
Valgreinar nemenda í 8—10. bekk 

Skólaárið 2022—2023 



Valgreinar eru kenndar sem hálfsárs námskeið. Hver 
kennslustund er 60 mín per viku yfir skólaárið en þar 
sem valinu er þjappað á 14 vikur er kennsla í hvert 
skipti í 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 styrkleikum. Greinar sem fáir velja 
geta fallið niður. Hver nemandi velur þrjár valgreinar. 

 

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.  

 

ATH; 

Ekki er hægt að skipta um valgrein yfir veturinn. 

Velja þarf valfög fyrir allt skólaárið í einu.  

 

 



 
 
Yfirlit yfir valgreinar Smáraskóla veturinn 2022-2023 
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ATH: ef ekki næst næg þátttaka í valgreinum munu þær 
falla niður.  



Leiklist   

Sviðslist er nafn á öllum listgreinum sem hægt 

er að flytja á sviði. Nemendur vinna saman í 

gegnum leik og tjáningu. Farið verður í leik-

listarleiki og reynt að efla skapandi hugsun. 

Markmið með leiklistarvali er að efla sjálfsvitund nemenda og fá þau til 

að vinna sjálfstætt. Nemendur eiga að taka þátt í skapandi leik með 

ýmsum leiðum. Þau læra að setja sig í spor annarra með hlutverka-

leikjum og jafnframt spinna stutta leikþætti. Nemendur fá innsýn í það 

starf sem fer fram í leikhúsi og þeirri vinnu sem henni tengist. Markmið 

er einnig að fá nemendur til að þora að tjá sig fyrir framan sam-

nemendur og ígrundahvert skref í því sem þau eru að gera.  

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. Verkefnaval er 

að mestu leyti frjálst en miðast við þá kunnáttu og getu sem fyrir er í fata-

saumi, prjóni, hekli, útsaumi eða endurvinnslu. Hvatt er til sjálfstæðis í 

vinnu, verkefnavali og ábyrgðar. 

Námsmat: Virkni nemenda í tímum og áhugi. 



Vatnslitamálun 

Farið verður yfir helstu grunnatriði sem tengjast vatnslitum. Það verður 

farið ýtarlega í mismunandi efni eins og pappír, pennsla og liti til að ná 

góðri stjórn á vatnslitamálun. Fjölbreyttar tilraunir verða gerðar í sam-

vinnu við kennara og áhersla líka lögð á tilraunagleði. Það verður farið í 

allt frá einföldum myndum með fáum litum yfir í flóknari myndir þar 

sem nemandinn mun vinna með mismunandi áferðir til að fullklára 

myndirnar sínar. 

Námsmat: Metið er hvernig nemandinn fylgir fyrirmælum, áhugi og 

vinnusemi , umgengni um efni og áhöld, sköpun sem og verkefnaskil. 

 

 

 

 
 



 

Yoga 
 

Í valínu Yoga er farið í undirstöðuatriði þar sem við munum kynnast jóga.  

Hvað er það, hvaðan kemur það, hvernig er það talið virka og af hverju er 

það talið virka svona vel? Hver tími mun byggjast upp á umræðum/

fræðslu , Hatha jógaflæði og djúpslökun.  

Í upphafi annarinnar verða verklegar æfingar léttari en munu svo þyngjast 

eftir því sem á líður, þar til við í lokin munum reyna við erfiðari og meira 

krefjandi jógastöður. Boðið verður upp á fjölbreytni og mismunandi leiðir 

í jóga.  

Jóga getur hjálpað okkur að byggja upp sterkan og liðugan líkama en 

einnig getur jóga orðið lífslangt ferðalag sjálfsuppgötvunar sem færir þér 

sterkari sjálfsmynd, hugarró, og innri hamingju.  

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 í-

þróttasal. 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. 



Marimbasveit Smáraskóla 

Marimbasveitin hittist einu sinni í viku í eina klukkustund. Unnið er aðal-

lega með afrísk lög sem hafa verið kennd vítt og breitt um Norðurland í 

nokkur ár.  

Mikilvægt samstarf er við aðra marimbanemendur frá t.d. Húsavík.  

Hver nemandi lærir á 1-2 hljóðfæri í hverju lagi. Allir skiptast á að spila á 

ólík hljóðfæri innan hljómsveitarinnar, það á enginn eitt hljóðfæri.  

