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Veturinn 2022-2023 
   

 

Nám í 10. bekk 
 
Námsefni í 10. bekk er skipt í tvo flokka: KJARNA og VAL. 
 
 
 

KJARNI 
Kjarninn er skyldunámsefni allra nemenda í 10. bekk.  Í honum eru eftirtaldar námsgreinar 
með tilgreindum kennslustundafjölda. 
 
 Íslenska..............................................   6 kennslustundir á viku. 
 Stærðfræði.........................................   6  kennslustundir á viku. 
 Enska.................................................   4  kennslustundir á viku. 
 Danska...............................................   3  kennslustundir á viku. 
 Íþróttir................................................   2  kennslustundir á viku. 
 Sund .................................................    1  kennslustund á viku. 

Samfélagsfræði.................................   4  kennslustundir á viku. 
Lífsleikni...........................................  1  kennslustund á viku. 
Náttúrufræði......................................    3  kennslustundir á viku. 
Sviðslist/söngleikurinn......................  2  kennslustund á viku. 
Kjarni samtals....................................    32 kennslustundir á viku. 
   
Valgreinar..........................................     5 kennslustundir á viku. 
Alls......................................................    37 kennslustundir á viku. 
 

 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 er miðað við að tímafjöldi nemenda sé allt að 37 
stundir á viku og getur frjálst val verið 5 stundir. Athugið að val er bindandi fyrir komandi 
skólaár og því er mikilvægt að vanda valið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgreinar í 10. bekk 2022-2023 
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Valgreinar í 10. bekk 2022 – 2023 
 
 
Mikilvæg atriði sem hafa ber í huga:  
Valgreinar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn mikilvægar og kjarnagreinarnar og kröfur 
um ástundun og árangur verða á engan hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi nemenda  að 
velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja sér a.m.k. 6 valgreinar, merktar 1 – 6 á 
umsóknarslóðinni, sjá hér  https://forms.gle/maDb5sDGyadmpg9WAog raða þannig í 
forgangsröð. Það er áríðandi að nemendur ráðfæri sig við foreldra/forráðamenn sína áður en 
þeir senda inn umsóknina.  Einnig er mikilvægt að val nemenda sé vel ígrundað svo ekki þurfi 
að gera breytingar eftir að búið er að útbúa stundatöflu fyrir hvern og einn. 
 
 
Annað val  
2-4 stundir á viku 
Samkvæmt grunnskólalögum er þátttaka í félagslífi, íþróttum, tónlistarnámi eða skipulögðu 
sjáfboðastarfi metin sem nám í valgreinum á unglingastigi. Nemendur merkja við ”Annað 
val” sem hefur forgang  á umsóknarslóðinni og skrifa útskýringar með. Í haust skila 
nemendur inn staðfestingu á ákveðnu umsóknareyðublaði sem nálgast má á heimasíðu 
skólans. Nemandi getur að hámarki fengið 4 valtíma skólaársins metna sem annað val.  
 
 
Árbók 
2 stundir á viku 
Í byrjun verður farið í undirstöðuatriði fréttamennsku. Hvað eru fréttir? Uppbygging og gerð 
frétta, fréttatilkynningar og greinaskrif. Mikilvægi góðs málfars á trúverðugleika frétta. Farið í 
mismunandi tegund fjölmiðlunar. Undirstöðuatriði í myndatökum fyrir sjónvarp og 
blaðamiðla. Gefið verður út blað, skólablað, tímarit eða árbók í lok vetrar. 
Námsmat: Umsögn sem m.a. byggir á virkni og sjálfstæði. 
 
 
Bökunarlist 
2 stundir á viku 
Nemendur læra að baka einfaldar og flóknari uppskriftir. Unnið með gerbakstur, hrært deig, 
hnoðað deig og þeytt deig. Markmiðið er að nemendur geti bakað á fjölbreyttan hátt bæði til 
heimilisins og þegar veislu ber að garði. Lagt verður mat á vinnu í tímum, frumkvæði, 
skipulag, sjálfstæði og vinnusemi. 
 
