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Verkefnaheftið 

Til kennara  

 
Verkefnaheftið inniheldur verkefni í myndmennt til stuðnings vendinámi. Vendinám 

er skilgreint á þann hátt að það sem venjulega er gert í hefðbundinni kennslu er gert 

heima og heimanámið sem venjulega er gert heima er nú gert í skólanum. 

Vendinám snýst meira um vinnuaðferð þar sem áherslan er tekin af kennaranum og 

sett á nemandann og hann tekur ríkari ábyrgð á eigin námi (Bergmann og Sams, 

2012). 

Einnig er hægt að nýta inn – vendinám (e. In- Flip) ef heimanám er ekki 

heillavænlegt. Inn - vendinám felst í því að vendinámið á sér stað í kennslustofunni 

en ekki heima fyrir. Þetta er yfirleitt gert með stöðvavinnu en hún getur verið sett 

upp á ólíkan hátt. Nemendum getur til dæmis verið skipt í tvo hópa þar sem þeir 

fara á ólíkar stöðvar í skólastofunni. Myndbönd geta verið ein af stöðvunum þar sem 

nemendum er miðlað námsefninu en aðrar stöðvar með verkefnum sem vinna með 

þá þekkingu sem nemendur voru að meðtaka í myndbandinu. Þar getur kennarinn 

aðstoðað á þeim stöðvum sem nemendur vinna verkefnin og sér þá líka betur hverjir 

eiga í erfiðleikum með efnið og getur aðstoðað betur því hópurinn er minni 

(Bergmann og Sams, 2015).  

Námsefnið sem er tekið fyrir spannar myndbyggingu og litafræði og eru 

verkefnin hugsuð með myndböndum sem fjalla um námsefnið. Verkefnin skiptast í 

tvo hluta. Annars vegar Örverkefni og hins vegar Kennsluverkefni.  

Ø Örverkefnin þekkjast á því að þau hafa grænbláan ramma. 

Ø Kennsluverkefnin þekkjast á því að þau hafa rauðan ramma.  

Örverkefnin eru lítil verkefni sem styðja við myndböndin og fá nemendur til að nýta 

þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér í myndböndunum. 
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Kennsluverkefnin eru stærri í sniðum þar sem unnið er með hugmynd að 

lokaafurð þar sem námsefnið nýtist í verkefninu og nemendur fá að vinna með eigin 

hugmyndir. Þessi verkefni geta nemendur kynnt fyrir samnemendum sínum. 

Verkefnin vinna að ýmsum hæfniviðmiðum sem snúa að lykilhæfni nemenda, 

sameiginlegri hæfni í list- og verkgreinum og jafnframt hæfniviðmiðum í sjónlistum. 

Hér á eftir eru þau viðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sem er verið að vinna 

með í þessum verkefnum: 

 

Lykilhæfni 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• brugðist með rökum við upplýsingum og hugmyndum 

sem eru á margvíslegu formi, tekið þátt í rökræðum um 

viðfangsefni og rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til 

ólíkra sjónarmiða. 

 

• notað orðaforða á fjölbreyttan hátt og viðeigandi 

hugtök sem tengjast margskonar umfjöllunarefni. 

 

• tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og 

ábyrgur í vinnubrögðum. 

 

• nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við 

að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu. 

 

• skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón 

af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað 

með tilliti til mats á árangri. 

 

Sameiginleg hæfniviðmið list- og verkgreina. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem hann 

hefur öðlast á skapandi hátt og sýnt frumkvæði. 
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• beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt. 

 

• tjáð sig um verkefni sín með því að nota hugtök sem 

greinin býr yfir. 

 

Hæfniviðmið sjónlista 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

 

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki 

sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal. 

 

• gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu eigin verk 

og annarra bæði einn og í samvinnu. 

 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-90, 142, 149) 

 

Í verkefnaheftinu er einnig að finna hugmyndir að námsmati sem hægt væri að nýta 

með verkefnunum. 

Verkefnaheftið er haft einfalt í sniðum þar sem reynt er að takmarka liti á hverri síðu. 

Það eru því bara notað litir svo sem á forsíðu, í ramma til að aðgreina verkefni, í 

myndir og námsmat þar sem við á. Þetta er gert svo hægt sé að prenta út verkefnin 

án þess að eyða meira bleki en þarf.  