Marimbasveitin kemur reglulega fram en fastur liður eru vortónleikar 

sem jafnframt er lokamat á frammistöðu nemenda.  

 
Námsmat: Vinnusemi  og þátttaka. 

Forritun 

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 

valinu unnar hreyfimyndir, myndbandavinnsla, 

uppsetning 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 heima-

nám 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 þátttaka. 

  



 

 

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. 

 

Þjálffræði (9. og 10. bekkur) 

Bókleg fræðsla varðandi allt sem viðkemur þjálfun yngri barna.    

Áhersla lögð á allar íþróttagreinar, þó svo að aðaláhersla verði á 

knattspyrnu. Kennsla fer fram bæði í kennslustofu og í Fífunni þar 

sem verkleg kennsla fer fram.  

Námsmat: Símat, virk þátttaka og áhugi. 

 



 

Körfubolti 

Farið verður í grunntækni og er markmiðið að kenna undirstöðuatriði í 

körfubolta. Lögð er áhersla að nemendur taki virkan þátt í tímum.  

 

Námsmat: Ástundun, þátttaka, vinnusemi. 

 

Kvikmyndaval 

Í valinu verður horft á erlendar kvikmyndir og rýnt í þær. Sýndar verða myn-

dir sem unnið hafa til Óskarsverðlauna, er þá aðallega horft á verðlaun fyrir 

bestu kvikmyndina, bestan leik eða leikstjórn. Einnig verða horft á myndir 

sem hafa ekki fengið nein verðlaun en hafa hlotið sess í kvikmyndasögunni. 

Nemendur gera kvikmyndagagnrýni eftir hverja mynd og skila til kennara.  

Námsmat:  Virkni, áhugi og þátttaka og skil á kvkmyndagagnrýni.  

 

 

 

 

 

Borðtennis 

Námsmat: Ástundun og þátttaka.  



 

 

 

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 þátttaka. 

Árbók. 

(Fyrir nemendur í 10. bekk) 

Nemendur vinna við árbók útskriftarárgangs. 

Námsmat: Virkni og þátttaka. 

 



 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 snyrtimennska.  

 

Dungeons and dragons 
 
Í þessu vali munu starfsmenn Þebu 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 félagsmiðstöðva-

opnunum. 

Námsmat:  Virkni og þátttaka. 

 

 



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 hótelher-

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

spænskar myndir. 

Námsmat:  Þátttaka, vinnusemi og verkefnaskil.  

 

 

Kraftlyfingar 

Kraftlyftingar er íþrótt þeirra sem vilja vera sterkir og hentar hún öllum. Í 

þessu vali lærum við tækni við að framkvæma þrjár megin lyftur kraftlyftinga 

sem eru hnébeygja, réttstaða og bekkpressa. Mikil áhersla verður lögð á 

rétta líkamsbeitingu.  

Námsmat: Þátttaka, mæting og virkni.  

 



 

Íþróttafréttir og úrvinnsla 

Hvað er í íþróttafréttum? Farið yfir afrek, árangur, nýjungar! Tengt 

umfjöllun um menn  og málefni, farið í faglega og vandaða umræðu, 

tölfræði, texta og margt fleira sem er gagnlegt, áhugavert og skemmti-

legt! Stórleikir vikunnar ræddir og greindir. Nemendur eru ekki 

skuldbundnir til þess að horfa á allt efni í sjónvarpinu en gott væri ef 

þeir væru búnir að skoða netmiðla og dagblöð fyrir hvern tíma þannig 

að þeir séu upplýstir um helstu fréttir.  

Námsmat: Mætingar, þátttaka, heimaverkefni.  

 

 

 

 

Franska fyrir byrjendur 

Í frönskuvali verða kennd undirstöðuatriðin í frönsku. Léttur orðaforði, 

persónufornöfn og beygingar algengustu sagnorða. Við tileinkum okkur 

nokkra algenga frasa og kynnumst franskri menningu, kvikmyndum og 

tónlist. 

Námsmat: Þátttaka, mæting og virkni.  



 
 

Útivistarævintýri 

Skoðaðar verða nokkrar útivistarperlur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni 

þess. Gengið verður á fjöll, farið í reiðhjólaferðir, hellaskoðun og mögulega 

skíðaferð. Kennt verður í nokkrum löngum kennslustundum sem samtals 

gera eina kennslustund yfir veturinn. 

Námsmat: Virkni og þátttaka í tímum. 
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