 
Danska 
1 stund á viku 
Áhersla verður lögð á upprifjun á grunnatriðum, m.a. tölustafi, mánaðarheiti og að auka 
orðaforða. Þetta er fyrir nemendur sem þurfa að efla grunninn í dönsku og þurfa meiri 
stuðning. Markmiðið er fyrst og fremst að auka sjálfsöryggi nemenda í faginu.  
Námsmat: Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
 

https://forms.gle/maDb5sDGyadmpg9WA
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Fatahönnun  

2 stundir á viku – á haustönn og annar hópur á vorönn 

Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru til að 

sníða og sauma einfaldar flíkur af ýmsum gerðum. Læri að vinna með tilbúin snið og tilbúin 

grunnsnið. Læri að breyta og gera við eldri flíkur. Saumaðar eru t.d. pils, boli, hettupeysu, 

leggings eða einfaldan kjól. Lögð er megináhersla á að nemendur læri að fylgja verkinu eftir 

frá hugmynd að fullunnu verki og temji sér vönduð vinnubrögð. 

Markmið áfangans er að nemendur læri að: 
- þræða og stilla saumavél. 
- taka mál og bera þau saman við máltöflur. 
- taka upp snið og bera saman við mál. 
- gera einfaldar breytingar á sniðum út frá eigin hugmyndum. 
- leggja snið á efni og sníða flíkur. 
- sauma flíkur. 
 
Félagsstarf  
2 stundir á viku 
Nemendur sem verða kosnir í nemendaráð fá þetta fag sem valgrein og verður því eitthvert 
annað val sem þeir völdu tekið úr stundaskrá. 
Markmið: Að nemendur fái þjálfun í því að halda utan um og stjórna félagsstarfi. 
Að nemendur fái tækifæri til þess að láta hugmyndir sínar um félagsstarf verða að veruleika. 
Að nemendur læri að skipuleggja og halda stóra og smáa viðburði s.s. dansleiki, árshátíð, 
tónleika, listsýningar o.s.frv. 
Að nemendur fái innsýn í skipulagt fundahald. 
Námsmat: Starf nemenda verður metið eftir áhuga, ástundun og virkni. 
 
Forritun: Python forritun I  
2 stundir á viku – haustönn 
Grunnnáfangi þar sem þú lærir almenn atriði í Python 3 forritun. Þú lærir meðal annars um 
strengi, breytur, skilyrðissetningar og lykkjur. 
Þessi áfangi byggir á forritunarkennslu í framhaldsskólum.   
Námsmat: Verkefnaskil í Google Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni. 
 
Forritun: Python forritun II - framhald  
2 stundir á viku- vorönn 
Nemandi þarf að hafa farið í gegnum forritun I. Notast er við eitt algengasta forritunarmálið 
á markaðnum, Python 3. Við notum PyCharm til þess að búa til ýmis forrit úr kennslubókum.  
Einnig fengist við Raspberry pi, tækjaforritun með Python.  Mögulega í lokin verður javascript 
vélmennaforritun í sphero edu.  
Námsmat: Verkefnaskil í  Google Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
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Fótboltinn 
1 stund á viku 
Nemendur ræða um og skrifa um ýmis efni sem tengjast heimi knattspyrnunnar. Valið er 
bæði bóklegt og verklegt, m.a. farið verður í fótbolta þegar aðstæður leyfa. 
Hæfniviðmið: 

• Að nemandi geti tekið þátt í skoðanaskiptum og fært rök fyrir máli sínu og geti tekið 

tillit til sjónarmiða viðmælenda. 

• Geti tjáð sig skipulega og sagt skoðun sína. 

• Geti skrifað samfelldan texta um efni sem hann hefur þekkingu á. 

