saman að því að styrkja og efla hvort annað í gegnum leiki og 

samtal. Við munum rýna í hvar styrkleikar hvers og eins liggja. Hugtök 

sem við munum fást við eru m.a. Sjálfsmynd, styrkleikar/veikleikar, fjöl-

breytni, samskiptamiðlar, framtíðin. 

 

Námsmat: Áhugi, virkni og þátttaka 

Fluguhnýtingar og stangveiði  

Nemendur læra að hnýta flugur, læra um allt sem viðkemur fluguveiði og 

að kasta með flugustöng. Farið verður yfir hvernig á að hnýta flugur í 

kennslustofu með fræðslu og myndböndum. Kastnámskeið verður í 

íþróttasal. Farið verður í veiðiferð að vori. 

Námsmat: Vinnusemi , þátttaka og áhugi. 

 



 Skák 

Smáraskóli hefur átt góðu gengi að fagna í skákíþróttinni síðastliðin ár 

og viljum við því bjóða upp á skákval. Skáksnillingar koma til með að 

kenna nemendum að leysa skákþrautir, Skákmót verða haldin og farið 

verður með skáksveitir á skákmót. 

Námsmat: Áhugi, vinnusemi og virkni.  

 

 

 

 

 

 

Hlaðvarp — Podcast 

Búin verður til útvarpsþáttur/hlaðvarp, þar sem fjallað er um það starf 

sem á sér stað innan veggja skólans. Þátturinn er svo settur á netið þar 

sem kennarar, nemendur og foreldrar geta hlustað á þáttinn og fengið 

upplýsingar um skólastarfið beint í æð frá sjónarhorni nemenda. Við 

lærum m.a. Að vinna saman, undirbúa útvarpsþátt,afla upplýsinga, taka 

viðtöl sem og taka upp og klippa þætti í garageband. 

Þetta er nýtt á nálinni og mun valið því þróast með ykkur.  

 

Námsmat: Áhugi, virkni og þátttaka. 



Endurnýting og fatabreytingar  - eftir áramót  

Unnið er út frá enduvinnslu og endurnýtingu og að skapa textílefnum 

framhaldslíf (fötum, töskum, skór ofl). Allt frá smávegis lagfæringum upp 

í gjörbreytingu frá því sem áður var. Mikil hugmyndavinna, umræður, 

sköpun, þróun og vinna í höndunum þar sem nemendur fá tækifæri til að 

umbreyta flíkum á persónulegan hátt.  Markmið að nemendur kynnist 

hvernig hægt er að endurnýja flíkur ofl. á hagkvæman hátt og hversu 

auðvelt er að finna efnivið til að skapa úr. 

 
Námsmat:  Virkni nemanda og áhugi 
 

Forritunarval 

Eftirsóttasta fólkið á íslenskum vinnumarkaði í dag eru forritarar. Ýmsir 

möguleikar eru á því sviði, ekki síst vegna vinsælda spjaldtölva og snjall-

síma. Í valfaginu verða kennd grunnatriði forritunar og munur á for-

ritunarmálum. Munur á forritun fyrir vefsíður, tölvur, spjaldtölvur, 

snjallsíma o.fl. skoðaður. Búin verða til ýmis forrit og einfalt smáforrit 

(app) fyrir snjallsíma. Notkun snjallsíma og spjaldtölva snýst um marg-

miðlun. Til að brjóta upp beinharða forritunarvinnu verður einnig í val-

inu unnar hreyfimyndir, myndbandavinnsla, upp-

setning rafbóka o.s.frv.  

Námsmat: Virkni, áhugasemi og verkefnavinna. 



Íslenskugrunnur 

Nemendur hafa tækifæri til að fara betur í þau atriði sem þeir hafa ekki 

náð fullum tökum á. Þarna gefast tækifæri til að fá aðstoð við heiman-

ám í íslensku ef nemendur eru í vandræðum. Þetta er val fyrir þá sem 

vilja meiri aðstoð/útskýringar. 

Námsmat: Vinnusemi  og áhugi. 

 

Stærðfræðigrunnur 

Í tímunum verður farið betur í þá þætti stærðfræðinnar sem nemendum 

þykja erfiðastir eða flóknastir. Nemendur fá aðstoð við að styrkja 

stoðirnar og aðstoð við heimanám. Þessir tímar eru fyrir þá sem þurfa/

vilja meiri aðstoð og útskýringar. 

