
Val á miðstigi í Húsaskóla 

Skólaárið 2019-2020 fá nemendur í 5.-7. bekk í 
Húsaskóla tækifæri til þess að taka þátt í 

þróunarverkefni sem kallast Val. Nemendur geta valið á milli námskeiða í listgreinum, 
verkgreinum, íþróttum og upplýsinga- og tæknimennt fjórum sinnum í viku. Í þessu 
Vali blandast nemendur miðstigs eftir áhuga nemenda á framboði hverju sinni.  

Valið nær til átta kennslustunda á viku þ.e. 
Val A verður 2x í viku tvær kennslustundir í 
senn og eins verður með Val B. Skólaárið 
skiptist í fimm valtímabil, tvö fyrir áramót og 
þrjú eftir áramót. Á hverju valtímabili eru tvö 
valnámskeið í boði þ.e. Val A og Val B. Því 
fá nemendur að velja sér og upplifa 10 
valnámskeið yfir skólaárið. Nemendur velja sér Val A og Val B á sex vikna fresti á þar 
til gerð valblöð í samráði við foreldra sem þurfa að skrifa undir og samþykkja valið 
áður en því er skilað. Athugið að nemendur þurfa að velja íþróttir sem fyrsta val að 
a.m.k. einu sinni á skólaárinu í einhverri af þeim 10 valnámskeiðum sem í boði verða.  

Dæmi um val sem verður mögulega í boði á 
skólaárinu 2019-2020 er t.d. teiknimyndasögugerð, 
vélsaumur – náttbuxnagerð, myndlist, fimleikar, 
skartgripagerð, útivist (skíði/snjóbretti), prjón, 
forritunarsmiðja t.d. MaKey MaKey, skák, leiklist, 
tónlist, dans, tæknilegó, matur og menning í 
heimilisfræði og stuttmyndagerð.  

Markmið verkefnisins er að 
stuðla að auknum samskiptum 
nemenda milli árganga, að efla 
vinnugleði og gefa nemendum 
kost á að velja sér viðfangsefni 
og auka þannig lýðræði í 
skólastarfi. Námsmat í vali byggist á 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem og frammistöðumati. Eins og áður hefur komið 
fram er hvert valtímabil blanda af tækniverkefnum, verklegri vinnu, hreyfingu og 
verkefnum sem fela í sér áskorun af einhverju tagi. 

Kannanir sem gerðar hafa verið sýna fram á að á milli 90-98% 
nemenda og foreldra eru ánægðir með slíkt fyrirkomulag í 
skólastarfi. Vinnugleði, samskipti og þátttaka er einkennandi fyrir 
þessar kennslustundir sem hefur smitandi áhrif yfir í aðrar 
kennslustundir. 

Ef þið hafið spurningar varðandi fyrirkomulag eða annað tengt Valinu þá hafið samband við 
Sólveigu Rósu, aðstoðarskólastjóra solveig.rosa.sigurdardottir@rvkskolar.is  
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Val A (þriðjudagar og fimmtudagar) 

 

Myndlist – Maðurinn – hlutföll og hreyfing (skissur og þrívíð vinna) 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.  Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Verkefni og viðfang: 

Mannslíkaminn verður skoðaður frá öllum hliðum. Gerðar verða 

teikningar og skissur í skissubók sem 

nemendur búa til. Að lokum gera nemendur 

litla manneskju úr vír, pappa og gifsi. Að lokum 

er „styttan“ máluð að vild. 

