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Kæri nemandi í verðandi 9. bekk 

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir að nemendur í 9. bekk fái 37 kennslustundir á 

viku, 1480 mínútur.  Þær skiptast 31 stund í kjarnagreinum og 6 stundir í valgreinum.  

Hver valgrein er kennd í 2 stundir í einu og átt þú nemandi góður því að velja 3 valgreinar fyrir 

haustönn og aðrar 3 fyrir vorönn.  

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er heimilt að meta skipulagt nám sem er stundað utan 

grunnskóla, til valgreina, t.d. nám við framhaldsskóla, listaskóla og málaskóla. Einnig er heimilt að 

meta reglubundna þátttöku í íþróttum, félagslífi eða skipulögðu sjálfboðastarfi enda falli það að 

markmiðum skólastarfsins. Val utan skóla er metið sem 4 stundir. 

Ef þú óskar eftir að slíkt sé metið inn í stundatöflu þína þá velur þú aðeins 1 valgrein fyrir haustönn og 

1 fyrir vorönn.  

Fyrir val utan skóla er nauðsynlegt að skila inn sérstöku eyðublaði sem hægt er að fá hjá ritara skólans 

eða á heimasíðu skólans  www.horduvallaskoli.is  

Eyðublaðinu á að skila á skrifstofu skólans strax í upphafi skólaárs, eigi síðar en 4. september. 

  

Nemandi góður nú er þitt að lesa vel lýsingar á valgreinum sem koma hér á eftir og velja þær greinar 

sem hæfa best þínum áhuga.  

Tilgangur valsins er að laga námið sem mest að þörfum þínum og gera þér kleift að leggja eigin 

áherslur í námi miðað við þitt áhugasvið og framtíðaráform.  

Valið getur verið vandasamt og þú ert hvattur til þess að ráðfæra þig við foreldra/forráðamenn og 

leita leiðbeininga hjá kennurum og námsráðgjafa. 

Valgreinar eru jafnmikilvægar og kjarnagreinar, kröfur um ástundun og árangur eru á engan hátt 

minni.  

Vakin er athygli á því að valgrein getur fallið niður ef ónóg þátttaka næst og er því mikilvægt að skrá á 

valblaðið óskir um varaval.  

Val nemenda hefur áhrif á skipulag komandi skólaárs og því verða breytingar á vali ekki mögulegar 

eftir að skóli hefst í haust. 

 

Vandaðu valið – vali skal lokið eigi síðar en 20. maí 

 

 

 

Edda Gíslrún Kjartansdóttir, 

aðstoðarskólastjóri 

 
 

 

http://www.horduvallaskoli.is/
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Að rækta líkamann – aðeins ætlað stelpum 
 

Markmið og hæfnisviðmið með valfaginu er að nemandinn:  

Öðlist víðtæka þekkingu á gildi heilbrigðra lífshátta, s.s. næringar, hreyfingar og þjálfunar. 

Nemendum gefst tækifæri á að kynnast hinum ýmsu íþróttagreinum með eigin þátttöku. Farið verður í 

heimsóknir.  

Taki þátt í hópverkefnum þar sem krafist er samvinnu við undirbúning og framkvæmd tíma. Nemendur fá því 

innsýn inní hvernig það er að stjórna kennslustund.  

Valfagið er kjörið fyrir þá sem hafa almennt áhuga á líkamsrækt, einnig að nemandinn kunni skil á helstu 

hugtökum þjálffræðinnar.  

Kennslustaðir:  

íþróttahús, íþróttavellir, tækjasalur, kennslustofur, vettvangsferðir.  

Námsmat:  

byggir á virkni í tímum, verkefnaskilum og símat. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Nemandi stýrir verklegum tíma og skilar tímaseðli/tímaskýrslu.  

Kennari:  

Guðrún V Ásgeirsdóttir 

Allir flottir 
 

Í þessu vali mun Bjarki forstöðumaður Kúlunnar vinna markvisst með nemendum 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 það hvar styrkleikar hvers og eins liggja. Hugtök sem við munum fást við á skólaárinu 

eru m.a.: Sjálfsmynd, styrkleikar/veikleikar, fjölbreytni, samskiptamiðlar, framtíð. 

Enginn er góður í öllu en það eru allir flottir. 

Námsmat: 

Virkni og þátttaka verður metið. Matskvarði í  vali er lokið/ólokið. 

Kennari: 

Bjarki Sigurjónsson 

Dungeon and dragons 
 

Í þessu vali mun Haffi í Kúlunni vera nemendum innan handar við að spila Dungeon and dragons (DOD). 

Markmiði er að hafa gaman saman og takast á við skemmtileg og krefjandi ævintýri. Einnig munum við leggja 

upp með að allir spreyti sig í að vera Game-master. Einnig verður möguleiki fyrir þátttakendur að spila meira 

utan hefðbundins skóladags á félagsmiðstöðvaopnunum. 

Námsmat: 

Virkni og þátttaka verður metið. Matskvarði í  vali er lokið/ólokið. 