 

Myndböndin eru að finna inn á vefsíðunni  https://www.myndmenntaflipp.com/ og 

þar er einnig hægt að nálgast aukaefni og verkefnin sem eru í þessu verkefnahefti. 

 



 

Gullna sniðið  

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 
Gullna sniðið gengur út á það að línur og form mynda hreyfingu, jafnvægi og 

ákveðna heildarmynd sem hefur áhrif á þann sem horfir. Gullna sniðið er því góð 

aðferð til að gera verk fallegri og meira heillandi. Sniðið sýnir að hlutföll á formum 

og flötum skipta máli.  

Gullna sniðið hefur verið notað í gegnum aldirnar af arkitektum og 

myndlistarmönnum á borð við Le Corbusier, Salvador Dalí og Leanordo da Vinci. 

 

Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd sem fylgir gullna 
sniðinu. Prentaðu hana út og merktu það inn á myndina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mynd 1 Gullna sniðið. (Mynd frá shutterstock.com) 
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1/3 reglan 

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 

 
 

1/3 reglan eða þriðjungarreglan hjálpar ljósmyndurum, myndlistarmönnum og 

hönnuðum með myndbyggingu.  

Reglan snýst um það að fletinum er skipt í níu jafn stóra fleti. Það er gert með 

tveimur láréttum línum og tveimur lóðréttum línum. Þegar staðsetja á mynd í 

fletinum þá eru veigamestu hlutar myndarinnar staðsettir á línunum eða nálægt 

þeim eða þar sem línurnar mætast. Þannig verður myndin orkumeiri og 

áhugaverðari og kemur í veg fyrir að viðfangsefnið sé miðjusett eða skipti 

viðfangsefninu í tvennt. 

 

 Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd sem fylgir 1/3 
reglunni. Prentaðu hana út og merktu það inn á myndina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mynd 2 Þriðjungarreglan. (Mynd frá commons.wikimedia.org) 
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Spreyttu þig með myndbyggingu 

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 
Myndbygging skiptir miklu máli í verkum listamanna og hönnuða. Hún er grunnurinn 

og það sem hjálpar til að vekja áhuga áhorfandans. Allir listamenn vinna með 

ákveðinn grunn í verkum sínum hvort sem það er tónlistamaður sem nýtir sér reglur í 

tengslum við hljóma eða rithöfundur sem nýtir sér setningarfræði. Það skiptir því 

máli fyrir listamanninn eða hönnuðinn að hugsa út í myndbygginguna frá upphafi.  

 
Verkefni 1 

Nú er komið að því að þú farir og takir myndir af eigin vali sem hefur þennan 
grunn sem myndbygging er. Þú mátt velja hvort þú nýtir þér gullnu regluna 

eða 1/3 regluna. 

 
Verkefni 2 

Taktu mynd af sama viðfangsefni og í verkefni 1 þar sem reglan sem þú 
notaðir er brotin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mynd 3 Myndbygging. (Mynd frá shutterstock.com) 
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Frumlitir og annars stigs litir 

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 
Frumlitir eru litir sem ekki er hægt að blanda og eru undirstaða annarra lita. 

Frumlitirnir eru þrír og eru það gulur, rauður og blár. Ef tveimur frumlitum er 

blandað saman þá fáum við annars stigs liti og er það appelsínugulur, grænn og 

fjólublár.  

Ø gulur + rauður = appelsínugulur 

Ø gulur + blár = grænn 

Ø rauður + blár = fjólublár 

Ef allir frumlitirnir eru blandaðir saman þá fáum við brúnan lit. Tónninn í brúna litnum 

fer svo eftir því hvaða frumlitur er ríkjandi. Ef blár er ríkjandi er brúni liturinn dekkri 

og kaldari en ef rauði er ríkjandi þá er hann heitari og svo framvegis.  

Með frumlitunum og svörtum og hvítum er hægt að blanda alla liti sem hægt er að 

hugsa sér. 

 

Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd þar sem frumlitir eru 
ríkjandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mynd 4 Frumlitir. (Mynd frá shutterstock.com) 
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Kaldir litir 

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 

Fólk upplifir liti heita eða kalda. Til dæmis hefur sólin heitan lit en sjórinn kaldan. 

Kaldasti liturinn er blágrænn og eru kaldir litir nær bláu og grænu í litahringnum. 

