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Verkefnið sem hér er kynnt fékk heitið: Þróun valgreina í grunnskólum 
Akureyrar. Með þessu þróunarverkefni vildu skólarnir sýna samstöðu og 
vinna saman að því markmiði að auka framboð valgreina til hagsbóta 
fyrir nemendur grunnskóla Akureyrar. 
Það er vilji skólanna að valgreinar geti bæði víkkað sjóndeildarhring 
nemenda með námi utan skyldunámsgreina og að þær dýpki og auki 
þekkingu þeirra og færni í einstökum skyldunámsgreinum allt eftir áhuga 
nemenda og getu. 
Með þessi markmið í huga var unnið af vinnuhópnum sem stýrði 
þróunarverkefninu. 
Ætlun verkefnisins var að móta sameiginlega stefnu skólanna um 
framboð valnáms og fyrirkomulag þess innan skólanna. 
Það er von okkar sem störfuðum í vinnuhópnum að þær hugmyndir og 
tillögur sem settar eru fram í þessari skýrslu skili betra skólastarfi og 
ánægðari nemendum.  
 
 

f.h. vinnuhópsins 
Halldór Gunnarsson 
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Þróunarverkefni skólaárið 2002-2003  
 
Lokaskýrsla vinnuhóps um mótun og þróun tillagna að fyrirkomulagi valnáms í 
grunnskólunum. 
 
1. Inngangur: 
 
Í umsókn til Þróunarsjóðs grunnskóla var eftirfarandi sett fram sem tilgangur og 
markmið verkefnisins: 
“Megintilgangur verkefnisins Þróun valgreina í grunnskólum Akureyrar er að mæta kröfum 
aðalnámsskrár um aukið val og sveigjanleika í 9. og 10. bekkjum grunnskólanna á Akureyri, 
Brekkuskóla, Oddeyrarskóla, Glerárskóla, Lundarskóla, Síðuskóla og Giljaskóla. Stefnt er að 
því að skólarnir vinni saman að því markmiði að skipuleggja aukið valnám þar sem byggt er 
á því að hagnýta mismunandi aðstöðu og bjargir í bæjarfélaginu. Einkum verði horft til þess 
hvernig koma megi við fjölbreyttara vali í verkgreinakennslu og viðfangsefnum sem komið 
geta til móts við dugmikla nemendur og viðfangsefni fyrir nemendur sem standa höllum fæti í 
bóknámi. Hugað verði að því hvort og hvernig skólar geti samnýtt tæki og kennara til kennslu 
valgreina, einkum á sviði verkgreina og hvort rétt sé að koma á verkaskiptingu milli skólanna 
í framboði valgreina.  
Í þróunarverkefninu verður sérstaklega litið til þess ákvæðis aðalnámsskrár að skólar rækti 
tengsl við aðila utan skólans og vinni með fyrirtækjum og stofnunum að því sameiginlega 
verkefni að veita nemendum haldgóða þekkingu. Athugað verði í því sambandi hvort ástæða 
sé til að leita eftir verknámsaðstöðu í fyrirtækjum og stofnunum bæjarins, aðstöðu sem ekki er 
að finna í skólunum og hvort starfsmenn fyrirtækjanna hafi tækifæri til að miðla af þekkingu 
sinni til nemenda með einum eða öðrum hætti. 
Auk forms og fyrirkomulags á valgreinanámi í grunnskólunum verða gerðar námslýsingar 
fyrir þær valgreinar sem ekki hefur þegar verið lýst og hugað að kennsluaðstöðu og námsefni 
til kennslunnar.” 
 
Stofnaður var vinnuhópur átta manna, skipaður einum fulltrúa frá hverjum skóla auk 
fulltrúa frá skólaskrifstofu Akureyrar og Skólaþróunarsviði HA.  
Það dróst nokkuð að vinna við verkefnið hæfist, þannig að fyrsti fundur vinnuhópsins 
varð ekki fyrr en 14. nóvember s.l. Í vinnuhópnum eru þessir fulltrúar: Sigríður 
Kristín Bjarnadóttir, deildarstjóri úr Brekkuskóla, Fjóla Kristín Helgadóttir, kennari úr 
Oddeyrarskóla, Halldór Gunnarsson, aðstoðarskólastjóri úr Glerárskóla, Sigfríður 
Angantýsdóttir deildarstjóri úr Lundarskóla, Gísli Baldvinsson, starfs- og 
námsráðgjafi úr Síðuskóla, Ágúst Frímann Jakobsson, deildarstjóri úr Giljaskóla, 
Gunnar Gíslason, deildarstjóri skóladeildar Akureyrarbæjar og Trausti Þorsteinsson, 
forstöðumaður Skólaþróunarsviðs HA. Sigríður Kristín forfallaðist á timabilinu janúar 
til mars og kom þá Runólfur Elentínusson, starfs- og námsráðgjafi, í stað hennar sem 
fulltrúi Brekkuskóla. Hópurinn hélt 4 fundi í nóvember og desember, þar sem skipt 
var verkum við að afla upplýsinga um valgreinatilboð, bæði frá skólunum í bænum og 
frá skólum í öðrum sveitarfélögum. Á fund vinnuhópsins 10. desember mættu 
fulltrúar frá báðum framhaldsskólunum á Akureyri, þ.e.a.s. Menntaskólanum á 
Akureyri og Verkmenntaskólanum á Akureyri, og gerðu grein fyrir inntökuskilyrðum 
skólanna og viðhorfum sínum til valmöguleika grunnskólanemenda. Á þeim fundi var 
einnig gengið frá því að ráða Ingólf Ármannsson, fv. skólafulltrúa Akureyrarbæjar, í 
verkefnavinnu fyrir vinnuhópinn. 