Kennari: 

Hafþór Haukur Steinþórsson 
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Enski boltinn 
 
Markmið:  
Megintilgangur kennslu í enska boltanum er að nemendur öðlist dýpri þekkingu og skilning á ýmsum atriðum í 
tengslum við enska knattspyrnu. Tímarnir eru bóklegir. Í þeim er farið yfir enska boltann frá hinum ýmsum 
sjónarhornum þar sem m.a. er farið yfir ýmsa tölfræði, árangur einstaklinga og liða, sögu félaga, leikgreiningu 
og fleira.  
 
Námsmat: 
 Byggist  á verkefnum í tímum, vinnusemi og áhugasemi. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari: 

Birgir Rafn Birgisson 

Fjallganga  
 

Markmið:  

Að nemendur kynnist íslenskri náttúru og geti nýtt sér fjallgöngu til heilsubótar. 

 

Meginviðfangsefni: 

Farið verður yfir nauðsynlegan búnað sem tengist fjallgöngu og útivist og gengið á 4 – 5 fjöll í nágrenni 

Kópavogs.  

Fjallgönguval er aðeins fyrstu 7 til 8 vikurnar á haustönn, því má gera ráð fyrir að tími valsins verði lengri en 

tvær kennslustundir í senn þessar vikur (4-6 kennslustundir í senn). 

 

Námsmat: 

Byggist á þátttöku og áhuga. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið. 

 

Kennarar:  

Fjóla Dröfn Friðriksdóttir  og Stefán Andri  Stefánsson 

 

Forritun  
 

Meginviðfangsefni: 
Farið yfir almenn grunnatriði í forritun eins og breytur, skilyrðissetningar, lykkjur og fylki.  
Unnið með þrautalausnir og röð aðgerða í teymisvinnu. Á þessu námskeiði reynir á rökhugsun og félagsfærni. 
Ekki er nauðsynlegt að hafa reynslu eða kunnáttu í forritun til að sækja námskeiðið. 
 
Námsmat: 
Byggist á þátttöku og áhuga. 
Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari: 
NN 
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Fjölmiðlalæsi 
 

Umfjöllunarefni 
Námskeiðið myndi fjalla um um fjölmiðlalæsi. Um samfélagsmiðla, áróður, áhrifavalda, auglýsingar, 
almannatengsl og falsfréttir. 
 
Tilgangur og markmið 
Megin markmið námskeiðssins er að vekja athygli nemenda á áhrifum hina ýmsu fjölmiðla á hegðun, hugsun og 
líf þeirra sjálfra og annarra. Skoðuð verða tengsl auglýsingaskrifstofa, fréttamanna, sölumanna, almannatengla, 
stjórnmálamanna, vísindamanna og fleiri og hvernig mismunandi hagsmunir þessara aðila móta þær 
upplýsingar sem við fáum gegnum fjömiðla og þar af leiðir heimsmynd okkar og hegðun. 
 
Kennsluaðferðir 
Kennslan mun byggja á umræðum og sjálfstæðum verkefnum þar sem nemendur velja sér dæmi og 
umfjöllunarefni úr eigin reynsluheimi og setja í víðara samhengi og miðla til samnemenda sinna. Notast verður 
við ítarefni úr fjölmiðlum, bókum og af netinu eftir þörfum. 
 
Dæmi af mögulegu ítarefni 
 

• The Terrifying Cost of "Free” Websites 
https://www.youtube.com/watch?v=5pFX2P7JLwA 
 

 

Kennari: 

Haukur Ísleifsson 

 
 

Friendsval 
 
Sjónvarpsþættirnir Friends sem sýndir voru á árunum 1994-2004 eru af mörgum taldir bestu sjónvarpsþættir 

allra tíma og margir hafa horft á þá oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Við ætlum að skoða hvernig tískan 

breytist, tónlistin sem tengist þáttunum, menningin og frægir frasar. Lærum að spila „ friends lagið“ I´ll be there 

for you,  í lok námskeiðs á hljóðfæri.   

Nemendur vinna ýmis verkefni, setja upp spurningakeppnir, taka fyrir ákveðin viðfangsefni og kynna ofl. 

Hvaðan komu leikararnir og hvað varð um þau? 

Kennari: 

Svava Zophaníasdóttir 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pFX2P7JLwA
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Förðun 

Markmið: 

Að nemendum kynnist grundvallarþáttum í húðumhirðu og förðunar 

Fyrirkomulag: 

Fræðsla verður í formi fyrirlestra og  einnig verkleg kennsla þar sem unnið er í pörum og sem einstaklingar. 

Farið verður yfir helstu atriði húðumhirðu og förðunar.  

Efnisgjald: 

3000 

Námsmat: 

Virkni og þátttaka í tímum er metin. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari: 

… 

Grúsk og grams       
 
Markmið: 
Að öðlast meiri skilning á allskonar tækjum og dóti. 
  
Meginviðfangsefni: 
Í grúski og gramsi er hugmyndin að við skoðum hin og þessi tæki s.s. gamlar tölvur, dvd spilara, o.þ.h. Tökum í 
sundur, pælum í virkninni.  
Lærum aðeins að lóða og gera einfaldar rafrásir. 
Áhersla á virkni/ vinnusemi. 
  
Námsmat: 
Byggir á símati. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 
 

Kennari:  

Kristján Reynir Kristjánsson 

 

Garageband – rafræn tónsköpun 
 
Markmið:  

Að nemendur læri tónsköpun í gegnum appið Garageband og jafnvel önnur sambærileg öpp. Allir búa til sína 

tónlist, sem einstaklingur og í hóp.  