Dæmi um kalda liti er blár, grænblár, blágrænn og bláfjólublár.  

Kaldir litir gefa okkur þá tilfinningu að þeir séu traustir, róandi, léttir og sterkir. Þeir 

minna á sorg, eymd, fjarlægð, kulda og skugga enda oft nýttir til að lýsa þessum 

hlutum. 

 

Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd þar sem kaldir litir eru 
ríkjandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mynd 5 Kaldir litir. (Mynd frá shutterstock.com) 
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Heitir litir 

 
 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 

Heitir litir er nær rauðum og gulum í litahringnum. Dæmi um heita liti eru  gulur, 

rauður, gulrauður, rauðappelsínugulur, appelsínugulur og rauðfjólublár. Í raun eru 

það allir litir sem hafa rauðan eða gulrauðan litatón.  

Heitir litir gefa okkur ákveðna tilfinningu. Til dæmis þegar þeir eru óblandaðir geta 

þeir verið ögrandi og kraftmiklir. Þegar þeir er mildir geta þeir vakið hlýju, þægindi 

og notalegheit. Þeir minna á gleði, sumar, nær umhverfi, hita og ljós enda oft nýttir 

til að lýsa þessum hlutum. Heitir litir sýnast nær en kaldir litir og er það oft nýtt til 

dæmis í landslagsverkum. 

 

Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd þar sem heitir litir eru 
ríkjandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mynd 6 Heitir litir. (Mynd frá shutterstock.com) 
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Andstæðir litir 

 
 
 

Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 

Við finnum andstæður alls staðar í umhverfi okkar. Hægt er að finna hluti sem eru 

háir og lágir, harðir og mjúkir, heitir og kaldir og svo mætti lengi telja. Andstæður 

eru einnig til í litum og eru það litir sem kallast á hvor við annan og mynda spennu, 

geta verið ertandi. Þegar þeim er blandað saman mynda þeir gráan lit sem fer vel 

með þeim litum sem hann er blandaður úr. Andstæðulitir eru eins og gulur og 

fjólublár, rauður og grænn, blár og appelsínugulur. Mestu andstæðurnar eru á móti 

hvor öðrum í litahringnum og svo minnkar það því nær sem þeir eru í litahringnum.  

 

Nýttu þér bækur eða internetið og finndu fræga mynd þar sem notast er við 
andstæðuliti og skoðaðu hvaða áhrif er verið að ná fram með litunum. 

 
 

Leitaðu einnig af mynd þar sem litirnir heilla þig og veita þér innblástur.og 
skrifaðu hjá þér hvað það er við myndina sem heillar þig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mynd 7 Andstæðir litir. (Mynd frá shutterstock.com) 

 



 

Myndbygging  

Kennaralýsing 
 

Markmið verkefnis 

Ø Að nýta þekkingu sína á skapandi hátt. 

Ø Að nýta sér ýmsa miðla til að leita upplýsinga í sínu 

eigin námi. 

Ø Að geta tjáð sig um verkefnið með því að nýta 

hugtök úr námsefninu. 

Ø Að geta sýnt öðrum kurteisi og virðingu. 

Ø Að geta útskýrt verkefnið frá hugmynd að lokaafurð. 

Ø Að geta gagnrýnt á sanngjarnan hátt eigin verk og 

verk annarra. 

(Byggt á Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 

Hæfniviðmið 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu í 

verkefninu. 

Ø Að nýta internetið og bækur í ferli sínu í verkefninu. 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu þegar 

talað er um verkefnin. 

Ø Að sýna samnemendum virðingu og kurteisi. 

Ø Að geta útskýrt ferli verkefnisins og metið verkefnið á 

gagnrýnan hátt. 

(Byggt á Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 

Efni og áhöld  

Ø Það sem þarf að nota eru spjaldtölvur, tölvur eða símar til að geta hlustað á 

myndböndin.  

Ø Blöð, blýanta, jafnvel tæki með myndavél fyrir skissuvinnu. 

Ø Útfærsla á verkefninu getur krafist mismunandi efnis og áhalda eftir því hver 

útfærslan verður og sama á við þegar kemur að sýna lokaafurðina.  

Ø Efni fyrir ferlismöppu. 
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Ø Gott getur verið að nota forrit eins og google classroom til þess að 

nemendur geti skilað inn örverkefnum, lokaverkefni og fleira. 