Þróun valgreina í grunnskólum Akureyrar 

 5 

Um miðjan desember var síðan gerð könnun meðal nemenda í 9. og 10. bekkjum 
grunnskólanna, á því hvernig þeim líkaði í þeim valgreinum sem þeir höfðu valið sér.  
Í desember var einnig rætt við stjórnendur allra skólanna um hvaða þætti þeir teldu 
nauðsynlegast að kanna í tengslum við þessa úttekt á valgreinunum. Í janúar var síðan 
gerð könnun hjá nemendum í 8. og 9. bekkjum grunnskólanna á því hver væru helstu 
áhugasvið þeirra. Í báðum ofannefndum könnunum var tölvuforritið Glerverk notað 
við framkvæmd kannananna og flýtti það mjög fyrir allri úrvinnslu þeirra. Þá hefur 
einnig verið rætt við forsvarsmenn þeirra stofnana eða aðila, sem gerð er grein fyrir í 
þessari skýrslu að gætu boðið upp á valáfanga fyrir grunnskólana og settar upp 
hugmyndir að slíkum valgreinum í samráði við þá. 
Í lok janúar var samin áfangaskýrsla um störf vinnuhópsins og send til stjórnenda 
grunnskólanna og skólanefndar á Akureyri. Var efni skýrslunnar síðan kynnt 
starfsfólki skólanna og skólanefnd og leitað eftir að fá fram hugmyndir og skoðanir 
sem flestra. Samhliða var tekinn saman listi yfir nýjar valgreinar, sem unnt væri að 
bjóða nemendum upp á sem tilraunaverkefni strax á skólaárinu 2003-2004. Einnig var 
leitað eftir túlkunum menntamálaráðuneytisins á vafaatriðum varðandi framboð 
valgreina í 9. og 10. bekkjum grunnskólanna. Alls hélt vinnuhópurinn 9 fundi meðan 
unnið var að verkefninu. 
 Helstu niðurstöður af starfi vinnuhópsins koma fram hér á eftir í þessari skýrslu. 
 
 
2. Niðurstöður könnunar meðal nemenda í 9. og 10. bekk á valgreinum á 

yfirstandandi skólaári. 
 
Til að hafa gleggri upplýsingar um reynslu nemenda af þeim valgreinum sem þeir 
stunda nám í á yfirstandandi skólaári var gerð könnun meðal nemenda í 9. og 10. 
bekkjum grunnskóla Akureyrar á því hvernig þeim líkaði í þeim valgreinum sem þeir 
stunduðu nám í á skólaárinu.  
Í könnuninni tóku þátt samtals 409 nemendur sem er 89,7 % allra nemenda í 9. og 10. 
bekkjum skólanna. 
 
Nöfn valgreina sem 
kenndar eru 2002-
2003 í grunnskólum 
Akureyrar 

Svör nemenda í könnun í des. 2002 
um hvernig þeim líki námið í þeim 

valgreinum sem þeir stunda 

Heildar-
fjöldi í 
valfagi 

Hlutfalls-
legur fjöldi 
nemenda í 

hverri 
valgrein 

 Mjög 
vel 

Vel Sæmi-
lega 

Illa  sem velja 
vel og mjög 

vel 

       
Bókfærsla 2 4 4 1 11 54,5% 
Enska 16 23 18 3 60 65,0% 
Erfðafræði 13 12 1 1 27 92,6% 
Fatahönnun/saumur 21 8 4 7 40 72,5% 
Félagsfræði 7 3 7 1 18 55,6% 
Fjölmiðlar 4 11 3 4 22 68,2% 
Franska 3 6 3  12 75,0% 
Frjáls tími 2     2 100,0% 
Heimilisfræði 76 36 5 2 119 94,1% 
Íslenskugrunnur 6 8 5 7 26 53,8% 
Ítalska 3 1 2 4 10 40,0% 
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Íþróttafélag 28 3 2  33 93,9% 
Íþróttafræði 92 50 13 2 157 90,4% 
Kvikmyndir 15 11 4 2 32 81,3% 
Listiðn 10 6 6 1 23 69,6% 
Matreiðsla 26 3 3  32 90,6% 
Myndlistarskóli 4 2 2 5 13 46,2% 
Myndmennt 17 14 12 7 50 62,0% 
Prjón, hekl,bútas. 0 1 1 5 7 14,3% 
Raungreinar/Náttúrufr. 22 33 44 21 120 45,8% 
Samfélagsfræði 40 59 27 5 131 75,6% 
Saumar 14 13 3 5 35 77,1% 
Smíðar 32 21 13 2 68 77,9% 
Stjörnufræði 6 11 3  20 85,0% 
Stærðfræðigrunnur 27 27 40 14 108 50,0% 
Stærðfr.framhald 6 6 4  16 75,0% 
Táknmál 2 3 2  7 71,4% 
Tónlistarskóli 12 2 6 1 21 66,7% 
Tækniteiknun 2 2 7 8 19 21,1% 
Tölvufræði 1 59 52 18 6 135 82,2% 
Tölvufræði 2 10 5 5 2 22 68,2% 
Verkleikni 3    3 100,0% 
Þjóðfélagsfræði 13 7   20 100,0% 
Þýska 1 31 33 24 13 101 63,4% 
Þýska 2 5 4 1  10 90,0% 

SAMTALS: 629 480 292 129 1530  

       
Hlutfallsskipting: 41,1% 31,4% 19,1% 8,4%   

       
Mjög vel og vel: 72,5%      
Sæmilega og illa: 27,5%      

 
Eins og fram kemur af töflunni hér að ofan, þá líkar nemendum vel eða mjög vel í um 
72,5 % valgreinatímanna. Verulegur munur er á milli valgreina, þannig að valgreinar 
eins og erfðafræði, heimilisfræði og matreiðsla, íþróttafræði og þjóðfélagsfræði voru 
með yfir 90 % nemenda sem líkaði vel eða mjög vel, á meðan nokkrar greinar voru 
með undir 50 % nemenda sem líkaði vel eða mjög vel. Þær skýringar sem oftast komu 
fram hjá nemendum sem ekki líkaði námið í valgreininni voru annars vegar 
framkvæmd kennslunnar og hins vegar að námsefnið væri óskipulegt. 
 