Kennslutilhögun:  

Nemendur nota ipad og appið Garageband og nauðsynlegt er að hafa heyrnatól með í alla tíma. Við lærum 

hvernig vinna má með einfalt hljóð á margan hátt, upptökur inni og úti ofl. 

 

Námsmat: 

Verkefni og símat. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  

Svava Zophaníasdóttir 
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Hjólreiðaval 
 
Markmið:  

Að nemendur kynnist íslenskri náttúru og fjölbreyttum hjólastígum og geti nýtt sér hjólreiðar til heilsubótar.  

Meginviðfangsefni:  

Farið verður yfir nauðsynlegan búnað sem tengist hjólreiðum og útivist og farið verður í 4-5 lengri hjólaferðir í 

og í nágrenni Kópavogs.  

Hjólreiðaval er aðeins síðustu 7 til 8 vikurnar á vorönn vegna veðurs, því má gera ráð fyrir að tími valsins verði 

lengri en tvær kennslustundir í senn þessar vikur (4-6 kennslustundir í senn).  

Námsmat:  

Byggist á þátttöku og áhuga. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið. 

Kennarar: 

 Íris Björk Eysteinsdóttir og NN 

Íslenskar kvikmyndir 
 

Markmið:  

Að nemendur kynnist íslenskum leikurum, leikstjórum og kvikmyndum 

Að nemendur kynnist verðlaunuðum kvikmyndum sem hafa hlotið sess í íslenskri kvikmyndasögu 

Kennslutilhögun:  

Í valinu verður horft á íslenskar kvikmyndir og þær skoðaðar frá ýmsum hliðum. Nemendur gera 

kvikmyndagagnrýni eftir hverja mynd og skila til kennara.  

Námsmat: Virkni, áhugi og þátttaka nemenda verður metin til einkunnar svo og skil á kvikmyndagagnrýni. 

Lokið/ólokið.  

Kennari 

Birgir Rafn Birgisson 
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Jógaval 

 

Markmið:  

 Að auka liðleika, styrk, einbeitingu og hugarró nemenda.  

 Að nemendur þekki ávinning jógaæfinga, slökunar, öndunaræfinga og hugleiðslu. 

 Að nemendur átti sig á hvernig jóga og hugleiðsla getur nýst þeim í daglegu lífi. 

 Að nemendur verði sér betur meðvitaðari um hvernig hugur þeirra vinnur og virkar. 

 Að nemendur muni geta stundað jógaæfingar og iðkað hugleiðslu heima við. 

 Að nemendur kynnist hugmyndinni á bak við núvitund og hvernig hún getur nýst þeim í daglegu lífi. 

Kennslutilhögun: 

Farið verður í helstu teygjur og öndunaræfingar í jóga og þær kenndar hægt og rólega. Töluverð áhersla verður 

lögð á slökun og gildi hennar og hverjum tíma lýkur með slökun. Nemendur læra svo nokkrar einfaldar 

hugleiðsluaðferðir, læra hvernig hugleiðsla getur nýst þeim í daglegu lífi og rætt verður um nýjustu rannsóknir 

tengdar hugleiðslu og núvitund. Einnig verða sýnd nokkur myndbönd og tengd jóga og hugleiðslu. Ekki er gert 

ráð fyrir að nemendur séu að tala saman meðan á tíma stendur.  

Námsmat: 

Virkni og þátttaka nemenda í tímum verður metin til einkunnar.  Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið. 

Kennari:  

Leifur H. Leifsson 

Kynjafræði og jafnrétti 

 

Markmið:  

 Að nemendur kynnist jafnréttismálum og fái þekkingu á bitingarmyndum kynjaskekkjunnar í nær og 

fjær samfélagi nemenda.  

 Að geta áttað sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist í okkar samfélagi og í tengslum við 

poppmenningu.  

 Að nemandi geti tengt menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf.  

Lögð er áhersla á lýðræðislega nálgun í kennslunni þar sem nemendur koma með hugmyndir af efni sem tekið 

er fyrir. Tjáning og umræða eru mikilvægir þættir í námskeiðinu. 

Námsmat:  

Ofangreind markmið metin útfrá hæfniviðmiðum gefin út í aðalanámskrá.  

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið  

Kennari: 

 Íris Björk Eysteinsdóttir 
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Kvikmyndaval – erlendar kvikmyndir og þættir 
 

Markmið: 

 Að nemendur þekki nokkra erlendra verðlaunaðra leikara, leikstjóra og kvikmyndir 

 Að nemendur kynnist sígildum kvikmyndum sem hafa hlotið sess í kvikmyndasögunni 

 Að nemendur læri að þekkja kvikmyndir sem hafa sögulegt gildi  

 Að nemendur kynnist vönduðum erlendum þáttum 

Kennslutilhögun: 

Í valinu verður horft á erlendar kvikmyndir og rýnt í þær. Einnig verður jafnvel horft á einhverja vandaða 

erlenda þætti.  Sýndar verða myndir sem hafa unnið til Óskarsverðlauna, er þá aðallega horft á verðlaun fyrir 

bestu kvikmyndina, bestan leik eða leikstjórn. Einnig verður horft á þekktar myndir sem hafa ekki fengið nein 

verðlaun en hafa hlotið sess í kvikmyndasögunni. Nemendur gera kvikmyndagagnrýni eftir hverja mynd og skila 

til kennara. 