Námsmat: Virk þátttaka í tímum, styttri og lengri verkefni 
 
Franska  
2 stundir á viku  
Kennd undirstöðuatriði í frönsku ásamt því að læra um menningu Frakklands. Nemendur 
nýta sér bæði kennslubók og myndskeið. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið 
 
Greina dægurlög og skrifa texta  
2 stundir á viku  
Við skoðum hvað ýmis hugtök í tónlistinni þýða, t.d. intro, vers og viðlag og lærum að greina 
dægurlög, t.d hvernig við getum vitað hvar viðlagið er eða millispilið. 
Við æfum okkur að búa til eigin texta við lög. Hvað þarf maður að hugsa um þegar maður býr 
til lagatexta? 
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum. 
 
Kvikmyndaval 
2 stundir á viku  
Kvikmyndir eru hornsteinn í nútímamenningu og eru fyrirbæri sem flestir geta tengt við. Í 
áfanganum horfa nemendur á kvikmyndir úr flestum flokkum kvikmynda eins og t.d. 
Casablanca, Star Wars og Lord of the Rings. Nemendur fá síðan fyrirlestur fyrir og eftir hverja 
mynd þar sem farið er yfir ákveðið þema, kostnaðaráætlun, skemmtilegar staðreyndir og 
fleira. Áfanganum verður stýrt í gegnum Classroom þar sem nemendur fá aðgang að glærum, 
aukaefni ef slíkt á við og geta þar tekið þátt í umræðum um myndina ef þess sé óskað. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 
 
Ljósmyndun   
1 stund á viku  
Valgreinin er ætluð nemendum sem hafa áhuga á ljósmyndun og vilja ná aukinni hæfni í að 
taka ljósmyndir. Sérstök áhersla verður á hvernig á að nota birtuna til að glæða myndir lífi. 
Jafnframt verður farið í undirstöðuatriði í myndvinnslu. Þess er vænst að nemendur mæti 
með eigin tæki til að taka myndir, hvort sem um er að ræða myndavél eða síma. 
Markmiðið er að nemendur geti: 

▪ Beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt. 
▪ Nýtt myndvinnsluforrit til að breyta myndum. 

Námsmat: Virkni í tímum og verkefni metin 
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Myndlist  
2 stundir á viku – á haustönn og annar hópur á vorönn 
Teikning, málun, leir 
Módelteikning - Skiptumst á að sitja fyrir. Veljum okkur hlutverk og búning. 
Málun - sækjum innblástur til þekktra listamanna og náttúrunnar. Förum í göngutúra og 
teiknum úti þegar vel viðrar. 
Förum í hugleiðsluferðalag og vinnum að listsköpun frá innri upplifun. 
Vinnum frjálst leirlistaverk en sækjum innblástur til ævintýra og þjóðsagna. 
Kíkjum á 1-2 listasýningar og fáum leiðsögn 
Markmiðið með áfanganum er að kynnast hlutföllum líkamans og teikna það sem við sjáum 
en ekki það sem við munum, kynnast ólíkum listamönnum og hvernig þeir sækja innblástur 
til náttúrunnar en nálgast listsköpun á ólíkan hátt, kynnast því að fara út í náttúruna að 
teikna og skrifa athugasemdir um liti og birtu, koma svo inn á vinnustofu og vinna málverk, 
kynnast hugleiðsluferðalagi og hvernig er að færa þá upplifun yfir í listsköpun, og kynnast því 
að sækja innblástur til bókmennta, ævintýra og þjóðsagna, og færa yfir í leirlist. 
Námsmat: Leiðsagnarmat, virkni og umgengni 
 
 
Náttúran heillar  
2 stundir á viku 
Í þessu vali muntu skoða margt forvitnilegt í náttúrunni. Allt frá því smáa og til þess stóra 
(t.d. orma og gosið í Geldingadölum).  Þú færð að taka þátt í ýmsum rannsóknum á 
náttúrunni. Þú gerir tilraunir í efna- og eðlisfræði og  ferð í heimsóknir á áhugaverða staði. Þú 
horfir á fræðsluþætti, vinnur skapandi verkefni þar sem þú notar hugmyndaaflið. Aðalmálið 
er að hafa gaman af náttúru, útiveru, skapandi vinnu og pælingum um lífið og tilveruna.  