Námsmat: Vinnusemi og áhugi 

  



 
 

Hönnun og smíði  

Markmið með þessu vali er að nemendur læri að sýna handverki virðingu 

og meti það að verðleikum. Geti sett fram og mótað eigin hugmyndir við 

gerð smíðisgripa.  Markmiðið er einnig að nemendur læri að beita verk-

færum rétt og nýti réttan öryggisbúnað.  Nemendur læra einnig að temja 

sér góðan frágang verka og áhalda. 

 

Námsmat: Sjálfstæði, öryggi og frumkvæði í vinnu og sköpun. 

 
 
 

Grunnatriði í Golf 

(fyrir nemendur í 9 og 10. bekk) 

Horft verður á myndbönd í golfi í kennslustofu og farið yfir reglur, útbúnað 

ofl. Í íþróttasal og úti á túni eru æfðar sveiflur og pútt. Nemendur fara í 

eina ferð í golf hjá GKG. 

Ekki er ætlast til þess að nemendur sem eru vanir að spila golf skrái sig í 

þessa valgrein. 

Námsmat: Virk þátttaka og áhugi. 

 



Spilaval                                                        

Markmið með þessu vali er að nemendur þjálfi samskipta– og sa-

mvinnufærini, þjálfist í að tapa og vinna og efla hópandann.  

Námsmat: Virkni, samvinna, frumkvæði og áhugi.    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Listræn skrift  

Kynntar verða mismunandi tegundir af leturgerð og einnig farið í litafræði, 

grafík, form  og útlishönnun. Unnið verður með skissur og frumgerðir. Notuð 

verða  nýjustu smáforitin og tækniteiknun í verkefnavinnu og sérstök áhersla 

er lögð á hugmyndavinnu.  

Námsmat:  Hvernig farið er eftir fyrirmælum, áhugi, vinnusemi  og um-

gengni um efni og áhöld, sköpun semverkefnaskil.  



Útivistarval  

Skoðaðar verða nokkrar útivistarperlur nálægt skólanum og í bænum. Farið 

verður í fjallgöngur, hjólaferð, gönguskíði, skíðaferð, tjaldferð, sjósund o.fl. 

Valið verður kennt í nokkrum löngum kennslustundum að hausti sem sam-

tals gera eina kennslustund að jafnaði yfir allt skólaárið. Nemendur verða að 

gera ráð fyrir að stundum er farið á tíma utan stundaskrár. Mögulega kemur 

til kostnaður fyrir nemendur vegna ferða. 

Námsmat: Virk þátttaka, áhugi og skrifleg verkefni s.s. skipuleggja ferðir. 

 

 

 

 

Hugleiðsla og slökun 

Áhersla verður lögð á mikilvægi slökunar og að tileinka sér aðferðir til að 

staldra við í núinu. Nemendur læra leiðir til að njóta betur alls þess sem lífið 

hefur upp á að bjóða. Hverri kennslustund lýkur með slökun. 

Námsmat: Ástundun, þátttaka, áhugi og stundvísi. 



 

Heimilisfræði 

(fyrir nemendur í 8 og 9. bekk). 

Nemendum gefst kostur á að bæta við sig þekkingu í bakstri og elda-

mennsku léttra rétta. Einnig verður lögð áhersla á næringarfræði og hag-

kvæmni í heimilishaldi.  

Námsmat: Virkni og áhugi. Frágangur og mikilvægi snyrtimennsku verður 

einnig metið til einkunna.  

 

 

Spænska 

 (Fyrir nemendur í 9 og 10. bekk) 

Nemendur fá tækifæri til að upplifa spænskuna eins og hún er notuð í dag-

legu lífi. Læra að mynda einfaldar setningar, heilsa, kynna sig og þakka fyrir 

sig með viðeigandi orðalagi ásamt því að lesa stuttan texta. Farið verður í 

málfræði eins og nafnorð, ákveðinn og óákveðinn greini nafnorða,  persónu-

fornöfn og þekkja muninn á nútíð og þátíð. 

Helstu viðfangsefni eru að nemendur læri um Spán eins og borgir Spánar. 

Læri að segja frá því hvert maður ætlar og spyrja til vegar, panta hótel-

herbergi, tala um starf sitt og margt fleira. Spiluð verða spænsk spil og horft 

á spænskar myndir. 

