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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Hugtök er varða leirmótun, hönnun og verklega tækni greinarinnar, ýmsir listamenn og 

hönnuðir, stefnur, aðferðir og söguleg hugtök  

Kennarar: Heiða Lind Sigurðardóttir og Herborg 

Vika 34 -36 21.08-09.09        21.08 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Tilraunir í gifs: Afsteypur af 

fundnum hlutum og gróðri og 

fleira úr náttúrunni 

Námsefni 

Listamenn eins og  

Magnús Pálsson, Sue Dunne, 

hönnuðurinn Max Lamb 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur: 
- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, 
menningarlegt og sögulegt samhengi 
- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

Vika 37 -40 11.09-15.09      18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Leirmótun: skálar með 

holuaðferð og leirlitir 

Námsefni 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

Vika 38 -40 18.09-06.10          

Viðfangsefni 

Lágmyndir með áherslu á áferð 

og þrívídd á tvívíðum fleti og 

glerungavinna. Þemað er 

íslensk fjöll 

Námsefni 

Hugmyndavinna og  

Upplýsingaöflun af Pinterest og 

Vefsíðum 

Námsefnið Leirmótun: 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal nemenda og kennara 
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 Verkefni fyrir alla af vef 

 Menntamálastofnunar 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið: Nemandi getur: 

- 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. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og 
samtal. 

 

 

 
Vika 41 -43 09.10-27.10       27.10 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Plötuaðferðin kennd. 

Nemendur móta ker með loki. 

Einnig hægt að prófa 

klumpsaðferð 

Námsefni 

Box með loki- boxið hennar 

 Pandóru.  

Námsefnið Leirmótun: 

 Verkefni fyrir alla af vef 

 Menntamálastofnunar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal og krítík 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið: Nemandi getur: 

-Lýst margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, menningarlegt og 

sögulegt samhengi. 

- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

Vika 44 - 30.10-03.11               01-03.11 Gagn og gaman 

Viðfangsefni 

Ljúka verkefnum 

Gagn og Gaman 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 45- 47 06.11-24.11               08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Viðfangsefni 

Umfjöllun um listamann: 

nemandi velur listamann og 

gerir rannsókn á stíl og störfum 

listamannsins og vinnur platta 

eða disk út frá þeim 

stílbrögðum. 

Námsefni 

Stuðst við námsefnið: 

Diskur í pappa eða leir, 

  Leirmótun: 

 Verkefni fyrir alla af vef 

 Menntamálastofnunar 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið: Nemandi getur: 

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

miðla 
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Vika 48 -50 27.11-15.12        29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Jólaskraut, bjöllur, jólatré o.fl 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtöl innan hópsins 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Nemandi getur: 
- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, 
menningarlegt og sögulegt samhengi 
- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

 

Vika 51 - 18.12-22.12                          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni 

Ljúka verkefnum annarinnar 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 

 

Vika 1-7 - 01.01-16.02        10.01 Skipulagsdagur 
                   23.01 Samráðsdagur heimilis og skóla 

Viðfangsefni 

Hellt í mót og fjöldaframleitt. 

Nemendur læra og æfa sig í því 

hvað felst í fjöldaframleiðslu 

keramikmuna. Hellt í mót, 

snyrt og tvíbrennt með 

skreytingum. 

Námsefni 

Glærur frá kennara, vídeo og 

sýnikennsla 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat/leiðsagnarmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

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

miðla 
- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, 
menningarlegt og sögulegt samhengi 
- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 
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Vika 8 - 19.02-23.02 Vetrarfrí 

Vika 9-12 - 26.02-23.03              07.03-09.03 Samræmd próf 9b 

Viðfangsefni 

Glervinnsla. Aðferðir tengdar 

glerbræðslu og Tiffanys 

kenndar 

Námsefni 

Sýnikennsla kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat/leiðsagnarmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

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

miðla 

 

 

 

 

 Vika 13 - 26.03-02.04 Páskaleyfi 

Vika 14-17 - 02.04-27.04        02.04 Annar í páskum 
             19.04 Sumardagurinn fyrsti 
            23.-27.04 Listadagar 

Viðfangsefni 

Leirskreyting. Nemendur læra 

og útfæra hinar ýmsu 

leirskreytiaðferðir með 

leirlitum, glerungi og útskurði 

Námsefni 

Kennarar fara á framhalds- 

Námskeið í Glit. Sýnikennsla. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat/leiðsagnarmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

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

miðla 
- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

 

 

Vika 18-23 - 30.04-08.06                                      01.05 Verkalýðsdagurinn 
10.05 Uppstigningardagur 
/ 11.05 Skipulagsdagur 
 21.05-28.05 Annar í 
hvítasunnu og prófadagar 

Viðfangsefni 

Sjálfstætt verkefni. 

Nemendur hanna og 

teikna eigin hlut og 

setja hann í 

framkvæmd út frá 

þekkingunni sem þeir 

hafa aflað sér yfir árið. 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat/leiðsagnarmat og viðtöl 

 

- gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í 
persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi 
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- greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

 

Vika 19 - 07.05-11.05      
 

 

 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 

Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

 

 

 

 

 

   

 