 

                                                      

Hæfniviðmið:  

Að nemendur 

- notað mismunandi efni og miðla á skipulagðan hátt í eigin 

sköpun 

- nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

- unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði tví-og þrívítt 

- byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

- greint, borið saman og metið aðferðir við gerð mismunandi listaverka 

- geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga:Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, 

vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

    
    

Textílmennt – bangsar og fylgihlutir 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 6. vikur  Kennari: Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir 

Við búum til bangsa og búum svo til ýmislegt fyrir bangsann svo sem bangsaföt, hægt að 

prjóna peysu á bangsann. Búa til teppi og kodda fyrir hann líka ef að tími vinnst til. Sumir búa 

til húfu eða trefil eða slíkt. Einnig er hægt að búa til kanínu í staðinn fyrir bangsa. Ýmis 



aukaverkefni geta svo verið í samráði við kennara ef tími vinnst til.    

 

                                 

  Hæfniviðmið:  

- að þróa eigin hugmyndir í textílverk og geta unnið eftir ferli 

- að nemandi geti gengið frá textílafurð og skreytt textílafurð á skapandi og 

skemmtilegan hátt 

- kynnst nýjum aðferðum innan textílfræða 

- lagt mat á eigin vinnubrögð 

Námsmarkmið: 

- að nemandi læri að vinna með snið og klippa til snið 

- að nemandi noti snið til þess að búa til bangsafatnað  

- að nemandi æfi sig í að vinna í saumavél 

- að nemandi sé sjálfstæður í vali og vinnubrögðum 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir 
 

Upplýsinga og tæknimennt  

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.  Kennari: Jóhanna Þorkelsdóttir 
 
Verkefni:  
Við munum leysa verkefni  sem reyna á seiglu, þolinmæði og sköpunargleði. 
Viðfangsefni okkar verður m.a 

• Fingrasetning – hraðaæfingar 

• Skák á netinu 

• Forritun  

• Breakout EDU 

• Ýmis kennsluforrit 

• Kahoot  
 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 
- sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 
- nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt.  
 



 
Námsmarkmið: 

• Brjóta niður vandamál í minni einingar að þekkja mynstur í vandamálum,  leysa eitt 
vandamál í einu.  

• Nálgast vandamál með skapandi og lausnamiðuðum hætti.   

• Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 

• Beitt réttri fingrasetningu. 

• Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 
 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir 
 

Leiklist og leikir (kennari frá Leynileikhúsinu) 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 6 vikur                               Kennari: María Thelma 
 
Lýsing:  
Planið er fyrst og fremst að hafa gaman og virkja leikgleðina. 
Á námskeiðinu verður áhersla lögð á spuna og framkomu á sviði. Nemendum gefst tækiæri á 
því að tileinka sér verkfæri sem notað er í spuna og persónusköpun. Markmiðið er líka að 
efla sköðunarkraftinn og leikgleðina. Einnig verður farið í tæknilegu hlið leikarans sem verður 
unnið út frá hreyfingu og rödd.  
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi 
- Getið framfleitt sínum eign hugmyndum. 
- Nái góðum tökum á grunnatriðium í spuna. 
- Læri að beita líkama og rödd. 
- Unnið í hóp 
- Nái góðum tökum á rýmisvitundinni. 
- Átt góð samskipti við samnemendur/meðleikara 
 
Námsmat: 
Leiðsagnarmat og umsagnir 
 

Íþróttir 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku      Kennari: David Patchell 
 

Tímafjöldi: 2 x2 kennslustundir á viku. 
Kennari: David Patchell 

 
 

Vikur 
Val A 

1  

2 

3 
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Verkefni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

• Stjórnað upphitun fyrir hóp 

• Stillt upp búnaði 

• Skipt í lið og fundið hlutverk fyrir alla í liðinu 

• Unnið í hóp 

• Dæmt leiki af sanngirni 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Skemmti sér í mismunandi íþróttagreinum 
 
Námsmat: 
Leiðsagnarmat 
 

Eðlisvísindi og hönnun 
Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Tómas Rasmus 

