
Sérdeild Suðurlands  - Setrið Sunnulækjarskóla 

Aðlöguð skólanámskrá – Greinasvið: List- og verkgreinar 

 

 
1 

 
  

 

List- og verkgreinar  

 Námið í list-og verkgreinum fer fram í listasmiðju sem skiptist upp í  9 – 10 vikna lotur 

og valverkefni. 

 Megintilgangur námsins er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum sem 

reyna á verkkunnáttu og sköpunarkraft. 
 Í list- og verkgreinum fá nemendur tækifæri til að efla ímyndunaraflið, vinna skipulega 

eftir sjónrænu vinnuferli, þjálfa ákvörðunartöku og finna hæfileikum sínum farveg. 
 Nemendur þroska með sér getuna til að tjá sig í gegnum sköpun og þjálfa um leið 

samspil hugar, hjarta og handa. 
 Efnistökin í list- og verkgreinum mótast út frá áhugasviði nemenda og þroskastöðu. 

 Hæfniviðmið eru sett fram fyrir hverja námsgrein sem kennd er í listasmiðju: 

myndmennt, heimilisfræði, hönnun og smíði, textílmennt 

 Jafnframt eru sameiginleg hæfniviðmið list- og verkgrena tilgreind. 

 

 

Námsgrein Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Myndmennt Sjónlistir 

Unnið með einföld verkefni þar sem nemendur 
fá stuðning í frjálsri og stýrðri sköpun.  Litfræði 
og listasaga er kynnt í gegnum sögur, með 

myndum og umræðum. 

Mismunandi tegundir af pappír, 
klassísk tónlist, trélitir, vatnslitir, 
tússlitir, prentað efni. 

Heimilisfræði 

Matur og lífshættir 

Matur og 
vinnubrögð 

Matur og umhverfi 
Matur og menning 

Kennari fer yfir uppskrift með nemendum áður 
en byrjað er á verkefni og tengir við heilbrigða 

lífshætti og næringu. Nemendur vinna ýmist 
einir eða tveir í hóp, mismunandi eftir verkefni 
hverju sinni. Lögð er áhersla á góða umgengni 
og framkomu. Áhersla lögð á borðsiði þegar  

borðað er saman.  

Myndræn stýring kennslustundar 
á blaði. 

Myndrænar uppskriftir frá 
kennara. 

Hönnun og 

smíði 

Handverk 

Hönnun og tækni 
Umhverfi 

Verkefni valin í útfrá áhugasviði og getu. 

Einstaklingsmiðuð kennsla með leiðsögn í 

notkun verkfæra sem hæfa getu og verkefnum. 

Áhersla lögð á varfærni í notkun verkfæra og 

véla, tillitsemi við aðra og umhverfi sitt. 

Hugmynda leitað á netinu, kennari 
kemur með hugmyndir, síðan eru 
þær aðlagaðar aðstæðum með 

aðstoð nemenda.  
Námsgögn eru öll þau verkfæri og 
áhöld sem smíðastofan hefur upp 
á að bjóða og kennari telur hvern 

og einn ráða við. 

Textílmennt  

Handverk, aðferðir 
og tækni 

Sköpun, hönnun 
og útfærsla 

Menning og 
umhverfi 

Sýnikennsla og verklegar æfingar, 

einstaklingsmiðuð aðstoð. Lögð er áhersla á 

góða umgengni, framkomu og samvinnu í 

kennslustofunni.  

Ýmsar handverksbækur, 
fagtímarit, fjölritað efni frá 
kennara og námsefni af vef sem 
hentar verkefnavali hverju sinni. 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 
Námsmatsaðferðir:  
Frammistöðumat 

 Námsmatsaðferðir:  
Frammistöðumat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum og verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Umsögn út frá hæfniviðmiðum. 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur 
nýtt af öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að 
hluta en dagamunur er á því 

hvernig færni er nýtt. 

* 

Hefur þörf fyrir 
áframhaldandi þjálfun í 
færni og tækifæri til að nýta 
hana. 
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List- og verkgreinar – sameiginleg hæfniviðmið 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 
aðferðum, efnum og verkfærum. 

Að nemandi öðlist leikni í að skapa 
myndverk út frá vinnuferli. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
tjá sig með listsköpun á hagnýtan hátt í 
daglegu lífi.  