 

Útfærsla verkefnis 

Þetta verkefni er hugsað sem lokapunktur og unnið samhliða örverkefnum sem eru 

hér að framan og myndböndum um myndbyggingu sem nemendur hlusta á. 

 

Ø Það þarf að fara vel yfir  verkefnalýsinguna og þau hæfniviðmið sem lagt 

er upp með fyrir nemendur. 

Ø Útskýra þarf vel fyrir nemendum hvernig skrá þarf ferlið og hvernig þau 

safna og setja í ferlismöppu.  

Ø Nemendur skissa og skrifa niður hugmyndir sínar að verkefninu og um hvað 

verkefnið á að vera. Er um að ræða ádeilu, innri tilfinningar, sögu og svo 

framvegis? Hvernig er það túlkað með myndbyggingu? 

Ø Kennari getur einnig afmarkað viðfangsefnið ef hann vill eða tengt það við 

ákveðið þema. Einnig er hægt að tengja verkefnið við samfélagið og láta 

nemendur rannsaka málefni líðandi stundar þar sem lokaafurðin endurspeglar 

niðurstöðu þeirra á því viðfangsefni sem þau rannsökuðu. 

Ø Hugmyndin verður að innihalda þekkingu á myndbyggingu.  

Ø Nemendur skoða fræg verk sem kennarinn sýnir þeim og þau verk sem þeir 

völdu sjálfir. 

Ø Nemendur taka þátt í umræðum er tengjast námsefninu og örverkefnunum. 

Ø Nemendur þróa hugmyndina sína áfram og huga að því hvernig á að útfæra 

hana. Skal hún útfærð með vatnslitum eða sem ljósmyndir, málverk, 

myndbandsverk eða er hún samblanda af fleira en einni aðferð, svo dæmi séu 

gefin.  

Ø Nemendur setja sér tímaramma og þurfa að passa að skrásetja ferlið. 

Ø Nemendur ákveða hvar og hvernig sé best að sýna verkið í samráði við 

kennara.  

Ø Nemendur kynna verkefnið sitt fyrir samnemendum sínum og kennara. Ýtt er 

undir gagnrýna umræðu. 

Ø Huga þarf að því mati sem á að nota fyrir verkefnið. Mælt er með að nota 

frammistöðumat, sjálfsmat og jafningjamat. Hugmyndir að slíku mati eru 

gefnar hér á eftir.  
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Myndbygging 

 
 
Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 
Í þessu verkefni er unnið með myndbyggingu og að þessum hæfniviðmiðum:  
 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu í 

verkefninu. 

Ø Að nýta internetið og bækur í ferli sínu í verkefninu. 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu þegar 

talað er um verkefnin. 

Ø Að sýna samnemendum virðingu og kurteisi. 

Ø Að geta útskýrt ferli verkefnisins og metið verkefnið á 

gagnrýnan hátt. 

 

Þú þarft að: 

1. Horfa á myndböndin. 

2. Byrja að skissa myndir og skrifa niður hugmyndir fyrir verkefnið.  

Um hvað á verkefnið að vera? 

3. Muna að skrásetja ALLT ferlið með myndum, orðum og skissum og setja 

saman ferlismöppu. 

4. Leysa örverkefnin. 

5. Taka þátt í umræðum. 

6. Þróa hugmyndina að verkefninu áfram og hugsa hvernig best sé að útfæra 

hana svo réttu skilaboðin komist til skila.  

dæmi: Ljósmynd/málverk/vatnslitamynd/klippimynd/myndband 

7. Setja þér tímaramma fyrir verkefnið. 

8. Ákveða í samráði við kennarann þinn hvernig best sé að sýna verkefnið. 

9. Setja þér tímaramma og þú þarft að passa að skrásetja ferlið. 

10. Undirbúa kynningu og kynna verkefnið fyrir samnemendum þínum. 

11. Gagnrýna verkefnið þitt og samnemenda þinna á sanngjarnan   hátt í gegnum 

sjálfsmat og jafningjarmat. 
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Litafræði  

Kennaralýsing 

 

Markmið verkefnis 

Ø Að nýta þekkingu sína á skapandi hátt. 

Ø Að nýta sér ýmsa miðla til að leita upplýsinga í sínu 

eigin námi. 

Ø Að geta tjáð sig um verkefnið með því að nýta 

hugtök úr námsefninu. 