ÞÚ mátt koma með tillögur að vinnu og verkefnum þegar við byrjum í haust. Virkni, forvitni 
og áhugi verður að vera til staðar!  Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 

 
 
Núvitund, styrkleikar og jákvæðar tilfinningar    
1 stund á viku     
Nemendur fá að kynnast aðferðum jákvæðrar sálfræði sem hægt er að nota til að auka 
hamingju og velferð. Nemendur munu vinna ýmis verkefni og gera æfingar 
tengdar  styrkleikum,  vellíðan og núvitund.   
Markmið:   
Að nemendur   
-          læri að þekkja styrkleika sína og efla þá enn frekar   
-          kynnist aðferðum til þess að auka vellíðan   
-          læri að þjálfa núvitund með einföldum æfingum    
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum og allskonar verkefnum   
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Saga dægurtónlistar - Frá Elvis til Eminem  
2 stundir á viku  
Við skoðum hvaðan dægurtónlistin kemur og hvernig hún hefur breyst og þróast frá því að 
Elvis Presley varð vinsæll upp úr 1950. 
 Við hlustum á tónlist frá hverjum áratugi síðan 1950 og fram á okkar daga og kíkjum á 
vinsælustu hljómsveitirnar og söngvarana. 
 Við spilum og syngjum minnst 1 lag frá hverjum áratugi. 
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum. 
 
 
Skrautskrift  
1 stund á viku eina önn-haustönn og annar hópur á vorönn 
Námskeið fyrir þá sem vilja öðlast færni í skrautskrift.  Hentar öllum, hvort sem þeim finnst 
þeir skrifa vel eða illa. Kennd grunnatriði í skrautritun og gerð tækifæriskorta. 
Markmið: Að nemendur  þjálfist í skrautritun og geti við lok áfanga unnið sjálfstætt að 
einfaldri skrautritun. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. Lokið / ólokið. 
 
 
Spilaklúbbur 
2 stundir á viku 
Nemendur læra að spila borðspil og með spilastokka. Lærum sem flest spil og aldrei spilað 
sömu spil í hverri viku nema í lokin þegar vinsælustu spilin verða spiluð aftur til þess að festa 
reglur þeirra enn betur í minni.  
Námsmat byggir á virkni í tímum og mætingu. 
 
 
Stærðfræði - aukatími  
1 stund á viku eina önn, haustönn og annar hópur á vorönn 
Lýsing: Hentar öllum sem vilja aukakennslu í stærðfræði, hvort sem þeir eru að bæta sig í 
grunnfærni eða eru að fara hraðar yfir.  Einnig hentugt fyrir þá sem eru í 
framhaldsskólastærðfræði. Kennslan er einstaklingsmiðuð, þar sem lögð er áhersla á hvern 
og einn nemenda og þarfir hans. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. Lokið / ólokið. 
 
 
Syngja og spila dægurlög  
2 stundir á viku 
Við æfum að spila hljóma, bassalínu og trommur og syngjum svo með. 
 Hér eru hugmyndir að lögum sem við getum spilað eða kannski ertu með eigin hugmynd! 
„All of me“ - John Legend, „Always on my mind“- Elvis Presley, „Another brick in the wall „- 
Pink Floyd, „Bad habits“ - Ed Sheeran, „Be happy“- Dixie, „Diamonds“-Rihanna 
……og mörg önnur! 
Námsmat:Námsmat felst í virkni í tímum. 
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Söguval  
1 stund á viku  
Í söguvali læra nemendur um mikilvæga atburði og áhugaverðar fígúrur í mannkynssögunni 
sem eru svolítið fyrir utan námsefnið. Áfanginn er ætlaður nemendum sem vilja dýpka 
þekkingu sína og hafa almennt áhuga á að læra eitthvað nýtt. Flestar kennslustundir verða 
stuttir fyrirlestrar um atburði/manneskjur sem tengjast á einhvern hátt en af til verður farið í 
spurningaleiki á borð við Kahoot o.fl. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið 
 
 
Veistu svarið?  
1 sund á viku 
Þetta val er hugsað fyrir nemendur sem hafa brennandi áhuga á spurningakeppnum. 
Nemendur þurfa að vera metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt.  
Nemendur fá m.a.  þjálfun og góðan undirbúning fyrir að taka þátt í spurningakeppni 
grunnskóla. 
Námsmat: Umsögn byggir á virkni og sjálfstæði. 
 