 
3. Viðræður við stjórnendur grunnskólanna. 
 
Í desember voru allir grunnskólarnir heimsóttir og rætt um framkvæmd þróunar-
verkefnisins við skólastjórnendur og fulltrúa hvers skóla í vinnuhóp verkefnisins. 
Einkum var leitað eftir tillögum viðmælenda að atriðum sem ástæða væri til að kanna 
sérstaklega í tengslum við þróunarverkefnið. 
Eftirtalin atriði  lögðu þessir aðilar einkum áherslu á að yrðu könnuð í tengslum við 
valgreinaverkefnið: 

• Athuga með námsefni fyrir valgrein sem hjálpaði nemendum á leið út á 
atvinnumarkaðinn. 

• Kanna hvort félagsmiðstöðvar skólanna gætu boðið upp á valgreinapakka. 
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• Skoða möguleika nemenda að flýta námslokum í grunnskóla og athuga 
fjarnámsmöguleika slíkra nemenda í 10. bekk. 

• Athuga hvort leikhúsfólk í bænum gæti boðið upp á kennslu og þjálfun í 
leiklist sem valgrein. 

• Finna leiðir til að nálgast kennslu í íslensku og stærðfræði frá öðrum 
sjónarhornum, t.d. heimspeki. 

• Kanna möguleika á valgreinum í tengslum við atvinnulífið, t.d. sjósókn, 
fiskvinnslu o.þ.h. 

• Ræða við stjórnendur Útilífsskólans á Hömrum um möguleika á að byggja upp 
útilífs valgrein. 

• Athuga með valáfanga í handverksmiðstöðinni Punktinum. 
• Finna leiðir til að auka möguleika nemenda á að velja sig frá ákveðnum 

greinum. 
• Athuga möguleika á að bjóða upp á skólahljómsveit unglinga sem valgrein. 
• Tónsmíðar og meðferð hljómflutningstækja verði kannað sem valfag. 
• Leita upplýsinga um möguleika skólanna á að bjóða upp á þátttöku í íþróttum 

eða öðru félagsstarfi í stað valgreinar.  
• Athuga möguleika á að bjóða upp á námskeið í skyndihjálp sem hluta af 

valgrein. 
• Kanna möguleika á valgrein sem bjóði einkum upp á tilraunir og uppfinningar. 
• Athugað verði með kennslu í ýmiss konar hönnun sem valfag. 
• Skoðaðir verði möguleikar á að bjóða upp á samþjöppun sumra tilboða, t.d. 

með skiptingu á 4-6 tímum á viku í 1/3 eða 1/2 vetur. 
• Kannaður verði grundvöllur fyrir hestamennsku sem valfag. 
 
 

4.   Umræður hjá starfsfólki skólanna. 
 

Á fundi vinnuhópsins 25. mars gerðu fulltrúar skólanna grein fyrir því helsta sem 
fram hafði komið í umræðum um áfangaskýrsluna hjá starfsfólki í hverjum skóla. 
Fólk virtist telja æskilegt að stefna að fjölgun valgreina í 9. og 10. bekk og gerð 
var grein fyrir því að á fundi skólastjóra hefði verið samþykkt að stefna að því að 
boðið verði upp á 10 vikustundir í vali þegar á næsta skólaári. Almennt virtist 
nokkuð almenn ánægja vera með þróunarverkefnið og þær hugmyndir sem þar 
hafa verið í skoðun hjá vinnuhópnum.  
Í umræðunum komu fram ýmsar ábendingar og vangaveltur og mismunandi 
áherslur. Helstu atriðin sem komu fram í umræðunum eru dregin fram hér á eftir: 

 
� Einhverjir höfðu áhyggjur af skipulagsatriðum, þannig að öllum þessum fjölda 

valgreina yrði erfitt að koma fyrir á stundaskrá, svo vel færi. 
� Þá kom fram að bjóða þyrfti nemendum upp á að dýpka eða bæta við sig í 

þeim greinum þar sem þeir standa vel og /eða hafa áhuga fyrir án þess að vera 
að leggja sérstaka áherslu á að þeir taki samræmt próf í 9. bekk. 

� Áhersla var lögð á margþætt framboð af verklegum greinum svo nemendur 
hefðu tækifæri til að kynnast fjölbreyttara vinnulagi en þeir eru vanir.  

� Ekki væri ástæða til að skilyrða val nemenda því þá værum við ekki að taka 
tillit til ólíkra hæfileika og óska nemenda. 

� Lögð var áhersla á mikilvægi þess að ítarleg kynning og ekki síður umræða 
fari fram um valgreinar bæði í skólanum og inni á heimilunum. 
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� Fram komu ábendingar um að of margir nemendur væru óánægðir og leiðir í 
skólanum og þess vegna voru flestir fylgjandi fleiri valtímum. 

� Fram kom það sjónarmið að ef fjölga ætti valtímum og auka ábyrgð nemenda 
þyrfti að skilyrða val nemenda þannig að þeir veldu sig ekki algerlega frá 
mikilvægum greinum, t.d. þannig að þeir tækju grunnnámskeið fengju þeir 
undir tiltekinni lágmarkseinkunn í greininni í kjarna.  

� Ábendingar komu fram um:  
� hvort e.t.v. væru einhverjar greinar sem ekki þyrftu nema eina valstund á 

viku. 
� að nýsköpun ætti að fella inn í smíðaval. 
� að bjóða ætti upp á táknmál sem valgrein í sem flestum skólum. 

� Rætt um að kynningar á valgreinum fari inn á netið. 
� Sumir kennarar sem kenna kjarnagreinar óttast að missa viðbótarstundirnar 

sem þeir hafa fengið og segja að þá verði erfitt að ná markmiðum 
aðalnámskrár, því að hluta nemenda nægi alls ekki sá tímafjöldi sem 
viðmiðunarstundaskrá gerir ráð fyrir í kjarna.   