Ø Að geta sýnt öðrum kurteisi og virðingu. 

Ø Að geta útskýrt verkefnið frá hugmynd að lokaafurð. 

Ø Að geta gagnrýnt á sanngjarnan hátt verk sín og 

annarra. 

(Byggt á Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 

Hæfniviðmið 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu og 

litafræði í verkefninu. 

Ø Að nýta internetið og bækur í ferli sínu í verkefninu. 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um mynd-byggingu og 

litafræði þegar talað er um verkefnin. 

Ø Að sýna samnemendum virðingu og kurteisi. 

Ø Að geta útskýrt ferli verkefnisins og metið verkefnið á 

gagnrýnan hátt. 

(Byggt á Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 

Efni og áhöld  

Ø Það sem þarf að nota eru spjaldtölvur, tölvur eða símar til að geta hlustað á 

myndböndin.  

Ø Blöð, blýanta, jafnvel tæki með myndavél fyrir skissuvinnu. 

Ø Akrýlliti fyrir mínístúdíur. 

Ø Útfærsla á verkefninu getur krafist mismunandi efnis og áhalda eftir því hver 

útfærslan verður og sama á við þegar kemur að sýna lokaafurðina.  



	 18	

 

Ø Efni fyrir ferlismöppu. 

Ø Gott getur verið að nota forrit eins og google classroom til þess að 

nemendur geti skilað inn örverkefnum, mínístúdíur lokaverkefni og fleira. 

 

Útfærsla verkefnis 

Þetta verkefni er hugsað sem lokapunktur og unnið samhliða örverkefnum sem eru 

hér að framan og myndböndum um litafræði sem nemendur hlusta á. 
 

Ø Það þarf að fara vel yfir verkefnalýsinguna og þau hæfniviðmið sem lagt er 

upp með fyrir nemendur.  

Ø Útskýra þarf vel fyrir nemendum hvernig skrá þarf ferlið og hvernig þau 

safna og setja í ferlismöppu.  

Ø Nemendur skissa og skrifa niður hugmyndir sínar að verkefninu og um hvað 

verkefnið á að vera. Er um að ræða ádeilu, innri tilfinningar, sögu og svo 

framvegis? Hvernig er það túlkað með myndbyggingu og litum? 

Ø Kennari getur einnig afmarkað viðfangsefnið ef hann vill eða tengt það við 

ákveðið þema. Einnig er hægt að tengja verkefnið við samfélagið og láta 

nemendur rannsaka málefni líðandi stundar þar sem lokaafurðin endurspeglar 

niðurstöðu þeirra á því viðfangsefni sem þeir rannsökuðu. 

Ø Hugmyndin verður að innihalda þekkingu á myndbyggingu og litafræði.  

Ø Nemendur skoða fræg verk sem kennarinn sýnir þeim og þau verk sem þeir 

völdu sjálfir. 

Ø Nemendur gera mínístúdíur með heitum, köldum og andstæðum litum. 

Ø Nemendur taka þátt í umræðum er tengjast námsefninu og örverkefnunum. 

Ø Nemendur þróa hugmyndina sína áfram og huga að því hvernig á að útfæra 

hana. Hugmyndin gæti endað sem vatnslitaverk, ljósmynd, málverk, 

myndbandsverk eða sem samblanda af fleira en einni aðferð. 

Ø Nemendur setja sér tímaramma og þurfa að passa að skrásetja ferlið. 

Ø Nemendur ákveða hvar og hvernig sé best að sýna verkið í samráði við 

kennara.  

Ø Nemendur kynna verkefnið sitt fyrir samnemendum sínum og kennara. Ýtt er 

undir gagnrýna umræðu. 

Ø Huga þarf að því mati sem á að nota fyrir verkefnið. Hugmyndir að slíku mati 

eru gefnar hér á eftir.  
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Litafræði 

 

 

Nemandi: ___________________________________________________ 
 
 
Í þessu verkefni er unnið með myndbyggingu og litafræði og einnig er unnið að 

þessum hæfniviðmiðum:  
 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu og 

litafræði í verkefninu. 

Ø Að nýta internetið og bækur í ferli sínu í verkefninu. 

Ø Að geta nýtt þekkingu sína um myndbyggingu og 

litafræði þegar talað er um verkefnin. 

Ø Að sýna samnemendum virðingu og kurteisi. 