Lýsing:  Við heimsækjum heim efnafræðinnar og eðlisvísinda. Skoðum lotukerfið og 
eiginleika algengra frumefna. Jafnframt munum við skoða einfaldar vélar og hvernig þær 
létta okkur störfin. Við tökum helstu skilgreiningar metrakerfisins til 
kostanna og gerum síðan tilraunir sem aukið geta skilning okkar á 
vísindum.  Unnið verður fyrst með metrakerfið og einfaldar mælingar. 
Síðan verður efna og efnisfræði.  Skoðum vistvæna orkugjafa í okkar 
umhverfi. Reynum að beisla orku með aðstoð lego-tækni og annarra aðferða. Í lokin verða 
tvo hönnunarverkefni. 1. Nemendur eiga að velja sér eitthvert efni úr eðlisvísindum og 
hanna eigin tilraun sem þau sýna félögunum.  2. Nemendur hanna svokallaða vatns-rakettu 
og verður henni skotið á loft með viðhöfn.               
 
Hæfniviðmið: 
 Að nemandi geti  
• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni við að skoða 
vísindin. 
• greint meginatriði vísindalegrar aðferðar.  
• nýtt sér mælitækni og skilið meginatriði metrakerfisins. 

4 Alls kyns stöðvaþjálfun með mismunandi búnaði – 
ef veðrið er gott munum víð nýta okkur það og 
fara út að hlaupa. 
*Ef heppnin verður með okkur við fáum snjó 
munum við fara í skíðabrekkuna. 
 

5 

6 

7 



• umgengist eðlisfræðistofuna og þau áhöld sem þar eru notuð. 
• áttað sig á þeim orkugjöfum sem eru notaðir í okkar umhverfi. 
• áttað sig á sjálfbærni við orkuöflun og nauðsyn þess að nýta orku af skynsemi. 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi 

• átti sig á hinum ýmsu orkugjöfum og sjálfbærni við orkuöflun.  

• átti sig á einföldum vélum sem létta okkur störfin. 
átti sig á eiginleikum helstu frumefna í okkar umhverfi.  

• Þekki grunnatriði metrakerfisins og geti beitt þeirri stærðfræði sem er nauðsynleg í 
vísindum á grunnskólastigi. 
 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat og umsagnir. 

Val B (miðvikudagar og föstudagar) 

 

Skák og spil 

Tímafjöldi: 2 x 2  kennslustundir á viku í 6 vikur  Kennari: Tómas Rasmus „ fide national instuctor“ 

1. Skák: Nemendur læri mannganginn í skák og að tefla við jafningja. Þeir læri um styrk taflamannana 
og helstu byrjanir í skák. Í hverjum tíma verða skákdæmi og þrautir sem nemendur hjálpast að við að 
leysa. Í Lokin veðrur haldið verður nett skákmót þar sem nemendur læra keppnisreglur í skák. 
Námsefni verður bókin Skákkennsla fyrir byrjendur og lengra komna eftir Helga Ólafsson stórmeistara 
og efni á netinu svo sem https://skak.is/skakkennsla/  ( Björn Ívar Karlsson fide trainer) og 
https://www.chess.com/.   
 
2. Spil: Kynnt verða nokkur borðspil svo sem Catan og Ticet to ride síðan verður nemendum kennt að 
nota hefðbundin spilastokk sér og öðrum  til ánægju. Við endum á að læra að spila vist og höldum 
litla keppni í félagsvist. 
  

                                           
 

Hæfniviðmið: 
 Að nemandi geti  
• spilað við aðra og hagað sér eftir samskiptareglum sem við eiga hverju sinni. 
• notað skáksett og teflt við lifandi andstæðing. 
• sýnt sjálfum sér og öðrum virðingu í keppni. 
• heiðarleiki í keppni. 
 
 

 
Námsmarkmið: 
Að nemandi 

https://skak.is/skakkennsla/
https://skak.is/skakkennsla/
https://www.chess.com/
https://www.chess.com/


• kunni mannganginn í skák. 

• Kunni að spila félagsvist. 

• Þekki algeng borðspil og spilareglur. 

• læri að taka sigri og ósigri með stillingu. 

