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VERKEFNI VIÐFANGSEFNI                  EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

Nytjahlutur úr 

leir 

 

 

Að nemendi  

• Velji og beiti viðeigandi 

aðferð  

• Geri grein fyrir fjölbreyttu 

hlutverki lista í samfélaginu  

• Beiti fjölbreyttu formi og 

stíl til þess að skapa á 

sjálfstæðan hátt verk 

byggðu á eigin 

hugmyndum  

• Útskýri og rökstyði 

vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki 

 

Nemendur teikna upp 

hugmynd að verki, ræða við 

kennara um útfærslu og móta 

síðan í leirinn 

 

 

Leirmótun – verkefni fyrir alla 

 

 

Tvö verk í eitt 

 

Að nemendur  

• Geti sýnt frumkvæði og 

þor 

 • Geti gert tilraunir í 

listsköpun  

• Valið og notað 

 

Farið yfir nokkur listaverk og þau 

skoðuð. Nemandi leitar 

upplýsinga í bókum, á netinu 

og víðar til að fá innbástur í 

verkefnavinnu sína.  

Nemandi velur sér minnst tvö 

 

Efni frá kennara 

Netið 

Öll helstu efni og áhöld 

myndmenntastofunnar 

 

 



 

viðeigandi aðferð og 

tækni 

 • Útskýrt og rökstutt 

vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki  

• Lýst, greint og rætt 

inntak eigin verka og sett í 

samhengi við samfélagið í 

dag  

 

verk, rýnir í þau og notar þær 

hugmyndir sem tengjast 

verkunum í listsköpun sína 

 

Lokaverk 

 

• Geti sýnt frumkvæði og 

þor 

 • Geti gert tilraunir í 

listsköpun  

• Valið og notað 

viðeigandi aðferð og 

tækni 

 • Útskýrt og rökstutt 

vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki  

• Lýst, greint og rætt 

inntak eigin verka og sett í 

samhengi við samfélagið í 

dag  

• Beitt markvissum 

orðaforða og notað 

hugtök myndmenntar 

 

Nemendur fá frjálsar hendur í 

vali að lokaverkefni, sem  þarf 

þó að vera borið undir kennara 

og vera raunhæft miðað við 

tímafjölda og umfang 

 

Allt undir sólinni 
  

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

Námsmat:   

Námsmat samanstendur af leiðsagnamati kennara,verkefnamati, lokamati og lykilhæfni nemandans. 



 

Leiðsagnamat, vinna metin jöfnum höndum, fyrst og fremst lagt mat á framfarir. Verkefnamat, verkefni metin þegar þeim er lokið.  

Lokamat, framfarir og verkefni metin í lok námstíma. Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Árdís Sigmundsdóttir 

 

 