Námsmat: Frammistaða í tímum, þ.e. virkni, áhugi og þátttaka nemenda verður metin til einkunnar (50%) svo 

og skil á kvikmyndagagnrýni (50%). Lokið/ólokið. 

Kennari: Leifur H. Leifsson  

Leik- og söngleikjaval 
 

MARKMIÐ:  

Að nemendur kynnist vinnubrögðum leikara/söngvara/dansara og þjálfist í persónusköpun, leikritun og túlkun 

fyrir framan áhorfendur og upptökuvél. Unnið með framsögn, senuvinnu og að koma fram.  

LÝSING:  

Nemendur beita almennum vinnuaðferðum leikara/söngvara/dansara við undirbúning á hlutverki, búa til 

trúverðuga persónu og þekkja leiðir til að bæta hana. Senuvinna með samnemendum og áhersla á að geta lært 

texta/dans utanbókar. Nemendur læra að nýta leiktækni fyrir framan áhorfendur og upptökuvél, vinna að 

undirbúnum spuna í hóp og taka þátt í óundirbúnum hópspuna.  

Stefnt er að fara í heimsókn í leikhús og fylgjast með vinnu leikara í atvinnuleikhúsi. Endað á söngleik á árshátíð 

Hörðuvallskóla. 

Kennari: 

Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir 
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Lífsleikni/heimspeki/hugleiðsla  
 

Markmið:  

Að nemendur þjálfist í að meta eigið líf, líðan og allt sem þeim er mikilvægt í lífinu.  

Fjallað verður um sjálfsmynd, vináttu, fjölskyldur, sorg, gleði, missi, framtíðina, námið, námstækni svo eitthvað 

sé nefnt. 

Að nemendur fái þjálfun í heimspekilegri samræðu. Í slíkri samræðu eru ýmsir færniþættir þjálfaðir s.s. hlustun, 

gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun, umhyggja og færni nemenda í að tjá hugsun sína 

Í heimspeki er aðaláhersla lögð á að nemendur taki þátt í gagnrýninni samræðu í tímum. Textar, kvikmyndabrot 

og listaverk verða lögð fram til að vekja upp spurningar.  

Hugleiðsla nærir ímyndunaraflið, kyrrir hugann, eflir og styrkir. Kenndar verða aðferðir við öndun, slökun, 

hugleiðslu og sjálfstyrkingu. Þessar æfingar ásamt öðrum verkefnum hjálpa nemendum að:  Læra á hugsanir 

sínar og tilfinningar  Sjá styrkleika sína og efla þá  Styrkja sjálfsmynd sína og greina neikvætt áreiti  Elta 

drauma sína  Vera góður vinur  Líða betur í eigin skinni  Draga úr kvíða  Nota öndun, slökun og hugleiðslu 

Kennslutihögun: 

Stefnt er að því að nemendur vinni eitt stórt verkefni á skólaárinu þar sem þeir taka fyrir hugmynd að eigin vali 

og útfæra hana ítarlega. Lokaafurðin gæti verið t.d. kvikmynd, útvarpsviðtal eða ráðstefnuerindi.  

 

Námsmat: 

Byggir að öllu leyti á verkefninu, virkni og frammistöðu nemenda í tímum. 

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari: 

Guðrún V Ásgeirsdóttir 

 

 

 

Litun textíla 

 
Markmið eru að nemendur geti: 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða, 
 sýnir frumkvæði, vinnur sjálfstætt og í hóp 
  beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu, 
 skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt, 
 lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað til 

þess viðeigandi hugtök, 
 
Kennslutilhögun: 
Kennsla fer fram í eina önn, tvær kennslustundir á viku. Á þessu námskeiði fá nemendur tækifæri til að láta 
sköpun sína ráða ferðinni. Unnið verður með munsturgerð og fataliti til að skapa þá afurð sem nemendur kjósa. 
Nemendur kynnast japanskri tækni við að lita efni, svokallaða Shibori aðferð. Þar eru notaðar mismunandi 
aðferðir við að skapa munstur í efni. Áhersla lögð á að nemendur kynnist fjölbreyttum aðferðum við að skapa 
munstur. Einnig verður unnið með aðrar aðferðir til litunar textíla. 
 
Efnisgjald: 
 4000 
 

Kennari:  

Alma E Kobbelt 
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Ljósmyndun og myndvinnsla fyrir byrjendur 

 
Markmið: 

Menningarlæsi 

 nemandi geti beitt þeirri tækni sem námsgreinin (ljósmyndun) býr yfir á sjálfstæðan hátt 

 nemandi geti tjáð sig um verkefni sín með því að nota hugtök sem greinin (ljósmyndun) býr yfir 

Sköpun 

 nemandi geti skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli, 
myndrænt 

Tækni og búnaður 

 nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu 

Námsgögn: 

 Myndavél (iPad myndavél) 

 iPad 

 Efni frá kennara 

Námsþættir: 

Kennslan byggist fyrst og fremst á því að vekja áhuga nemenda á ljósmyndun og myndvinnslu. Farið verður í 
myndbyggingu og mismunandi myndatökur auk þess sem nemendur kynnast myndvinnslu. Nemendur vinna 
verkefni sín í tímum en eru jafnan hvattir til að æfa sig í að taka myndir heima. 
 