• Þjálfast í rökhugsun 

• verði betri útgáfa af sjálum sér því enginn er fullkominn. 
 
Námsmat:  

Leiðsagnarmat og umsagnir. 
 

Nýsköpun, hugmyndir og grúsksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss    
 
Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku                     Kennari: Áslaug Guðfinna Friðfinnsdóttir 
 
Verkefni:  
Nýsköpun – samvinna – skapandi hugsun – hugmyndarferlið fyrir NKG - grúsk 
Farið verður í gegnum hin ýmsu stig nýsköpunar og hvað það er sem felst í orðinu nýsköpun. Nemendur 
muna vinna bæði hóp- og einstaklingsverkefni. Farið verður í gegnum hönnunar og umsóknarferlið í 
NKG, sem er Nýsköpunarkeppni grunnskóla. https://nkg.is/ 
Einnig verður grúskað með tæki verða tekin í sundur og sett aftur saman. 
Nemendur eru virkjaðir í skapandi hugsun, samvinnu, að hafa frumkvæði, finna og snjallar lausnir. 
Jafnframt að tileinka sér mismunandi nálgun við lausn ýmissa verkefna og temja sér verkleg, skapandi 
og listræn vinnubrögð. 
 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti 
 

- útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu. 
- lýst hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og almennt í samfélaginu. 
- greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir. 
- gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka. 
- gert við og endurnýjað eldri hluti og lengt þannig líftíma þeirra. 

 
Námsmarkmið: 
Að nemandi geti: 
unnið í hópi að fjölbreyttum verkefnum 

- prófað sig áfram og valið úr mismunandi túlkunarleiðum 
- geti sýnt frumkvæði og skapandi hugsun 
- geti sýnt snjallar lausnir (nýsköpun) 
- átt góð samskipi sem einkennast af hjálpsemi, tillitssemi og kurteisi 

 
Námsmat: 
Leiðsagnarmat, umsagnir og símat kennara á vinnubrögðum, frágangi og virkni nemenda. 
 

Myndmennt - Teikning og leir - Portrett og Picasso 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku.  Kennari: Ingibjörg A. Sveinsdóttir 

Verkefni og viðfang: 

https://nkg.is/
https://nkg.is/


Andlitsteikning. Vinnum með hlutföll í andlit. Skoðum Picasso og kúbisma. Skissum andlit í 

kúbískum stil og fullvinnum það með ólíukrít. Að lokum gerum við lágmynd úr leir eftir þeim 

myndum og glerjum í öllum regnbogans litum. 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemendur 

- notað mismunandi efni og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun 

- nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

- unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði tví-og þrívítt 

- byggt listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

- greint, borið saman og metið aðferðir við gerð mismunandi listaverka 

- greint og borið saman mismunandi listastefnur 

- geti notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt 

 

Námsmat:  

Leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru hafðir í huga:Vinnusemi, frumkvæði og sköpun, 

vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða. 

Textílmennt – prjón og nytjahlutir 

Tímafjöldi: 2 x 2 kennslustundir á viku í 6. vikur.  Kennari: Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir 

Lýsing: Við lærum að prjóna og prjónum hluti sem við notum í daglegu lífi; húfur, eyrnabönd og 

fígúrur. Eins mega nemendur líka sauma krosssaum sem aukaverkefni þegar þau klára verkefni. 

Önnur verkefni í samráði við kennara. 

    

Hæfniviðmið:  



- að þróa eigin hugmyndir frá munstri að afurð 

- að kynnast grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar svo og smá sögulegu 

ívafi 

- að nemandi geti gengið frá textílafurð og skreytt textílafurð á skapandi og 

skemmtilegan hátt. 

- kynnst nýjum aðferðum innan textílfræða 

- lagt mat á eigin vinnubrögð  

 

Námsmarkmið: 

- að nemandi sé opinn fyrir handverki bæði gömlu og nýju og geti tengt við 

sögulegan bakgrunn og umhverfi 

- að nemandi nái tökum á því að prjóna 

- að nemandi kynnist nýjum aðferðum innan textílfræða og spreyti sig á þeim. 

