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Inngangur.  
List- og verkgreinar eru margar, ólíkar námsgreinar. Þótt ýmislegt tengi þessar greinar saman þá er margt sem greinir þær að. Það sem sameinar 

er áhersla á verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu. Hins vegar er um ólíka miðla og 

aðferðir að ræða eftir greinum og því ólíkar nálganir og mismiklar áherslur á framantalda þætti. Í list- og verkgreinum þroska nemendur með sér 

sjálfstætt gildismat þar sem lögð er áhersla á að kynnast og njóta list- og verkmenningar. Þátttaka og þjálfun í gagnrýnni umræðu um handverk 

og listir veitir nemendum einnig aðgang að menningarorðræðu samfélagsins. Í skapandi starfi og lausnaleit getur nemandinn haft áhrif á umhverfi 

sitt og tekið þátt í að móta menninguna. Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg tækifæri til 

að þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk.  

Grunnþættirnir eru: 

Læsi Sjálfbærni 

Heilbrigði og 

velferð 

Lýðræði og 

Mannréttindi Jafnrétti Sköpun 

   

Almenn Lykilhæfnin er: 

Tjáning og 

miðlun 

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun 

Sjálfstæði og 

samvinna 

Nýting miðla og 

upplýsinga 

Ábyrgð og mat á 

eigin námi 

  

 

  

Námskrá:   List- og verkgreinar .  10.  bekkur 
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Áherslur og megintilgangur námþáttar. 

Hæfniviðmið: 

Námsþáttur: Handverk. 

• Valið aðferðir,efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra. 

• Sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútíma samfélagi 

Námsþáttur: Hönnun og tækni. 

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunn teikningu,  

•  unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu,  

• útbúið efnislista og reiknað  

kostnað, 

•  framkvæmt flóknari samsetningar, s.s. samlímingu,  

töppun og skrúfun, 

•  hannað verkefni út frá efni,  

fagurfræði, tækni, umhverfi,  
notkun og endingu, 

•  sagt frá hvernig tækni er nýtt í  

• atvinnulífinu,  

•  gert grein fyrir áhrifum nýsköp unar á umhverfi sitt og samfélag  

Námskrá 10 .bekkjar í smíði. valgrein 
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Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Kennt er í trésmíðastofu skólans 
Kennt er í trésmíðastofu skólans. Hver 
nemendahópur er tvær kennslustundir á 
viku allan veturinn.  
ver nemendahópur er tvær 
kennslustundir á viku  

allan veturinn.  

 

Lögð er áhersla á eigin hönnun. 
Nemendur læra að teikna hluti í 
réttum hlutföllum og  

farið er yfir verkferla og mælingar. 
Möguleikar eru á vinnslu margra 
smærri hluta eða  

færri og flóknari. Farið er yfir 
vélavinnu og kennd rétt vinnubrögð 
við vélar og  

öryggisatriði tengd þeim.  
 

Áhöld og efni smíðastofunnar sem 
henta hverju verkefni.  

 

Lokið/ólokið. 
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Námskrá 10. bekkjar í  myndmennt valgrein 
Námsþáttur: 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

Hæfniviðmið 

Nemandi á að geta: 

• valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í fjölbreytta miðla. 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

• tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið. 

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. upplýsingaöflun, tilraunir og samtal. 

• skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og/eða rannsókn, myndrænt og/eða í texta . 

• nota orðaforða og hugtök að einhverju leiti  til að tjá skoðanir sýnar myndlist og hönnun og fært rök fyrir þeim útfrá eigin gildismati. 

• geta gagnrýnt af þekkingu eigin verk og annarra af sanngirni og virðingu, bæði einn og í samvinnu. 

• greint,  borið saman ýmsum og lýst ýmsum stílum og stefnum  í myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis og tengt það við þá 

menningu sem hann er sprottinn úr. 

• greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs lífs með fjölbreyttum nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina. 

• túlkað listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi , samtímann og fagurfræði. 

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt,  menningarlegt og sögulegt samhengi. 

• greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á líf okkar og gildismat. 
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Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla í vali  fer fram í myndmenntastofu og 
kennt er 2 kennslustundir í senn, hálfan 
veturinn. 

 

 

Áhersla er lögð á tækni, sköpun, 
fagurfræði og gildi, efnisþekkingu. 
líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu.  

Farið verður í nokkra stíla og stefnur m 
Farið verður í stíla og stefnur 
myndlistarinnar með áherslu m. a. á 
samtímalist, expressjónisma og 
impressjónisma. 