� Sumum kennurum finnst vafasamt að ætla nemendum í 8. bekk að velja um 
allt að þriðjungi námstíma síns og spyrja hvaða forsendur svo ungir nemendur 
hafi til að velja. 

� Bent er á að æskilegt sé að nýta valgreinar að hluta fyrir “hraðferðar-
nemendur”. Það þurfi að veita þeim skilyrði fyrir “flýtingu” t.d. með 
grunnáföngum framhaldsskólanna, þ.e. 102/3 áföngum, með samvinnu 
skólanna og/eða fjarnámi. 

� Við umræður um aukna þátttöku foreldra í vali nemenda á valgreinum          
var m.a. vitnað í bæklinginn “Enn betri skóli” og minnt á að þessar breytingar 
kalla meðal annars á aukna námsráðgjöf og þátttöku foreldra í námi barna 
sinna. 

� Mælt var með að búa til stundaskrá fyrirfram og setja upp valpakka. Talað um 
að það væri ekki eingöngu betra fyrir skólann heldur einnig fyrir nemendur að 
vita fyrirfram hvaða valgreinar yrðu kenndar á sama tíma.   

 
    
5. Könnun á áhugasviðum. 
 

Þar sem búast mátti við að einhver munur kynni að vera á áhugasviðum nemenda 
milli árganga var ákveðið að leggja sérstaka könnun á áhugasviðum fyrir þá 
nemendur sem mun bjóðast valgreinar á næsta skólaári, þ.e.a.s. þeir nemendur 
sem nú eru í 8. og 9. bekkjum grunnskóla Akureyrar.  

 
Fjöldi nem. í 8.og 9.bekk 492 

Þar af svöruðu könnuninni 419 

Hlutfallsleg þátttaka 85,2% 

 
 Samantekt úr könnun um áhugasvið í öllum grunnskólu m Akureyrar. 
    
 Áhugasvið Fjöldi nemenda 

sem velur hvert 
svið 

Hlutfall af öllu 
vali 

    
1 Raungreinar, (stærðfræði, eðlis- efna-, stjörnu-, 

náttúrufræði o.þ.h.) 
144 7,7% 
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2 Samfélagsgreinar (landafræði, saga, félagsfræði 
o.þ.h.) 

133 7,1% 

3 Tungumál (enska, danska, þýska, franska 
o.s.frv.) 

260 14,0% 

4 Bókmenntir (skáldsögur, ferðasögur, teiknisögur 
o.þ.h.) 

114 6,1% 

5 Verklegar greinar (smíðar, rafeinda-, véla-, 
málmiðn o.þ.h.) 

177 9,5% 

6 Listgreinar (tónlist, myndlist, hönnun, leiklist, 
dans o.þ.h.) 

253 13,6% 

7 Félagsstörf (íþróttir, skátastarf, kristilegt starf 
o.þ.h.) 

223 12,0% 

8 Atvinnulífið (réttindi og skyldur, samskipti á 
vinnustað o.þ.h.) 

113 6,1% 

9 Heimspeki (rökfræði, siðfræði o.þ.h.) 79 4,2% 

10 Vísindi (rannsóknir, tilraunir o.þ.h.) 153 8,2% 

11 Viðskipti (þjónusta, sölumennska o.þ.h.) 133 7,1% 

12 Samfélagsþjónusta (samhjálp, heilsugæsla 
o.þ.h.) 

80 4,3% 

 Samtals 1862 100,0% 

    

Tungumál, verklegar greinar, listgreinar og félagsstörf velja nálega helmingur nemenda 

    

    

Val nemenda á áhugaverðustu greinunum:   
    

1 Eðlisfræði (ýmiskonar tilraunastarfsemi) 95 8,5% 

2 Líf í Eyjafirði (grenndarkynning á sögu, 
landafræði og líffræði svæðisins) 

40 3,6% 

3 Tölvur og tölvunarfræði (internet, netsíður, 
leitarferli o.þ.h.) 

245 21,9% 

4 Skólakór (þjálfun í kórsöng, þátttaka í skólakór 
og uppsetning á söngleik) 

29 2,6% 

5 Tónlistarkynning (hlustun á margskonar tónlist og 
leiðsögn í að semja tónlist, m.a. á tölvu) 

215 19,2% 

6 Bókagerð (bókband og frjáls bókagerð) 38 3,4% 

7 Útilífsnámskeið (að bjarga sér í náttúrunni) 159 14,2% 

8 Verkgreinakynning (reyna sig við verkefni í 
málmsmíði, rafiðn, vélavinnu o.fl.) 

122 10,9% 

9 Atvinnulífskynning (sækja um vinnu, réttindi og 
skyldur, samskipti á vinnustað o.þ.h.) 

175 15,7% 

 Samtals: 1118 100,0% 

 
 

   

Tölvur og tölvunarfræði, tónlistarkynningu, atvinnulífskynningu og útilífsnámskeið  
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velja um 71 % nemenda.   

    

Eigin tillaga að valgrein:   

    

Eftirfarandi tillögur voru oftast nefndar:   

    
 Förðun, framkoma, hárgreiðsla o.þ.h. 14  
 Snjóbrettaæfingar 10  
 Dans, ýmiskonar 8  
 Rafeindavirkjun 5  
 Heimilisfræði 5  
 Kvikmyndir 5  
 Hestamennska 4  
 Gerð tölvuleikja 4  
 Tölvur, læra um vélbúnað og hugbúnaðargerð 3  

     
 Ýmislegt, sem nefnt var einu sinni til tvisvar:   Leiklist, ljósmyndun, dulspeki, ræðulist, 
skólahljómsveit,  billiard, teiknimyndir, blaðaútgáfa, fluguhnýting, hönnun, alþjóðlegt 
hjálparstarf, fornleifafræði, skák, bifvélaviðgerðir, latína, sálfræði o.fl. 

    
 Auk þess nefndu margir ýmsar íþróttagreinar, eins og fótbolta, handbolta, frjálsar 
íþróttir, fimleika, golf, sjálfsvarnaríþróttir, íshokkí, box o.fl.  