Ø Að geta útskýrt ferli verkefnisins og metið verkefnið á 

gagnrýnan hátt. 

 

Þú þarft að: 

1. Horfa á myndböndin. 

2. Byrja að skissa myndir og skrifa niður hugmyndir fyrir verkefnið.  

Um hvað á verkefnið að vera? 

3. Muna að skrásetja ALLT ferlið með myndum, orðum og skissum og setja 

saman ferlismöppu. 

4. Leysa örverkefnin. 

5. Taka þátt í umræðum. 

6. Gera þrjár mínístúdíur í stærð A5. Fyrsta myndin á eingöngu að innihalda 

kalda liti, mynd númer tvö á bara að innihalda heita liti og þriðja myndin á 

eingöngu að innihalda tvo andstæða liti. 

7. Þróa hugmyndina að verkefninu áfram og hugsa hvernig best sé að útfæra 

hana svo réttu skilaboðin komist til skila.  

   dæmi: Ljósmynd/málverk/vatnslitamynd/klippimynd/myndband 

8. Setja þér tímaramma fyrir verkefnið. 
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9. Ákveða í samráði við kennarann þinn hvernig best sé að sýna verkefnið. 

10. Setja þér tímaramma og þú þarft að passa að skrásetja ALLT ferlið. 

11. Undirbúa kynningu og kynna verkefnið fyrir samnemendum þínum. 

12. Gagnrýna verkefnið þitt og samnemenda þinna á sanngjarnan   hátt í 

gegnum sjálfsmat og jafningjarmat. 

 

 

 



 

Í lok verkefnavinnu 

 
Huga þarf að því að nemendur eru misfljótir að vinna verkefnin og hafa ólíkan 

bakgrunn. Því skiptir máli að sníða verkefnin að hverjum og einum nemanda. 

Nemendur geta því verið með misstór verkefni þar sem kafað er misdjúpt í efnið en 

allir læra þó ákveðin grunnatriði í gegnum verkefnið og taka þátt í öllu ferlinu og í 

þeim umræðum sem eiga sér stað. Í sumum tilfellum gæti verið gott að láta 

nemendur vinna í pörum eða hóp eða jafnvel láta nemendur rannsaka saman 

viðfangsefnið og vinna svo á einstaklingsgrunni og skoða svo hvort niðurstöður 

þeirra séu líkar eða ólíkar. Það er því auðvelt að sníða verkefnið þannig að 

nemendur styðji hvert annað eða afmarka efnið sem nemandi tekur fyrir. 

Það getur verið mjög hvetjandi fyrir nemendur að fá listamenn í heimsókn til 

að gefa þeim ábendingar með verkefnið og jafnvel bjóða þeim að koma í lokin 

þegar verkin eru sýnd og nemendur segja frá þeim. Þá væri einnig hægt að fá 

listamenn til að segja frá sínu ferli í listsköpun. 

Það að hengja upp verk til sýnis fyrir aðra nemendur getur verið endapunktur 

í stærri verkefnum. Það þarf að gefa sér tíma í þetta og hugleiða hvar sé best að 

hengja upp og fá nemendur með í að íhuga hvernig best sé að sýna verkið og fá þá 

til að setja sitt verk upp. 

Nemendur læra heilmikið á því að ræða um verkefnin sín og kynna þau fyrir 

samnemendum sínum. Það skiptir þó miklu máli að gefa sér góðan tíma í kynningar, 

þá umræðu sem fylgir og mat ef það á sér stað. Hér aftast er hugmynd að mati fyrir 

kynningar, bæði kennaramati og jafningjamati. Þar er einnig að finna fleiri 

hugmyndir að mati fyrir kennarann. Svo sem Sjálfsmat yfir áfangann og Sjálfsmat 

tengt verkefnavinnu, kennaramat fyrir ferlismöppu og  Frammistöðumat sem yfirlit 

fyrir kennarann. 
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Sjálfsmat  

Verkefnavinna 

 
 
 

Nafn: __________________________________________________ 

 

Ég náði góðum skilning á námsefninu: 

 já �     að mestu leyti�    að einhverju leyti�     nei� 

 

Ég var dugleg/ur að vinna að hugmyndum fyrir verkefnið: 

 já �     nei� 

 

Ég vandaði mig við verkefnið: 

 alltaf �    oftast�     stundum�    aldrei� 

 

Ég lagði mig alla/n fram við kynninguna á verkefninu: 

 já �     nei� 

 

Ég tók þátt í umræðum í kringum verkefnið: 

 já �     nei� 

 

Ég hef skilning á ferli verkefnisins:  

    já �     að mestu leyti�    að einhverju leyti�     nei� 
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Hvernig fannst þér verkefnið?  