- að nemandi sé sjálfstæður í vali og vinnubrögðum 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat og umsagnir.

Íþróttir 

Tímafjöldi: 2 x2 kennslustundir á viku      Kennari: David Patchell 
Verkefni: 
 
 

 

 

 
 
 
 
Hæfniviðmið: 
Að nemandi geti: 

• Stjórnað upphitun fyrir hóp 

• Stillt upp búnaði 

• Skipt í lið og fundið hlutverk fyrir alla í liðinu 

• Unnið í hóp 

• Dæmt leiki af sanngirni 
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi: 

• Skemmti sér í mismunandi íþróttagreinum 
 
Námsmat: 

• Leiðsagnarmat 

Vikur 

Val B 

1  
 
Allskyns bolta- og 
netleikir íþróttir.  

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 

Leiklist og leikir (kennari frá Leynileikhúsinu) 

Tímafjöldi: 2x2 kennslustundir á viku í 6 vikur                               Kennari: María Thelma 
 
Lýsing:  
Planið er fyrst og fremst að hafa gaman og virkja leikgleðina. 
Á námskeiðinu verður áhersla lögð á spuna og framkomu á sviði. Nemendum gefst tækiæri á 
því að tileinka sér verkfæri sem notað er í spuna og persónusköpun. Markmiðið er líka að 
efla sköðunarkraftinn og leikgleðina. Einnig verður farið í tæknilegu hlið leikarans sem verður 
unnið út frá hreyfingu og rödd.  
 
Námsmarkmið: 
Að nemandi 
- Getið framfleitt sínum eign hugmyndum. 
- Nái góðum tökum á grunnatriðium í spuna. 
- Læri að beita líkama og rödd. 
- Unnið í hóp 
- Nái góðum tökum á rýmisvitundinni. 
- Átt góð samskipti við samnemendur/meðleikara 
 
Námsmat: 
Leiðsagnarmat og umsagnir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Val í 5.-7. bekk  

Tímabil 4 (25. febrúar – 3. apríl) 

Nemandi:      Bekkur:_________________ 

Val A – þriðjudögum og fimmtudögum 

Settu kross (1) við þá smiðju sem þú vilt helst fara í, settu kross nr. 2 við það sem þú vilt 

næst mest fara í og kross við nr. 3 sem þú vilt þar næst mest fara í. Stundum er ekki hægt 

að verða við því að allir fái fyrsta valið en þá munu þeir fá fyrsta val á næsta tímabili. 

Heiti valnámskeiðs A 1 2 3 

Myndlist-maðurinn (skissur og þrívið vinna)    

Textílmennt – bangsar og fylgihlutir    

Upplýsinga- og tæknimennt    

Leiklist (kennari frá Leynileikhúsinu)    

Íþróttir - stöðvaþjálfun    

Eðlisvísindi og hönnun    

Val B – miðvikudögum og föstudögum 

Settu kross (1) við þá smiðju sem þú vilt helst fara í, settu kross nr. 2 við það sem þú vilt 

næst mest fara í og kross við nr. 3 sem þú vilt þar næst mest fara í. Stundum er ekki hægt 

að verða við því að allir fái fyrsta valið en þá munu þeir fá fyrsta val á næsta tímabili. 

Heiti valnámskeiðs B 1 2 3 

Skák og spil    

Nýsköpun, hugmyndir og grúsk    

Myndlist – teikning og leir    

Textílmennt – prjón og fylgihlutir    

Íþróttir – allskyns bolta- og netleikir    

Leiklist (kennari frá Leynileikhúsinu)    

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

______________________________________________________ 

Athugið! Síðasti skiladagur valblaðs er mánudagurinn 24. febrúar! 

 