 
 
6. Nýjar valgreinar í boði fyrir alla grunnskólana á Akureyri. 

Á fundi skólastjóra í  mars s.l. var ákveðið að á skólaárinu 2003-2004  verði 
stefnt að því að nemendur í 9. og 10. bekkjum  í öllum grunnskólunum hafi 10 
vikustundir fyrir valgreinar. Einnig var samþykkt að  bjóða upp á eftirtaldar 
valgreinar sameiginlega fyrir alla grunnskólana á Akureyri skólaárið 2003-
2004 og yrði miðvikudags síðdegi tekið frá fyrir þær valgreinar: 

 
6.1 Bókagerð. 
Nemendur geta komið með óbundnar bækur eða sem hafa losnað úr bandinu og unnið 
við að binda þær inn í nýtt band. Einnig er hægt að fá bækur til að binda inn á 
staðnum. Þá verður kennt ýmislegt um mismunandi frágang á bókum, t.d. að binda inn 
í skinn eða textil o.fl. 
Kennt verður á Punktinum, Kaupvangsstræti, á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 16:30 
með 20 mín. frímínútum. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
 
 
6.2 Fjarkennsla í VMA. 
Nemendur geta valið ýmsa áfanga, merkta 102 eða 103, sem boðið er upp á í fjarnámi 
við VMA. Má þar m.a. nefna Enska 102, Danska 102, Norska 103, Sænska 103, 
Félagsfræði 103, Eðlisfræði 103, Íslenska 102, Stærðfræði 102 o.fl. Sjá nánar á 
vefsíðu VMA: www.vma.is 
Auk náms í viðkomandi fagi er gert ráð fyrir að með fjarnáminu verði nemendur 
færari um að leita sér upplýsinga á Netinu. Gert er ráð fyrir að nemendur í fjarnámi 
muni hittast mánaðarlega með kennara til að fá aðhald og aðstoð.  
Námsmat: Próf í lok annar. 
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6.3 Atvinnulífskynning. 
Nemendum eru kynnt réttindi og skyldur  þeirra, þegar þeir koma út á vinnu-
markaðinn. Nemendur verða þjálfaðir í atvinnuviðtölum, að útbúa starfsskýrslur, setja 
upp ferilskýrslur um nám og störf, að útvega umsagnir frá vinnuveitendum og 
samstarfsfólki o.fl. Aðbúnaði og samskiptum á vinnustað verða gerð skil. Inn í 
námskeiðið verður fléttað sjálfsstyrkingu og hópefli. 
Kennt verður í Menntasmiðjunni, Glerárgötu 26, á miðvikudögum frá kl. 13:30 til 
16:30 með 20 mín. frímínútum. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
6.4 Útivistarfræði. 
Að gera nemendur hæfa til að ferðast og njóta náttúru landsins. Námið samanstendur 
af fyrirlestrum um útivist og ýmsum verklegum æfingum utandyra. Má m.a. nefna 
ferðatækni, eins og skipulag og undirbúning ferða, kortalestur og rötun, skyndihjálp, 
matseld í útilegum, gerð skýla, klifur, fjallgöngur, gönguskíðaferð o.s.frv. 
Kennslan fer að mestu fram í útilífsmiðstöð skáta á Hömrum, á miðvikudögum frá kl. 
13:30 til 16:30 með 20 mín. frímínútum. 
Námsmat: Mætingar og úrvinnsla verkefna. 
 
6.5 Kórstarf. 
Nemendur mynda kór sem starfar allan veturinn, 2 klst. í viku, þar sem nemendur fá 
þjálfun í kórsöng og raddbeitingu. Unnin yrðu tvö verkefni. Eitt á haustmisseri og 
annað á vormisseri og þau flutt opinberlega. 
Kennslan fer fram í Tónlistarskólanum á Akureyri. 
Námsmat: Mætingar og umsögn kórstjóra. 
 
6.6 Dægurtónlist og upptökutækni. 
Farið yfir helstu form dægurtónlistar og sögu hennar. Nemendur myndu semja eigin 
dægurlög, taka þau upp, hljóðblanda og setja á geisladisk. 
Kennslan fer fram í Tónlistarskólanum á Akureyri. 
Námsmat: Mætingar og umsögn kennara. 
 
Í endanlegu vali nemenda á valgreinum fyrir skólaárið 2003-2004 urðu síðan 
eftirfarandi niðurstöður varðandi þessar nýju sameiginlegu valgreinar: 
 
Ekki  var boðið upp á þessar valgreinar í Brekkuskóla og eru því skráningarnar 
eingöngu úr hinum fimm skólunum. 
 
Bókagerð  3   umsóknir  Atvinnulífskynning  24 umsóknir 
Útivistarfræði 24 umsóknir  Kórstarf   14 umsóknir 
Dægurtónlist 14 umsóknir   
Fjarkennsla 22 umsóknir um 7 mismunandi fög. 
 
Ljóst er að nokkur fylgni er á milli þeirra nýju valgreina sem nemendur hafa 
endanlega valið og þeirra vísbendinga sem komu fram í áhugasviðskönnuninni fyrr 
um veturinn.  
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7. Þátttaka í félagsstarfi eða sérskólanámi viðurkennd í stað valgreinar –  

Tillaga að umsóknareyðublaði og skilyrðum. 
 
(Merki viðkomandi skóla) 
 

Umsókn um að fá þátttöku í félagsstarfi eða sérskólanámi viðurkennda í stað 
valgreinar. 