Námsmat:  
Símat sem byggist á virkni og verkefnaskilum. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 
 
Kennari:  
Jóhanna Kr. Arnberg 
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Ljósmyndun fyrir lengra komna sem hafa einhvern grunn OG aðgang að 

stafrænni DSLR myndavél 

Markmið: 

Menningarlæsi 

 nemandi geti beitt þeirri tækni sem námsgreinin (ljósmyndun) býr yfir á sjálfstæðan hátt 

 nemandi geti tjáð sig um verkefni sín með því að nota hugtök sem greinin (ljósmyndun) býr yfir 

 nemandi geti metið eigin verk og verk annarra og rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem 
viðkomandi námsgrein (ljósmyndun) býr yfir 

Sköpun 

 nemandi geti tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á 
samfélagið 

 nemandi geti skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli, 
myndrænt 

Tækni og búnaður 

 nemandi geti nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu 

Námsgögn: 

 Stafræn DSLR myndavél sem nemandi útvegar sjálfur  

 iPad 

 Flickr aðgangur 

 Efni frá kennara 

Námsþættir: 

Kennslan byggist fyrst og fremst á því að dýpka áhuga nemenda á ljósmyndun og myndvinnslu. Farið verður í 
myndbyggingu og margvíslegar myndatökur auk þess sem áhersla verður lögð á listræna tjáningu í gegnum 
myndatökur. Farið verður yfir helstu stillingar stafrænna DSLR myndavéla og nemendur kynnast myndvinnslu. 
Nemendur vinna verkefni sín í tímum en eru jafnan hvattir til að æfa sig í að taka myndir heima. 
 
Námsmat:  
Símat sem byggist á virkni og verkefnaskilum. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 
 
Kennari:  
Jóhanna Kr. Arnberg 
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Lopapeysuprjón  
 

Markmið :  

Að nemendur sem áhuga hafa á  og áður hafa lært að prjóna læri að prjóna lopapeysu eftir uppskrift. 

Kennslutilhögun:  

Nemendur velja sér uppskrif og efni í peysu. Mikilvægt að nota kennslustundirnar vel til að prjóna. 

Einhver heimavinna er óhjákvæmileg. 

Námsmat:  

Símat þar sem horft verður til sjálfstæðis, vandvirkni, vinnusemi, ástundar og áhuga. 

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  

Þórdís Guðný Magnúsdóttir 

 

Makerspace - nýsköpunarsmiðja 
 

Meginviðfangsefni: 
Við fiktum, prófum, sköpum, hugsum og uppgötvum á þessu námskeiði. Nemendur vinna lítil eða stór verkefni 
sem taka lengri eða styttri tíma. Gæti verið að hanna vélmenni, betrumbæta dróna, hanna og smíða eldflaug og 
skotpall, hanna hlut frá grunni í tölvu og prenta hann út í 3D prentara. Í raun eru engar hömlur á hvað hægt 
verður að gera. 

Unnið í einstaklingsverkefnum, paravinnu eða hópvinnu, allt eftir áhuga hópsins. 

Námsmat: 
Byggist á þátttöku og áhuga. 
Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 
 
Kennari: 
Tinna Björk Pálsdóttir 
 
 

 Málmsmíði  
 
Markmið: 
Að nemendur læri undirstöðuatriði málmsmíða. 
  
Í málmsmíði eru unnin verkefni aðallega úr messing og kopar. Dæmi um verkefni eru hringur, nisti, skál. Kennd 
er sögun, kveiking, afglóðun og formun. 
Áhersla er lögð á sköpun, hönnun , fagurfræði og vinnusemi ásamt sjálfstæðum vinnubrögðum. 
 
Námsmat: 
 byggir á símati. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 
 

Kennari:  

Kristján Reynir Kristjánsson 
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Mosaik  
 
Markmið:  

Að nemendur læri að vinna mosaik og að virkja hugmyndaflugið og skapandi hugsun.  

Í fyrstu er unnið mosaik í pappír síðar í gleri. 

Kennslutilhögun:  

Vinnulag við mosaik kynnt. Vinna við mosaik er frekar gróf vinna og því er mikilvægt að fara vel yfir fyrirkomulag 

og umgengni. Nemendur vinna hugmyndavinnu með skissum af verkinu sýnu. Notaðar eru bækur og ákveðnar 

síður á netinu. Unnið er verk ss. kertastjaki, mynd, spegill eða vasi.  

Námsmat:  

Símat þar sem horft verður til sjálfstæðis, sköpunar, vandvirkni, umgengni, ástundunar, vinnusemi og áhuga. 

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  

Þórdís Guðný Magnúsdóttir 

 

Pílukast 
 
Lýsing: 

Í valáfangum í pílukasti læra nemendur m.a. að leggja saman og draga frá í huganum.  Pílukast er gott tól fyrir 

nemendur að æfa einbeitinguna þar sem íþróttin snýst að miklu leyti um stærðfræði. Iðkendur eru að hafa 

gaman af stærðfræði án þess að átta sig á því þar sem þeir eru stöðugt að reikna.  