 
Vertu meistari í eigin lífi -þín eigin velferð: 
1 stund á viku  
Velferðarkennsla þar sem nemendur læra:  

• um eigin styrkleika og dyggðir  

• að setja sér markmið  

• jákvæðar tilfinningar  

• hugarfar og þrautseigju  

• félagsleg tengsl 
Við lærum með umræðum, myndböndum, leikjum og verkefnum. 
Námsmat: Umsögn byggð á þátttöku og virkni í tímum 
 

 
Vettvangsferðir  
2 stundir á viku 
Í vettvangsferðum verður farið í ferðir með nemendur á spennandi vinnustaði, stofnanir eða 
félagasamtök. Þessi áfangi er ætlaður þeim sem vilja átta sig betur á sínum 
framtíðarmöguleikum í atvinnu, námi og félagsvinnu ásamt því bara að fá að kynnast íslensku 
samfélagi betur. Farið verður í ca. eina ferð í hverjum mánuði.  
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 
 
 
Víðó-skaupið  
1 stund á viku  
Þetta val er hugsað fyrir nokkra nemendur (12 ) í 10.bekk. Nemendur þurfa að vera ábyrgir 
og metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt. Farið verður yfir íslenska og erlenda grínþætti í 
sketsaformi, unnið að upplýsingaöflun, handritagerð, upptöku, klippingu og öðru sem tengist 
myndbandagerð. Lokaverkefnið er hið árlega Víðóskaup sem sýnt verður á árshátíð 
unglingadeildar. Námsmat: Umsögn sem m.a. byggir á virkni og sjálfstæði. 
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Tækniskólinn 
2 stundir á viku 

Verk- og listgreinaval Tækniskólans 2022-2023 fyrir grunnskóla 
 

Heiti Verk- og listgreinaval Tækniskólans (VKG) fyrir 10. bekk 

Lengd 18 vikur (3 x 6 vikur), 54 kennslustundir og skýrsla/kynning í grunnskóla) 

Markmið og 

viðfangsefni 

Markmið: 

• Að efla tengsl grunnskóla og framhaldsskóla.  

• Að kynna nemendum uppbyggingu iðnnáms og listnáms.  

• Að kynnast möguleikum framhaldsmenntunar að námi loknu. 

• Að auðvelda grunnskólanemendum námsval í framhaldsskóla  

• Að kynna nemendum helstu tæki og tól sem notuð eru í viðkomandi iðngrein 

• Að nemendur kynnist handverki og læri vinnubrögð verknáms. 

• Öryggisatriði við vinnu á verkstæðum. 

 
Viðfangsefnin: 

Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í lotukerfi þar sem hver 

nemandi velur þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum: 

1. Hönnun og nýsköpun (Hafnarfirði og Skólavörðuholti) 

2. Tréiðn (Hafnarfirði og Skólavörðuholti) 

3. Pípulagnir (Hafnarfirði) 

4. Málaraiðn (Skólavörðuholti) 

5. Múraraiðn (Skeljanes) 

6. Rafiðn (Hafnarfirði og Skólavörðuholti) 

7. Málmiðn (Hafnarfirði) 

8. Sjómennska (Háteigsvegi) 

9. Forritun og vefsmíði (Hafnarfirði og Skólavörðuholti) 

10. Ljósmyndun og myndvinnsla (Hafnarfirði og Skólavörðuholti) 

11. Hársnyrting (Skólavörðuholti) 

12. Föt og fylgihlutir (Skólavörðuholti) 

 

Nánari lýsing valgreina fylgir sérstaklega (sjá bakhlið). 

Hvert viðfangsefni tekur sex vikur, 3 kennslustundir á viku (3 x 40 mín.).  