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Menningarlæsi 

Geti unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar ( sjónrænt) 

Geti nýtt leikni sína í einföldum verkefnum á hagnýtan hátt í daglegu lífi 

Geti unnið einföld verkefni í hópi 

Geti tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sín 

Geti gengið frá eftir vinnu sína 

Sýni ábyrga og örugga umgengni 

Geti lagt mat á eigin verk 

Sýni skilning á vönduðum vinnubrögðum 
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Myndmennt 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 
aðferðum, efnum og verkfærum. 

Að nemandi öðlist leikni í að skapa 
myndverk út frá vinnuferli. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
tjá sig með listsköpun á hagnýtan hátt í 
daglegu lífi.  

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Sjónlistir 

Þjálfist í að notamismunandi efni og verkfæri á skipulagðan hátt 

Þjálfist í að skapa myndverk með margvíslegum aðferðum 

Þjálfist í að tjá eigin reynsluheim, tilfinningar og skoðanir í sköpun 

Þjálfist í að vinna eftir vinnuferli, frá hugmynd að myndverki 

Þjálfist í að vinna út frá kveikju við eigin listsköpun 

Þjálfist í að segja frá eigin verki og annarra 

Þjálfist í að greina á milli ólíkra aðferða við gerð listaverka 

Þjálfist í að greina frá myndmáli í umhverfinu og samfélaginu 

 
 

 
 

Heimilisfræði  

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á áhöldum, 

matvælum og mælitækjum. 
Að nemandi öðlist leikni í að fara eftir 

einföldum uppskriftum. 
Að nemandi geti nýtt hæfni sína í 

matseld á hagnýtan hátt í daglegu lífi.  
Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Matur og 
lífshættir 

Kynnist heilbrigðum lífsháttum og tengslum þeirra við heilsufar 

Þjálfist í að velja hollan mat og gera sér grein fyrir áhrifum hans á líkama og líðan 

Þjálfist í að  fara eftir sjónrænum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif 

Matur og 
vinnubrögð 

Þjálfist í að fara eftir einföldum uppskriftum og notað einföld mæli- og eldhúsáhöld með 
stuðningi af sjónrænum leiðbeiningum 

Þjálfist í að útbúa einfaldar og hollar máltíðir með með aðstoð/án aðstoðar 

Þjálfist í að þekkja helstu hættur sem fylgja vinnu í eldhúsi, við matargerð 

Þjálfist í að nýta ýmsa miðla til að afla upplýsinga um einfaldar uppskriftir 

Matur og 
umhverfi 

Þjálfist í að þekkja mismunandi umbúðamerkingar 

Þjálfist í að leggja á borð 

Matur og 
menning 

Kynnist þjóðlegum íslenskum hefðum í matargerð, venjum og siðum 

Þjálfist í að sýna góða borðsiði 
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Hönnun og smíði 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 
aðferðum, efnum og verkfærum. 

Að nemandi öðlist leikni í að fara eftir 
einföldum teikningum/leiðbeiningum. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína í 
handverki á hagnýtan hátt í daglegu lífi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Handverk 

Þjálfist í að nota helstu verkfæri og mælitæki á öruggan og réttan hátt 

Þjálfist í að velja verkfæri sem hæfa viðfangsefni og efni 

Hönnun og 
tækni 

Þjálfist í að vinna verkefni eftir myndrænu ferli og aðstoð 

Þjálfist í að lesa úr og vinna eftir einföldum teikningum/leiðbeiningum 

Þjálfist í að útskýra eigin hugmyndir með einföldum skissum  

Umhverfi 

Þjálfist í að beita líkamanum rétt við vinnu 

Kynnist hlífðarbúnaði og geti nýtt rétt 

 
 

 
 
 
 

Textílmennt 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á ólíkum 
aðferðum, efnum og verkfærum. 

Að nemandi öðlist leikni í að fara eftir 
einföldum uppskriftum. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína í 
handverki á hagnýtan hátt í daglegu lífi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Handverk, 
aðferðir og 

tækni 

Kynnist og þjálfist í að  beita grunnaðferðum og áhöldum  
(s.s. sauma með nál, prjóna, hekla, sauma í vél) 

Þjálfist í að vinna eftir einföldum leiðbeiningum 

Þjálfist í að vinna með einfaldar uppskriftir 

Þjálfist í að vinna eftir myndrænu ferli, frá hugmynd til afurðar 

Þjálfist í að skreyta textílverkefni á fjölbreyttan hátt 

Menning og 

umhverfi 
Þjálfist í að nota ný og endurunnin efni í textílvinnu 

 
 

 
 
 
 

 
 