Flestir tímar fara í æfingar í pílukasti og einnig er stefnt að því að sækja pílukastmót. Í lok vetrar verður skólinn 

með pílukastmót þar sem að veittur verður farandbikar fyrir pílukastmeistara Hörðuvallaskóla.  

Kennari: 

Ari Jóhannson 
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Skrautskrift  
 

Markmið: 

Að nemendur læri að meta gildi handskriftar. 
Að nemendur þekki nokkrar gerðir leturs. 
Að nemendur geti beitt grunnaðferðum í skrautritun. 
Að nemendur geti sett upp einföld tækifæriskort. 
 
Námsþættir: 
Stiklað er á stóru í gegnum sögu leturs, pappírs og skriftar. 
Nemendur læra grunnatriði handskriftar,kynnast nokkrum gerðum skriftar og æfa þær. 
Nemendur læra að nota skrautskriftarpenna og kynnast kortagerð og uppsetningu á þeim. 
Veraldarvefurinn verður notaður í sýnikennslu ásamt öðrum námsgögnum. 
 
Verkefni: 
Æfingahefti, skrifa ljóð, bakgrunnar, jólakort/tækifæriskort 
 
Námsmat: 
Verkefni nemenda og vinna í kennslustundum eru metin ásamt sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Metið verður hvernig nemendur hafa tileinkað sér vinnubrögð við útfærslu hugmynda sinna. 
Meta þróun og úrvinnslu hugmynda, frumleika, sjálfstæði, tæknilega færni og framfarir. 
Verkefni 50% af lokaeinkunn. Ástundun og vinnusemi 50% af lokaeinkunn. 
Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  
Guðrún V. Ásgeirsdóttir 
 

Spænska 
 
Meginviðfangsefni: 

Í þessum tímum verður farið í grunnatriði spænskrar tungu, Áhersla verður lögð á að kynna nemendum 

undirstöðuatriði  í spænskri málfræði ásamt því að læra grunn orðaforða. Einnig verður kynning á spænskri 

sögu og menningu. Meginmarkmið áfangans er að nemendur kynnist spænsku sem tungumáli og öðlist grunn til 

þess að læra meira. 

Námsmat:  

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið. 

Kennarar: 

Birgir Örn Birgisson 
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Starfsnám innan skóla 

Tilhögun: 

Starfsnám innan skóla felur það í sér að nemendur sinna fjölbreyttum viðfangsefnum innan skóla og jafnvel 

utan.  

Verkefnin geta tengst  námi og/eða öðru sem tengist skólanum. Dæmi um verkefni er t.d. aðstoð í dægradvöl, 

mötuneyti, í kennslustundum í skólanum eða nærliggjandi leikskóla, að taka að sér einstaklinga í frímínútum 

eða hádegi, að kynna skólann fyrir nýjum nemendum sem hefja nám eftir skólabyrjun, kynna skólann fyrir 

gestum sem koma í heimsókn, vinna gegn einelti og stuðla að betri samskiptum og líðan nemenda, aðstoð á 

bókasafni og ýmis fleiri verkefni eru möguleg og byggjast þau á nemendahópnum sem tekur þátt í þessu 

verkefni hverju sinni  

Markmið: 

Að nemendur kynnist margvíslegu starfi skólans og fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum.  

 

Vinnutilhögun: 

Nemendur vinna saman í pörum eða hópum eftir því sem við á.   

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið  

Umsjón:  

Björg Ýr Grétarsdóttir 
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STÍLL -  fatahönnun 
 
 

Markmið með Stíl keppninni eru m.a. að: 

 
hvetja unglinga til listsköpunar  
gefa þeim aukin tækifæri til frumlegrar hugsunar  
vekja jákvæða athygli á því hvað unglingar eru að gera á sviði sköpunar 
gefa þeim kost á að koma sínum hugmyndum á framfæri utan félagsmiðstöðvanna 
 

Markmið textílmenntar er að nemendur: 

 
Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar 
við formun textílafurða. 
geri sér grein fyrir efnisþörf við verkefni sín 
takist á við verkefni sem vekja áhuga og vinnugleði sýni fram á vandvirkni og góða umgengni 
geri sér grein fyrir að öguð vinnubrögð eru mikilvægur þáttur í handverki 

 
 
Kennslutilhögun: 
Kennsla fer fram haustönn. Þetta val er samþætt með félagsmiðstöðinni Kúlunni og miðar að því að létta 
nemendum þátttöku í Stíl-keppninni. Félagsmiðstöðin sér um að leiðbeina nemendum í hugmyndavinnunni og 
vinnu við möppuna. Í textílmennt munu nemendur geta unnið úr þeim hugmyndum sem þeir hafa og gert þær 
að raunveruleika.  Þar fá þeir hjálp við sníðagerð og saumaskap. Farið verður í heimsókn í efnaheildsölu þar sem 
nemendur geta valið efni sem hentar viðfangsefninu. 
Frekari upplýsingar um Stíl-keppnina er að finna á slóðinni: http://www.samfes.is/index.php/vidburdir 
 
Námsmat: 

Eftirfarandi þættir verða metnir til einkunnar: Frumkvæði/sköpun, vinnusemi/áhugi, vandvirkni, sjálfstæði, 

viðhorf og umgengi. 