 

Stuðst verður við bækur um listamenn 
stefnanna svo sem Edvard Munch, 
Vincent Van Gough,  Monet, Renoir, 
Pissarro, og  Sisley á samtímalist. 
Veraldarvefurinn, ýmsar aðrar bækur um 
myndlist, kvikmyndir og tímarit. 

 

Lokið/ólokið. 

ðugt mat á vinnu nemenda 
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Námskrá 10. bekkjar í heimilisfræði 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megintilgangur list- og verkgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir.  
Megintilgangur kennslu í heimilisfræði er að stuðla nemendur að góðu heilsufari, heilbrigðum lífsháttum og neysluvenjum, jafnrétti, hagsýni, 
neytendavitund og verndun umhverfis. Í heimilisfræði gefst tækifæri til að hafa áhrif á lífstíl nemenda með markvissri fræðslu um hollustu og holla 
matargerð. 

Hæfniviðmið: 
Námsþáttur: Matur og lífshættir 

• tjáð sig um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi  

Við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari,  

• greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl næringarefna, hráefna og  

matreiðslu,  

• farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og  

matreiðslu. 

 
Námsþáttur: Matur og vinnubrögð 

• skipulagt og matreitt fjölbreyttar, hollar og vel samsettar máltíðir úr algengu  

og nýstárlegu hráefni með áherslu á hagkvæmni og nýtni.  

• beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld,  

 
Námsþáttur: Matur og umhverfi 

• nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga á gagnrýninn hátt um  

næringarfræði, hagkvæmni í innkaupum, aukefni, geymslu og  

matreiðslu.  
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Námsþáttur: Matur og menning 

• sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í vítt samhengi við lýðræði og jafnrétti,  

hreinleika og eiginleika sem taldir eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri  

þróun og mannrækt.  

• sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti.  

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Kennsla fer fram í heimilisfræðistofu, kennt 
er hálfan vetur tvær kennslustundir í senn, 
verkleg kennsla. 

 

 

.  

 

Námið felst í því að nemendur læri að velja sér holla 
fæðu samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar. 
Nemendur læri fjölbreytta nútíma matargerð sem fellur 
vel að lífsháttum okkar í dag og einnig að útbúa þjóðlega 
rétti.  

Matargerð frá öðrum löndum. Að skreyta borð og taka á 
móti gestum. Að búa til hátíðarrétti fyrir jól og páska. 
Áhersla er lögð á: Hollustusjónarmið, hreinlæti og 
vandaða umgengni utan dyra sem innan. Samvinnu og 
góð samskipti. Kennd flóknari matreiðsla en í neðri 
bekkjunum. Meiri áhersla lögð á sjálfstæði nemandans í 
verki og verkskipulag hans. Næringarfræði er ofin inn í 
kennsluna og matreiðsla miðuð við ráðleggingar um 
mataræði.  

Námsgögn Tæki skólaeldhússins og viðeigandi hráefni 
hverju sinni. Önnur námsgögn, þ.e. kennslubækur, 
uppskriftir og fleira sem kennari ákveður hverju sinni og 
leggur nemendum til .  

 

Lokið/ólokið. 
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Námskrá 9.-10. bekkjar í leiklist 

Námsþáttur: leiklist 

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu hugar, 

hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að: 

• Vera fær um að taka virkan þátt i skapandi ferli i samvinnu við aðra 

• Geta í hlutverki túlkað sjónarmið annarra í rituðum texta 

• Geta tekið þátt í að skipuleggja sýningar fyrir áhorfendur 

• Skilja og greina aðalatriðin i leiktexta 
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Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 

Kennsla fer að mestu fram á sviði skólans. Æft er 

leikrit og sýningar í framhaldi af því. Æfingar eru að 

mestu í janúar, febrúar og hluta marsmánuðar en 

undirbúningur vegna æfinga fer fram fyrir jól. 

Æfingar eru að lang mestu leiti utan skólatíma.  

 

 

Undirbúningur fyrir æfingar 

• Prufur 

• Þýðingar 

• Handritavinna 

 
Æfingar 

• Persónusköpun 

• Textavinna 

• Söngur (eftir þörfum) 

• Dans (eftir þörfum) 

 
Annað 

• Sviðsvinna 

• Ljósavinna 

• Hljóðvinna 

• PR vinna (leikskrá, sala á sýningum og 
kynningar) 

 
Sýningar 

• Tenging við áhorfendur 

• Miðlun texta og undirtexta 

 
Og margt fleira. 

Lokið/ólokið. 

 

 

 

 


