
 
 

Njarðvíkurskóli -2020-2021 

Bekkur: 5. bekkur 

Námsgrein: Listir  

Kennari: María I.G. Fisher 

Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku (sjónlistir, dans, jóga og hugleiðsla,sköpun, endurvinnsla )         

Námsgögn:  

• Ýmsir vefir, tónlist, myndbönd 

• Ýmis lista efni, íslensk ull ,pappír, listavagnar, búningar,pennar og litir,  tölvur/spjaldtölvur, spil og fl. 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Sköpun 
Nemandi geti: 

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun  

• séð mynstur og hugsað í lausnum 

• öðlast skilning og reynslu sem ekki 
verður færð í orð 

• Umræður 

• Kveikja 

• Verkefnavinna 

• Verkleg vinna 
 
 

 
Sjálfstæð vinnubrögð  
 
Úr hugmynd í útfærslu og túlkun  
 
Greint einkenni lita 
 
Þáttaka og áhugi 
 
 
 

Samskipti 
Nemandi geti: 

• þroskað persónulega tjáningu og smekk 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér 
þróun frá hugmynd að verki 

• hlustað á hugmyndir annarra og lagt 
fram eigin hugmyndir 

• gert sér grein fyrir rótgrónum hefðum 
handverks og notað undirstöðu þeirra til 
nýsköpunnar 

• gert við og endurnýjað hluti og gert grein 
fyrir efnisnýtingu og efnisveitu 

• gert sér grein fyrir því að líkaminn er  
ekki bara efnislíkami (árur okkar) 

• Umræður 

• Kveikja 

• Verkefnavinna 

• Verkleg vinna 

Útskýrt verk í menningar, sögulegu og 
samfélagslegu samhengi 
  
Samvinna nemenda í hóp 
 
Notkun orðaforða og hugtök listar 
(tegund listar) 
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• tekið virkan þátt í verkefninu hverju sinni 

• Tjáð sig um heilbrigða lífshætti og tengsl 
þeirra við heilsufar 

 

Menning og umhverfi 
Nemandi geti: 

• skoðað og metið eigin gildi og viðhorf 

• rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum tímum 
og tekið þátt í að viðhalda ísl. 
Þjóðarmenningu bæði í matarvenjum, 
textíl og öðru 

• Verið upplýstur og tekið þátt í siðum og 
menningarvenjum annarra þjóða 

• áttað sig á mismunandi 
menningarsvæðum 

• áttað sig á hvernig hans hugmynd hefur 
áhrif á samfélagið, menningu  og 
umhverfið 

• Umræður 

• Kveikja 

• Verkefnavinna 

Gert grein fyrir tengingu í uppruna 
íslenskrar menningar og áhrif á daglegt 
líf 
 
Gert grein fyrir heilbrigðum 
lífstílsvenjum og áhrif þeirra á heilsufar 
og umhverfið 