Námsmat:  Hvernig fyrirmælum er fylgt, 

áhuga, vinnusemi og verkefnaskil.  



 

 

 

Leikskólaval  

(Fyrir nemendur í 9. bekk)  

Nemendur hafa kost á að fara á leikskóla í hverfinu einu sinni í viku frá kl. 

13.00-15.00. Nemendur ganga í störf starfsmanna þar, kynna sér starfsemi 

leikskólans og verða svo valdir til að taka á móti yngstu nemendum Smára-

skóla þegar þau koma í skólann að ári liðnu. 

Valgreinin hefst á því að nemendur fá fræðslu um viðkomandi leikskóla og 

þær starfsreglur sem gilda í störfum með ungum börnum og hefja svo störf.  

 

Námsmat:  Virkni og áhugi 

Árbók—ATH Árbókin er allt skólaárið. 

(Fyrir nemendur í 10. bekk) 

Nemendur vinna við árbók útskriftarárgangs. 

Námsmat: Virkni og áhugi. 

 



 

Ljóta jólapeysan  - fyrir áramót 

Tímarnir verða vinnutímar frá byrjun þar sem undirbúningur hefst 

strax, að skoða og rissa upp hugmyndir.  Gerð verður peysa, prjónuð 

eða saumuð. Peysan þarf ekki að vera ljót en með því að vísa í ljóta þá 

er t.d. átt við eina ofskreytta jólapeysa en þær mega að sjálfsögðu líka 

vera fallegar, skemmtilegar og  venjulegar allt eftir áhuga hvers og eins. 

Nemendur þurfa að kunna að prjóna og vera að mestu sjálfbjarga á 

saumavélar. 

Námsmat: Vinnubók sem nemendur verða að vinna jafnóðum með 

peysunni verður metin. 

 

 

 

 

Kvikmyndasaga 

Farið verður yfir kvikmyndasöguna og skoðað hvað þarf til að gera kvik-

mynd. Einnig verður horft verður  klassískar kvikmyndir erlendar og 

íslenskar sem og kvikmyndir sem hafa haft mikil áhrif á kvikmynda-

söguna.  

Námsmat: Áhugi, virkni og þátttaka 

        

  



 
 

Vélritun og fingrasettning  

Í þessu vali verður farið yfir rétta fingrasettningu og að nemendur 
læri smátt og smátt að nota rétta fingrasettningu við allt lyklaborðið. 

Markmiðið er að nemendur nái tökum á blindskrift sem virkar þannig 
að á lyklana er slegið án þess að horfa á lyklaborðið. 

  



 

. 

 

Nám við MK metið sem valgrein. Enska og stærðfræði er aðeins fyrir 

nemendur í 10.bekk sem náð hafa B+ að lágmarki í viðkomandi grein 

og geta  unnið sjálfstætt. ATH kennt á vorönn. 

 

ENSK2BA05 Sambærilegur við ENS203 /metið í stað einnar valgreinar. 

Enska fyrir sjálfstæðan notanda, stig b1/b2. Evrópski tungumálaramminn. 

Áfangi á öðru þrepi. Kenndur á vorönn. 

Kennsla er ca fjórar klukkustundir á viku sem dreifist á þrjá daga.  

 

STÆR2BC05 Sambærilegur við STÆ203 / metið í stað einnar valgreinar. 

Algebra, föll og gröf. 

Áfangi á öðru þrepi. Kenndur á vorönn. 

Kennsla er ca fjórar klukkustundir á viku sem dreifist á þrjá daga.  

 

VERM1AA03—verklegur áfangi í matvælagreinum. Metið sem ein valgrein. 

Áfangi á fyrsta þrepi. Kenndur á haustönn.  

Áfanginn er kenndur á einni önn.  Í áfanganum fá nemendur innsýn í samn-

ingsbundnar faggreinar í matvælageiranum þ.e. bakstur, framreiðslu og 

matreiðslu.  Nemendur fá lánaða vinnubúninga sér að kostnaðarlausu. 

Miðað er við að þeir nemendur sem fá að velja þennan áfanga hafi færni til 

að vinna sjálfstætt og hafi sjálfsaga til þess að umgangast verkfæri í eld-

húsum af varfærni. 

Kennsla fer fram á fimmtudögum kl 13—16:25 