 
Nafn nemanda:____________________________ Deild:_______  

Félagsstarf eða sérskólanám sem sótt er um:_________________________________ 

Nafn leiðbeinanda (kennara, þjálfara, foringja):_______________________________ 

Aðsetur og sími:    _____________________________________   _____________ 

Áætlaður tíma á viku, sem nemandinn er í félagsstarfinu/náminu (að meðaltali), 

samanber meðfylgjandi starfs-, náms-, þjálfunaráætlun:  ______________ 

Þjálfun og reynsla leiðbeinandans (námskeið og fyrri þjálfunar-, foringjastörf):  

_______________________________________________________________ 

Þó að félagsstarfið eða námið verði viðurkennt í stað  valgreinar, þá er það 
án nokkurra skuldbindingu um þátttöku skólans í kostnaði nemandans vegna 
félagsstarfsins eða námsins. 
(Með félagsstarfi og sérskólum er átt við þátttöku í íþróttum, skátastarfi, 
kristilegu starfi, námi í Tónlistarskóla eða Myndlistarskóla o.þ.h.) 
 

Akureyri ____________________ 
 
 

 
Staðfesting forráðamanns   Staðfesting fulltrúa félags 

                                                                                    eða sérskóla 
 
 
Staðfesting fulltrúa skólans 
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Þátttaka í félagsstarfi, íþróttum og sérskólum – tillaga að skilyrðum sem þarf að 
uppfylla, til að nemandi geti fengið félagsstarfið eða námið viðurkennt í stað 
valgreinar: 
 
1. Þátttaka nemandans í félagsstarfi eða nám í sérskóla þarf að samsvara að minnsta 

kosti 50 klst. á skólaárinu (2 kennslustundum á viku). 
2. Fyrir haust- og vorönn þarf nemandinn að skila til skólans áætlun um þátttöku 

hans í félagsstarfinu eða náminu í sérskóla á skólaárinu. 
3. Leiðbeinandi nemandans í félagsstarfinu eða náminu í sérskóla þarf, að mati 

viðkomandi skóla, að hafa reynslu og þjálfun í því efni sem hann vinnur með. 
4. Nemandinn skili staðfestingu leiðbeinanda um ástundun í lok haust- og vorannar. 
 

Leiðbeinandi nemandans geri auk þess ritara skólans viðvart ef  verulegur 
misbrestur verður á mætingum nemandans. 

 
 
8.      Sérhæfðir leiðbeinendur, sem ekki hafa kennsluréttindi.  
 

Tillaga að viðmiðunum við ráðningu leiðbeinenda í valgreinum: 
 
Leiðbeinandi í valgreinahóp þarf að hafa reynslu og þjálfun í því efni sem 
hann vinnur með. Viðkomandi skólastjóri eða skólafulltrúi bæjarins þarf að 
staðfesta ráðningu viðkomandi leiðbeinanda hverju sinni. 
 
Helstu atriði sem leiðbeinandi þarf að uppfylla: 

1. Hafa réttindi á viðkomandi sérsviði, t.d. iðnaðarréttindi, listnám eða annað 
sérhæft nám á viðkomandi sviði. Einnig er hægt að meta langa starfsreynslu á 
viðkomandi sviði, þó að formleg réttindi séu ekki fyrir hendi. 

2. Hafa reynslu af að leiðbeina hópum á viðkomandi sérsviði. 
3. Sýna fram á hæfni til að starfa með unglingum. 

 
Ætíð sé kannað hvort ekki sé unnt að fá starfsmann með kennsluréttindi, 
samhliða kunnáttu á viðkomandi sérsviði, til að taka að sér kennsluna, áður en 
samþykkt er að ráða leiðbeinanda til starfsins. 
Einnig er gengið út frá að kennari í hverjum skóla verði kennslufræðilegur 
ráðgjafi leiðbeinendanna, eftir því sem þörf er á hverju sinni (Verkefnið gæti 
t.d. verið falið umsjónarkennara nemandans, námsráðgjafa skólans eða öðrum 
starfsmanni skólans, sem væri falið þetta verkefni sérstaklega). 

 
 

 
9. Túlkanir menntamálaráðuneytis á vafaatriðum varðandi framboð valgreina í  
      9. og 10. bekkjum. 
 
Samþykkt var á fundi vinnuhópsins í lok janúar að óska eftir túlkun ráðuneytisins á 
ákveðnum atriðum er tengjast valgreinum í 9. og 10. bekkjum grunnskóla. 
 
Spurt var hvort ætlast sé til þess að grunnskólar stefni að því að bjóða upp á 10-11 
kennslustundir á viku í 9. og 10. bekk, sem séu frjálst val nemenda, eða hvort 
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skólarnir hafi heimild til að nýta einhverjar af þessum vikustundum sem bundið val 
eða viðbót í einhverjum kjarnagreinum. 
 
Einnig var spurt hvort heimilt sé fyrir grunnskóla að bjóða upp á þá möguleika að 
nemendur sem taki þátt í félagsstarfi eða stundi nám í sérskólum, eins og tónlistar- eða 
myndlistarskóla, geti fengið það félagsstarf eða nám viðurkennt sem jafngildi 
valgreinar með þeim fyrirvara að skólinn taki ekki þátt í kostnaði nemandans við 
félagsstarfið eða námið, enda liggi fyrir skriflegt samþykki forráðamanns nemandans. 
 
Svör ráðuneytisins bárust í mars og koma helstu atriðin úr svörunum fram hér á eftir: 
 
Í 32. gr. laga um grunnskóla nr. 66/1995 segir að í 9. og 10. bekk megi námsgreinar 
vera að hluta frjálst val nemenda. Verja má allt að þriðjungi námstímans í valgreinar. Í 
ritinu Enn betri skóli, þeirra réttur, okkar skylda, sem menntamálaráðuneytið gaf út 
1998 sem grundvöll endurskoðunar aðalnámskráa kemur skýrt fram á bls. 18 að 
fyrirhuguð aðalnámskrá grunnskóla bindi einungis um 70% vikustunda í 
viðmiðunarstundaskrá 9. og 10. bekkjar en allt að 30% tímans verði val nemenda. 
Hins vegar eru svokallaðar valstundir í 1.-8. bekk grunnskóla til frjálsrar ráðstöfunar 
skóla. Samkvæmt ritinu Enn betri skóli, bls. 17, segir að þær megi nota ýmist til að 
bæta við þá lágmarkskennslu sem bundnar stundir ákvarða á hverju námssviði eða 
námsgrein eða til að bjóða fram nám á öðrum sviðum. Ráðuneytið gerir skýran 
greinarmun á svigrúmi skóla annars vegar til valstunda í 1.-8. bekk sem er um 12% 
heildartímans og hins vegar til valgreina í 9. og 10. bekk grunnskóla sem eru um 30% 
heildartímans. Skólar geta skipulagt valstundir í 1.-8. bekk og birt slíka útfærslu í 
skólanámskrá, en þar er ekki um eiginlegt val nemenda að ræða. 
 