Létt/erfitt/skemmtilegt/leiðinlegt/ áhugavert/lærdómsríkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 
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Sjálfsmat  

Myndmennt 

 
Nafn: _____________________________________________________ 

 

Framkoma mín var til fyrimyndar:  

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég kom vel undirbúin/nn í kennslustundina:  

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég tók virkan þátt í kennslustundinni: 

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég vandaði til verka: 

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég er sjálfstæð/ur í vinnubrögðum:  

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég lagði mig fram í öllum verkefnum: 

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 

 

Ég lagði mig alla/n fram í ferlismöppuna: 

alltaf �    oftast �    stundum�     sjaldan�    aldrei� 
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Hvernig fannst þér áfanginn/lotan?  

Létt/erfitt/skemmtilegt/leiðinlegt/ áhugavert/lærdómsríkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað fannst heppnast vel í áfanganum/lotunni? 
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Hvað hefði mátt betur fara í áfanganum/lotunni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 
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Frammistöðumat – matlisti fyrir kennara 
 
 

Kvarði: Nánast aldrei = 1  Sjaldan = 2  Stundum = 3  Oftast = 4  Alltaf = 5  
 

Nafn nemanda 
Undirbýr sig 

vel fyrir hvern 
tíma 

Er með 
góða 

framkomu 

Vinnur vel 
í tímum og 

sýnir 
vandvirkni 

Gengur vel 
að tjá sig 

um 
verkefnin 

og 
námsefnið 

Vinnur 
sjálfstætt 

Er kurteis við 
samnemendur 

Annað 
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Jafningjamat – kynning á verkefnum 
 
Nafn þess sem metur: _____________________________ 
 
Nú er komið að því að meta samnemendur þína. Vandaðu vel til verka því allir vilja að komið sé fram við sig af virðingu. Settu tölur 
sem eiga við í appelsínugulu reitina, nafn nemanda í bláa reitinn og svaraðu spurningunum fyrir hvern nemanda. 
 
Kvarði: Stóð sig illa = 1 Stóð sig nokkuð vel = 2 Stóð sig vel = 3 Stóð sig mjög vel = 4 Stóð sig afbragðs vel = 5 

Nafn nemanda 
sem kynnir 

Kynnir sig 
og talar 
hátt og 
skýrt um 
verkefnið 

Útskýrir vel 
þær 

hugmyndir 
sem liggja 

að baki 
verkefninu 

Segir vel frá 
ferli 

verkefnisins  
(frá 

hugmynd að 
lokaafurð) 

Hvað var sérlega gott við 
verkefnið? 

Hvað hefði mátt fara betur? 
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Kennaramat – Kynning á verkefnum 
 

Nafn nemanda sem kynnir:_____________________________ 
 

Kvarði: Ábótavant = 1  Sæmilegt = 2  Gott = 3  Ágætt = 4  Framúrskarandi = 5 

Mat Myndbygging Litafræði Annað 

Nemandi kynnir sig    

Góð framsögn    

Nemandi tjáir sig vel um 
hugmyndir sínar og 

tilfinningar í verkefninu 
   

Nemandi sýnir fram á 
skilning á námsefninu í 

verkefninu 
   

Nemandi lýsir vel ferlinu á 
verkefninu 

   

Nemandi svarar vel 
spurningum samnemenda 

og kennara 
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Kennaramat – Ferlismappa 
 

Nafn nemanda _____________________________ 
 

Kvarði: Ábótavant = 1  Sæmilegt = 2  Gott = 3  Ágætt = 4  Framúrskarandi = 5 

Mat Myndbygging Litafræði Annað 

Hugmyndin fyrir verkefnið 
er skýr 

   

Þróunin á hugmyndinni er 
skýr 

   

Vinnan á bakvið 
hugmyndina er góð 

   

Ferlismappan er vel 
uppsett 

   

Lokaafurðin er vel gerð    

Hugmyndin, ferlið og 
niðurstaðan er vel 

rökstudd 
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