Kennari:  
Alma E. Kobbelt 
 

Söngval 
 

Markmið:  

Að nemendur læri að koma fram fyrir framan aðra og syngja.   

Megináherslur:  

Raddþjálfun, framkoma og lagaval. Nemendur vinna við „mashup“ þar sem nokkur lög eru sett saman í eitt. 

Nemendur æfa lag sem þeir taka upp.   Kvikmyndin Pitch perfect verður notuð til hliðsjónar í verkefnum 

vetrarins.    

Námsmat:  

Símat og verkefni. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  

Svava Zophaníasdóttir 

 

 

http://www.samfes.is/index.php/vidburdir
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Skapandi ritun 
 

Lýsing: 

Nemendur læra að nýta eigin reynslu og tilfinningar til að semja eigin texta. Til dæmis verður unnið með 

persónusköpun, umhverfislýsingar og myndlíkingar. Notuð verða dæmi úr bókmenntum til að sýna hvernig 

góðir bókmenntatextar líta út. Nemendur ráða hvaða viðfengsefni þeir vilja skrifa um en verða hvattir til að 

nýta eigin reynslu og tilfinningar til ritaðrar tjáningar. Nemendur deila skrifum sínum með kennara og hver 

öðrum og  fá markvissa endurgjöf.  

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

- tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og samið texta frá eigin brjósti  

- áttað sig á sköpunarmætti tungumálsins  

Námsmat: 

Í kennslunni verður notast við leiðsagnarmat, markviss endurgjöf veitt á texta  nemenda með 

hliðsjón af viðmiðum um árangur. 

Kennari: 

Edda Gíslrún Kjartansdóttir 

Skólablað 
 

Markmið:    

 beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi 
hátt 

 tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum, 

 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 

 unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum 

 nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt 

 nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra gagna 

 sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er til persónulegra nota eða heimilda- og 
verkefnavinnu 

 nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð 

 unnið í samræmi við reglur um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð 
 

Kennslutilhögun: 

 Nemendur vinna að útgáfu rafræns skólablaðs frá a til ö. Þau ákveða hvað á að vera í blaðinu, taka myndir, 

brjóta um og gefa út. 

Námsmat:  

Ofangreind markmið metin útfrá hæfniviðmiðum gefin út í aðalanámskrá. Matskvarði í valgreinum er 

lokið/ólokið 

Kennari: 

Íris Björk Eysteinsdóttir 
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Smíðaval 
 
Markmið: 
Að nemendur öðlist aukna færni og sjálfstæði í verklegri vinnu. 
 
Nemendur vinna sjálfstætt eigin hugmyndir í samræmi við getu og áhuga í samráði við kennara. 
Áhersla á sköpun, hönnun,og fagurfræði ásamt virkni/vinnusemi. 
 

Námsmat: byggir á símati, Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

Kennari:  

Kristján Reynir Kristjánsson 

 

Stærðfræðival  
 

Stærðfræðival hentar öllum nemendum sem vilja ná auknum árangri í stærðfræði.   
Markmið:   
Að nemendur dýpki skilning sinn á stærðfræði.   
Námsmat:  
Þættir metnir til einkunnar eru vinnusemi, áhugi  og framfarir. Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið. 
Kennari:  
Margrét Ósk Erlingsdóttir 
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Tröllahor, málun og teikning 
 

Áfanginn er þrískiptur: 

Við byrjum fyrsta partinn á teikningu og skyggningu  

við mótum fígúrur með tröllahori (veggfóðurs lími) 

Við munum mála með akríl litum eða jafnvel olíulitum fyrir áhugasama. 

Í teikningunni leggjum við áherslu á að teikna „realist“ eftir fyrirmynd og skyggja, notum bæði blíant og kol. 

Í málunninni förum við í gegnum hver er grundvallarmunur á olíu og akríl litum. 

Við vinnu eitt málverk á striga þar sem viðfangsefnið er að eigin vali í samráði við kennara. 

Í pappamassaverkefninu notum við  veggfóðurslím (tröllahor) þar sem við gerum einhver (furðu)dýr með því að 

gera grind úr vír og klæða svo með pappamassa og mála. 

Lögð er áhersla á frumkvæði frá nemendum með verkefni, áhuga og vinnusemi. Hugmyndir að verkefnum eiga 

að koma sem mest frá nemendum í samráði við kennara (upp á að hugmyndin sé raunhæf í framkvæmd) 

Þetta er ekki áfangi til að hafa það bara kósí og sitja og spjalla heldur bara þá sem hafa raunverulega áhuga 

og eru tilbúnir að sýna þolinmæði og natni við að fullgera hvert verk. 

Tilgangur er að kenna handverk og viðeigandi aðferðir og þjálfa sköpun. 

Ipad er staðalbúnaður í tímum upp á að finna verkefni og fyrirmyndir. 

Hámarksfjöldi í hóp eru 12 nemendur. 

Námsmat: 

Lokið-ólokið með umsögn. Nemendur vinna ferilmöppu með verkefnum og ég legg áherslu á að ásamt mynd af 

verkum sé góð lýsing á hugmynd og uppruna/feril verkefnis. 