Í þessum sex vikna lotum í hverri grein fá nemendur tækifæri til að hanna og smíða eigulega gripi 

undir leiðsögn færustu kennara.  Á þann hátt vinna nemendur að verkefnum, sem tengja saman 

viðkomandi faggrein og verkfærin, auk þess að kynnast uppbyggingu iðnnáms og möguleikum til 

framhaldsmenntunar að því loknu. 

Þegar vali er lokið skulu nemendur (einir eða fáeinir saman) gera skýrslu/kynningu um valið sem er 

stýrt af hverjum grunnskóla fyrir sig og lagt fram í viðkomandi skóla. 

Markhópur 10. bekkingar í grunnskólunum sem vilja kynnast vinnulagi og aðferðum í verk- og listnámi og 

undirbúa sig fyrir framhaldsnám.  

Tími Fimmtudagar kl. 15:20-17:20. Þrír samliggjandi tímar á viku í 6 vikur. Hver nemandi tekur þrjú tímabil 

af fjórum (skipulagt af Tækniskólanum): 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 

sept. -okt. ´22 okt.- nóv. ´22 jan. – feb. ´23 mar. – apr. ´23 
 

Kennslustaður Tækniskólinn Hafnarfirði, Skólavörðuholti og Háteigsvegi.  

Kennari/-ar Kennarar í Tækniskólanum á viðkomandi kennslusviðum. 

Tímasetning: 

Kennt verður á fimmtudögum frá kl. 15:20 – 17:20.  

 

Staðsetning: 
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Staðsetningar taka mið af starfsemi skólans. Ekki er hægt að bjóða upp á öll fagsvið á báðum stöðum. Við viljum 

samt bjóða þeim nemendum sem hafa áhuga á tilteknu fagsviði að koma sér sjálfum á milli staða. Dæmi: ef 

nemandi í skóla í Hafnarfirði vill kynna sér skipstjórn þá getur hann valið það fagsvið en þarf sjálfur að koma sér 

á Háteigsveg. 

 

Móttaka nemenda fyrir hverja lotu er eftirfarandi: 

Hafnarfjörður: Matsalur nemenda á annari hæð að Flatahrauni 

Skólavörðuholt: Matsalur nemenda á þriðju hæð (einni hæð fyrir ofan skrifstofu). 

Háteigsvegur: Anddyri skólans 

Starfsmenn skólans og kennarar taka á móti nemendum við upphaf hverrar lotu og leiða hópinn í stofur. 

Athugið að skrifstofur skólans loka kl. 15:00 og því mikilvægt að upplýsa nemendur um það hvert þeir eiga að 

mæta. 

 

Annað: 

Val nemenda þarf að fara fram í júní 2022 (í síðasta lagi) svo Tækniskólinn geti skipulagt námið í tíma. Kostnaður 

(kennslukostnaður og efniskostnaður) af valinu dreifist jafnt á alla nemendur sem taka þátt í valinu og sendist á 

skólana í samræmi við nemendafjölda frá hverjum skóla. Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað. 

 

 

Nánari kynnning á uppbyggingu einstakra viðfangsefna innan 

valgreinarinnar 
 

1. Hönnun og nýsköpun 

• Hönnun, nýsköpun og verkleg þjálfun í formum og vinna með efni af ýmsum toga. 

2. Tréiðn 

• Nemendur vinna að verkefnum í samráði við kennari hvort sem er eftir eigin hugmynd eða teikningum 

sem eru til í skólanum. 

• Nemendur kynnast vélum og verkfærum sem notuð eru á smíðaverkstæðum. 

3. Pípulagnir 

• Plastsuða: Nemendur fá grunnkynningu á plastefnum, ásamt að sjóða saman ýmis verkefni, t.d. 

snjóbræðslukistur, sandföng o.fl. 

• Hita og vatnslagnir: Nemendur fá kynningu á hita og vatnslögnum ásamt að leggja hita og vatnslagnir 

með nokkrum tegundum af efni. 

• Stýribúnaður: Nemendur fá kynningu á ýmsum gerðum af stýribúnaði sem notaður er við hitalagnir. 