Megintilgangur með valgreinum í 9. og 10. bekk er að stuðla að auknu valfrelsi 
nemenda til að velja námsgreinar, sbr. ákvæði þess efnis í aðalnámskrá grunnskóla, 
almennum hluta, bls. 30. Skólar geta því ekki skyldað nemendur til að bæta við sig 
stundum í ákveðnum skyldunámsgreinum eða bundið valið á ákveðinn hátt í 9. og 10. 
bekk. Fyrirkomulag valgreinakennslu skal koma fram í skólanámskrá hvers skóla. 
Æskilegt er að nemendum í 9. og 10. bekk standi til boða sem fjölbreytilegast 
framboð valgreina innan viðkomandi skóla og/eða möguleiki á að leggja annaðhvort 
stund á nám í valgreinum í öðrum skólum eða með fjarkennslu. Viðkomandi 
heimaskóli ákveður í hverju tilviki hvort og með hvaða hætti tiltekin valgrein er metin 
sem hluti af valgreinum nemandans sé um slíkt að ræða. 
 
Ráðuneytið hefur áður svarað fyrirspurn um mat á námi utan skóla sem hluta af 
valgreinum grunnskóla og telur jákvætt að grunnskólar eigi gott samstarf við 
tónlistarskóla, íþróttafélög og aðra aðila í sveitarfélaginu sem bjóða nemendum upp á 
fræðslu eða tómstundastarf. Í 5. mgr. 35. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla er 
menntamálaráðherra heimilað að viðurkenna nám utan grunnskóla sem jafngildi náms 
í skyldunámsgrein. Samkvæmt 32. gr. grunnskólalaga og 3. gr. reglugerðar nr. 
387/1996 um valgreinar í grunnskóla, eru valgreinar í 9. og 10. bekk hluti af 
skyldunámi og skulu vera nemendum að kostnaðarlausu, ef þær eru hluti af 
valgreinatilboði skólans. Ef nemandi stundar tónlistarnám utan grunnskóla sem 
valgrein að eigin ósk og foreldra/forráðamanna, er viðkomandi 
sveitarstjórn/rekstraraðila grunnskólans hins vegar ekki skylt að standa straum af 
kostnaði sem af því leiðir, þrátt fyrir að námið njóti viðurkenningar í stað 
skyldunámsgreinar. Það sama á við um reglubundna íþróttaiðkun nemanda hjá 
íþróttafélagi. Viðkomandi listaskóli, íþróttafélag og fræðsluaðili þurfa að leggja fram 
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gögn sem fullnægja faglegum kröfum eins og þeim er lýst í almennum hluta 
aðalnámskrár grunnskóla frá 1999.  
 
Ráðuneytið ítrekar að öllum nemendum grunnskóla skulu standa til boða valgreinar í 
9.-10. bekk, þeim að kostnaðarlausu. Ef nemendur sækja um að nám utan grunnskóla 
sé metið sem valgrein, t.d. tónlistarnám eða skipulögð íþróttaiðkun, þá telur 
ráðuneytið að slíkt nám megi að hámarki meta sem nemur fjórum kennslustundum (40 
mín.) að jafnaði á viku yfir skólaárið, þ.e. nemendur sæki þá 33 kennslustundir á viku 
í grunnskóla.  
 
Samhliða þessum fyrirspurnum til ráðuneytisins var leitað eftir upplýsingum frá 
grunnskólum Reykjavíkur, Kópavogs og Hafnarfjarðar um fjölda vikustunda sem 
nemendur í 9. og 10. bekkjum þar hefðu fyrir valgreinar. Kom í ljós að mismunur var 
nokkuð mikill milli skóla, eða allt frá 4 upp í 14 vikustundir. En meðaltalið var svipað 
og á yfirstandandi skólaári á Akureyri, þ.e.a.s. á bilinu 6-8 vikustundir. 
 
 
10. Aðrar valgreinar sem unnt væri að bjóða upp á skólaárið 2004-2005. 

 
Kannaðir hafa verið möguleikar á nokkrum fleiri valgreinum, sem unnt væri að 
bjóða upp á fyrir alla skólana á Akureyri og gert er ráð fyrir að verði skoðaðir 
nánar fyrir skólaárið 2004-2005: 

 
10.1 Líf í Eyjafirði. 

Grenndarkynning á Akureyri og Eyjafirði, byggð á efni bókarinnar “Líf í  
Eyjafirði” og kynnisferðum um svæðið.  

       
10.2         Valgreinar í félagsmiðstöðvum:  

Hugsanleg valgreinatilboð í félagsmiðstöðvunum gætu m.a. verið snyrting og 
förðun, plötusnúðanámskeið, sjálfsvarnarnámskeið, leiklistarnámskeið, 
framsögn og fundarsköp, pasta-, pítsu og pítugerð, gullsmíðanámskeið, 
blaðaútgáfa, gluggaútstillingar, brúðu- og grímugerð o.fl.  
Gert er ráð fyrir að hvert námskeið samsvari 1/3 til 1/2 valgrein, þannig að þeir 
sem taka valgrein í félagsmiðstöðvunum verði þá að velja 2-3 námskeið, til að 
fá það viðurkennt sem heila valgrein (um 72 kennslustundir). 
 