Kennari: 

Karl Jóhann Jónsson 

 
 

Tónlist stóru nöfnin 

 
Markmið:  

Að nemendur kynnist og læri um helstu tónlistarmenn/hljómsveitir sögunnar og hvernig þeir/þær hafa haft 

áhrif á þróun tónlistar bæði á Íslandi og erlendis.  

Kennslutilhögun:  

Við skoðum stuttar heimildarmyndir, frásögn kennara, youtube, ofl. Verkefni. 

Námsmat:  

Verkefni og símat. 

Matskvarði í valgreinum er lokið/ólokið 

 

Kennari: 

Svava Zophaníasdóttir 
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Teiknival  
 

Í þessu vali verður aðalega teiknað. Við munum nota ýmsar teikniaðferðir og teikni áhöld svo sem blýanta, kol 

og pastelliti og notum jafnvel vatnsliti í völdum verkefnum. 

 Við byrjum á teikniverkefnum, notum mismunandi teikniblýanta og skyggingu. 

 Við skoðum mismunandi teikniaðferðir með kolum. 

 Við vinnum verkefni með pastellitum. 

 Við gerum verkefni þar sem við byggjum upp skyggingu með vatnslitum, „layer over layer“ 

Hugmyndin er að annað hvert verkefni komi frá kennara og hin frá nemendum í samráði við kennara.  

Lögð er áhersla á frumkvæði frá nemendum með verkefni, áhuga og vinnusemi. 

Þetta er ekki áfangi til að hafa það bara kósí og sitja og spjalla heldur bara þá sem hafa raunverulega áhuga 

og eru tilbúnir að sýna þolinmæði og natni við að fullgera hvert verk. 

Tilgangur er að kenna handverk og viðeigandi aðferðir við teiknun og þjálfa sköpun. 

Ipad er staðalbúnaður í tímum upp á að finna verkefni og fyrirmyndir. 

Hámarksfjöldi í hóp eru 12 nemendur. 

Námsmat: 

Lokið-ólokið með umsögn. Nemendur vinna ferilmöppu með verkefnum og lögð er áhersla á að ásamt mynd af 

verkum sé góð lýsing á hugmynd og uppruna/feril verkefnis. 

Kennari: 

Karl Jóhann Jónsson 

 

 

 

Þýska fyrir byrjendur 
 

Námskeiðið er ætlað byrjendum í þýsku.  Farið er yfir undirstöðuatriði í málfræði, s.s. beygingu sagna, persónu- 
og eignarfornöfn, greini, tölur og klukkuna. Grunnorðaforði er þjálfaður á fjölbreyttan hátt.  Einnig er lögð 
áhersla á lesskilning og þjálfun í framburði.  

Hæfniviðmið: 

Í lok námskeiðis geta nemendur: 

- notað algengan orðaforða 

- skrifað og talað auðveldlega um einföld málefni  

- skilið einfaldar hlustunaræfingar  

- svarað einföldum fyrirspurnum á þýsku 

Kennari: 

Mürüveet Bazaran 
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Heildaryfirlit yfir hvernig valgreinarnar raðast   
 

Þið eruð hvött til að merkja við hér áður en þið farið inn á slóðina hér fyrir neðan. Athugið að í hverjum reit er 

aðeins hægt að velja eina námsgrein. Munið að einnig er heimilt að meta reglubundna þátttöku í íþróttum, 

félagslífi eða skipulögðu sjálfboðastarfi  sem hluta af vali.  Ef þú óskar eftir að slíkt sé metið inn í stundatöflu 

þína þá velur þú val utan skóla í tveimur kössum á haust og vorönn en aðeins einu sinni við val innan skóla á 

haustönn og vorönn.  

 

9. bekkur 

Haust Vor 
Fjallganga  
Aukin stærðfræði 
Að rækta líkamann ( aðeins fyri stelpur) 
Kvikmyndaval 
Allir flottir  
Kynjafræði  
STÍLL - fatahönnun 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

Hjólreiðaval 
Aukin stærðfræði 
Leik- og söngleikjaval 
Kvikmyndaval 
Allir flottir   
Litun textíla 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

Forritun 
Skólablað  
Dungeon and dragons 
Fjölmiðlalæsi 
Jógaval 
Smíðaval 
Spænska 
Förðun 
Teiknival 
Lopapeysuprjón 
Garage band 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

Forritun 
Skólablað 
Jógaval 
Fjölmiðlalæsi 
Smíðaval 
Förðun 
Spænska 
Söngval 
Mósaík 
Tröllahor, teikning og málun 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

Skrautskrift 
Ljósmyndun og myndvinnsla styttra komnir- I-pad 
símar 
Þýska  
Skapandi ritun 
Grúsk og grams 
Tröllahor, teikning og málun 
Tónlist stóru nöfnin 
Pílukast 
Makerspace 
Enski boltinn 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

Lífsleikni , hugleiðsla heimspeki 
Ljósmyndun lengra komnir – DSLR fyrir nemendur 
með aðgang að ljósmyndavélum 
Þýska 
Skapandi ritun 
Teiknival 
Málmsmíði 
Pílukast 
Friendsval 
Íslenskar kvikmyndir 
Makerspace 
Starfsnám innan skóla 
Val utan skóla 
 

 

 