4. Málaraiðn 

• Nemendur kynnast spörtlun og skreytimálun. 

5. Múrariðn 

• Nemendur kynnast fjölbreyttum viðfangsefnum iðngreinarinnar. 
 

6. Rafiðn – Tölvu- og netkerfi 

• Nemendur kynnast grunnatriðum í rafeindatækni og fá að taka sundur tölvur og setja saman aftur. 

• Kenndar eru lóðningar og ýmsir hlutar íhluta í rafrásum. 

• Einnig verður kynning á rökrásum, tvítölukerfinu og hermiforritum. 

7. Málmiðn 

• Skoðuð er aðstaða skólans í málmsmíði og véltækni, nemendur fá að kynnast helstu verkfærum til 

málsmíða og málmsuðu og fá að smíða litla hluti úr málmi. 

8. Sjómennska 

• Nemendur kynnast aðstöðu skólans skoða upp í turn á Sjómannaskólahúsinu, sjá radar 
og gps. 

• Fá að bæta net, binda hnúta og prófa að sigla stórum skipum um öll heimsins höf í 
risastórum skipstjórnarhermi. 
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9. Upplýsingatækni – Forritun og vefsmíði 

• Nemendur læra undirstöðuatriði forritunar og búa til einfalda vefsíðu. 

10. Upplýsingatækni – Ljósmyndun og myndvinnsla 

• Nemendur læra að beita myndavél með því að taka myndir við margvíslegar aðstæður og farið 
verður í grunnatriði í stafrænni myndvinnslu. 

11. Hársnyrting 

• Nemendur skoða hár og fræðast um hár og hárumhirðu. 

• Fléttaður verður saman fróðleikur og verklegar æfingar, farið í heimsóknir og möguleikar 
hársnyrtifagsins skoðaðir. 

12. Föt og fylgihlutir 

• Nemendur fá að kynnast námi og aðstöðu á fataiðnbraut, vinna verkefni úr ýmsum 
efnum og sjá hverning hugmynd verður að flík. 
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Nemendavalblað fyrir verk- og listgreinaval Tækniskólans 
 

 

Heiti: Verk- og listgreinaval Tækniskólans 2021-2022 fyrir 10. bekk 
 

Kennslustaður:  Tækniskólinn Hafnarfirði, Skólavörðuholti og Háteigsvegi. 

Kennarar:   Kennarar við Tækniskólann. 

Lengd:   18 vikur (3 x 6 vikur), 54 kennslustundir 

Tími:  Fimmtudagar kl. 15.20-17.20. Þrír samliggjandi tímar á viku í 18 vikur sem dreifast yfir 

allt skólaárið, þrjú tímabil af fjórum og ekki endilega samfellt. 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 

sept. -okt. ´22 okt.- nóv. ´22 jan. – feb. ´23 mar. – apr. ´23 

 

Ferðir: Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað líkt og um hverja aðra valgrein utan grunnskóla 

og á eigin kostnað. 

 

Nafn  _____________________________________________ kt. ___________________ 

 

Skóli  _____________________________________________ 

 

• Hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi verkþáttum valsins: (1) hönnun og nýsköpun, (2) tréiðn, (3) 

pípulagnir, (4) málaraiðn, (5) múraraiðn, (6) rafiðn, (7) málmiðn, (8) sjómennska, (9) Forritun og 

vefsmíði, (10) Ljósmyndun og myndvinnsla, (11) Hársnyrting, (12) föt og fylgihlutir. Mitt val er (skrifið 

á línurnar), röð skiptir ekki máli: 

 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

Til viðbótar námi í einstökum viðfangsefnum er möguleiki á heimsóknum í fyrirtæki sem tengjast viðfangsefnum 

einstakra þátta í náminu. 

 

Reykjavík _____. maí 2022 

 

_________________________________________   __________________________________ 

Undirskrift nemanda Undirskrift forráðamanns 

 

   __________________________________ 

 Undirskrift forráðamanns 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Víðistaðaskóli 10. bekkur 2022-2023  Maí 2022 

 - 12 - 

 

 

 
 
 
 
 
 