10.3          Kynning á verknámsmöguleikum í VMA.  
Hugsanleg útfærsla gæti verið á þá leið að nemendur fái verkefni sem feli í sér 
að koma hugmynd í áþreifanlegan hlut. Til að auka kynningargildið og 
fjölbreytnina verður sá hlutur að vera þess eðlis að það yrði að koma við á 
nokkrum vinnusvæðum til að geta lokið við verkið.  
Nemendur fengju þannig að vinna á málmiðnaðarverkstæði og  rafiðnaðar-
verkstæði skólans auk þess sem þeir fengju að kynnast viðfangsefnum 
vélvirkja og vélstjóra. 
Kennslan færi fram í VMA. 

 
10.4           Matvælaframleiðsla í fiskiðnaði. 

Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins og Útgerðarfélag Akureyrar eru tilbúin að 
bjóða upp á valgrein með áherslu á sjávarfang og matvælaframleiðslu. 
 

10.5           Leiklist. 
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Leikfélag Akureyrar og Kompaníið eru með hugmyndir um uppbyggingu á 
leiklist sem valgreinatilboð í grunnskólunum. 

 
10.6           Grafisk myndlist. 

Myndlistarskólinn telur möguleika á að bjóða upp á grafiska myndlist sem 
sérstaka valgrein fyrir grunnskólana. 

 
10.7           Sérhæfðir smíðaáfangar. 

Smíðakennarar grunnskólanna hafa unnið að því að byggja upp sérhæfða 
smíðaáfanga sem hægt yrði að bjóða upp á sem valgrein í grunnskólunum. 

 
 

10.8          Fjarkennsla – ný nálgun. 
Vinna upp fjarkennsluáfanga á Netinu (í WebCT umhverfi) í svipuðum dúr og 
verið er að gera í tilraunaverkefni í Fellaskóla, Langholtsskóla og Rimaskóla í 
Reykjavík, annað hvort sjálfstætt á Akureyri eða í samvinnu við skólana í 
Reykjavík. 

 
 
11. Helstu niðurstöður og mat frá vinnuhópnum. 
 
Í starfi vinnuhópsins hefur verið leitast við að nálgast þau markmið sem sett eru fram í 
inngangi þessarar skýrslu. Teljum við að tekist hafi að fá fram skýrari línur um þann 
ramma, sem lög og reglugerðir ætlast til að fylgt sé varðandi valgreinar í 9. og 10. 
bekkjum grunnskólanna og í framhaldi af því að benda á leiðir til að gera skólunum 
kleift að nálgast betur markmið laganna. 
 
Eins og fram kemur í skýrslunni, þá er ljóst að grunnskólar, bæði hér á Akureyri og í 
öðrum sveitarfélögum, hafa yfirleitt ekki ennþá náð því markmiði aðalnámskrárinnar 
að val nemenda í 9. og 10. bekkjum verði um 30 % af kennslutímanum, sem svarar til 
10 - 11 vikustunda í hverjum bekk. 
 
Eins og fram kemur í svari menntamálaráðuneytisins er hins vegar ljóst að löggjafinn 
ætlast til að þessari viðmiðun aðalnámskrár frá 1999 verði fylgt. 
Í ljósi þess hafa grunnskólarnir á Akureyri ákveðið að vikustundum fyrir valgreinar 
verði fjölgað úr 6-8, eins og er á yfirstandandi skólaári, í 10 vikustundir á skólaárinu 
2003-2004. 
 
Til að mæta þessari fjölgun vikustunda fyrir valgreinar og til að auka fjölbreytni 
valkostanna var einnig ákveðið að gera tilraun á næsta skólaári með nokkrar 
valgreinar sem boðið er upp á sameiginlega fyrir alla skólana og staðsettar eru utan 
þeirra. Hafa skólarnir sameinast um eitt síðdegi í hverri viku, þar sem þessum 
valgreinum verður ætlað rými í stundaskrám þeirra. Fyrir skólaárið 2004-2005 er 
síðan gert ráð fyrir að slík tilboð verði endurskoðuð í ljósi reynslunnar og þá einnig 
fleiri möguleikar teknir til skoðunar, sbr. þær ábendingar sem koma fram í lið 10 í 
þessari skýrslu. Verði þá m.a. haldið áfram að skoða frekari möguleika á að ná 
samstarfi við fyrirtæki í bænum, til að nýta sérhæfða aðstöðu þeirra og sérþekkingu 
starfsfólksins þeirra.  
 
Í starfi vinnuhópsins var meðal annars rætt við fulltrúa framhaldsskólanna á Akureyri 
um hugsanlegt hlutverk valgreina í 9. og 10. bekkjum grunnskólanna til að brúa bilið 
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milli grunn- og framhaldsskólanna. Í þeim viðræðum kom m.a. fram að þegar væru 
nokkuð margir grunnskólanemendur bæði frá Akureyri og höfuðborgarsvæðinu sem 
tækju framhaldsskólaáfanga sem valgrein, ýmist í fjarnámi eða með sérstöku 
samkomulagi milli viðkomandi skóla. Það kom einnig fram að ýmsum spurningum 
varðandi fyrirkomulag, kostnað og hagkvæmni slíks náms væri ósvarað og því mat 
vinnuhópsins að eðlilegra væri að aðrir aðilar ynnu að nánari stefnumótun í þeim 
málum. 
 
Þar sem vinnuhópurinn er með þessari skýrslu að skila af sér þessu verkefni, þá viljum 
við benda á nauðsyn þess að skólastjórnendur, skólaskrifstofa og skólanefnd hér á 
Akureyri fylgi eftir þessum málum strax á næsta skólaári. Verði það m.a. gert með því 
að tryggja að unnið verði strax á næsta hausti að frekari undirbúningi valgreinatilboða 
fyrir skólaárið 2004-2005, þannig að allar upplýsingar þar um liggi fyrir um mitt 
skólaárið, þegar þarf að fara að kynna málin fyrir nemendum og foreldrum þeirra. 
Samhliða verði metin sú kostnaðaraukning sem fylgir fjölgun vikustunda í valgreinum 
fyrir grunnskólana. 
 
 


