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Glerlist er valgrein í 8.-10. bekk. 

Unnið verður með fjölbreyttar aðferðir við glervinnu. Nemendur vinna a.m.k. eitt verkefni úr eftirfarandi þáttum: 

 Glermynd í glugga með Tiffanys aðferð úr lituðu gleri 

 Glermósaík veggmynd, rammi, spegill, kertaglas 

 Glerbræðsla veggmynd, kertastjaki, skál, bakki  
 

Vinnulag: Nemendur smíða hluti úr gleri og þjálfa verkfærni í glerlist. Leitast við að laða fram frumkvæði og sköpunargleði með verkefnum sem 

lögð eru fyrir. Sýnikennsla notuð til að kynna nýja verkfærni. Lögð er áhersla á vandvirkni, handlagni, listræna útfærslu og sjálfstæð vinnubrögð. 

Námsmat:  Nemendur eru metnir jafnt og þétt yfir námstímann. Námsmat skiptist í leiðsagnarmat, þar sem nemendur fá endurgjöf og leiðsögn 

við verkefnavinnu lokamat þar sem hæfni nemenda er metin. Nemendur frá lokamat í bókstöfum: A, B+, B, C+, C, D, þar sem hæfniviðmið sem 

metur færni nemenda er haft til hliðsjónar.  

 

Kennari: Signý Traustadóttir 

Tímaáætlun: Nemendur fá 80 mínútur á viku hálfan veturinn. 

Grunnþáttur Nemandi: 

Heilbrigði og velferð   beitir réttri líkamsstöðu við vinnu sína,  

 nýtir styrkleika sína í vinnu, 

 hefur sjálfstraust til að fara eigin leiðir að markmiðum sínum, 

 gætir öryggi síns og annarra í meðferð efna og áhalda. 

Jafnrétti  sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum, 

 tekur tillit til skoðana annarra og verka, 

 þekkir og virðir mismunandi hefðir í fjölmenningarþjóðfélagi. 

Lýðræði og mannréttindi  kemur fram við aðra af tillitssemi og virðingu, 

 temur sér siðferðileg gildi í umgengni sinni við aðra, 

 vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt, 

 ber virðingu fyrir eigin gildismati og annarra. 
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Læsi  tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast þeim, 

 er læs á menningu og menningarverðmæti, 

 er læs á mismunandi listform, 

 er læs á tækni og getur nýtt sér leiðbeiningar við hönnun og 
sköpun. 

Sjálfbærni  notar leiðbeiningar á sjálfstæðan hátt við vinnu sína, 

 sýnir frumkvæði og sjálfstæði og tekur virkan þátt í verkefnum,  

 þróar með sér gagnrýna hugsun og nýtir hana á uppbyggilegan hátt, 

 tileinkar sér nýtni og nægjusemi, 

 áttar sig á eigin vistspori og hnattvænum áhrifum þess, 

 temur sér heilbrigða lífshætti og hagsýni og upplifir sig sem hluti af 
heild, 

 hefur vilja til náttúruverndar og virðingu fyrir fjölbreytileika náttúru 
og mannlífs. 

Sköpun  sýnir frumkvæði og nýtir tæknina á skapandi hátt, 

 nýtir hæfileika sína á skapandi hátt, 

 tekur þátt í skapandi menningarstarfi, 

 leitar lausna á eigin forsendum og mótar viðfangsefni eftir eigin 
áætlun. 
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Hæfniviðmið 
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Náms- og verkþættir 
 

Kennsluhættir Námsmat Vitnisburður 
B viðmið 
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 unnið sjálfstætt eftir 
vinnuferli frá hugmynd til 
lokaafurðar 

 hagnýtt þá verkþekkingu 
sem hann öðlast á 
skapandi hátt 

 útskýrt hugmyndir sínar 
með fríhendisteikningu, 

 valið aðferðir, efni og 
verkfæri við hæfi og sýnt 
rétta og ábyrga notkun 
verkfæra 

 beitt viðeigandi 
vinnustellingum og 
notað réttan 
hlífðarbúnað og fjallað 
um vinnuvernd. 

 

Glerbræðslu verkefni, 
fyrsta verkefnið er úr 
glerbútum og nemendur 
þjálfa glerskurð. 
 
Teikna og saga út stensil 
og nota hann við 
skreytingu á glerdiski. 
Áframhaldandi þjálfun í 
glerskurði. 
  
Glermót hannað og skorið 
út og/eða steypt í 
hópavinnu. 
 
Mósaíkverkefni. 
Nemendur teikna mynd og 
líma glerbúta, fúga sett á 
milli. 
 
Nemendur teikna snið af 
tiffany‘s verkefni, skera 
litað gler, slípa og setja 
koparlímband á glerið og 
lóða síðan saman. 
 
Frjáls verkefni þegar 
þessum verkefnum er 
lokið. 
 

 Nemendur fá 
verkefni sem þeir 
hanna og smíða. 
Verkefnin miða við 
að þjálfa færni í 
verklegri 
smíðavinnu. 

 Vinna með 
viðeigandi verkfæri. 

 Þjálfun í réttum 
handbrögðum. 

 Innlögn á nýrri 
tækni og upprifjun 
á vinnubrögðum 
sem nemendur 
hafa unnið áður. 

 Sýnikennsla. 

 Einstaklingskennsla. 

 Lögð er áhersla á 

sjálfstæð og 

vönduð 

vinnubrögð. 

Nemendur eru metnir jafnt 
og þétt yfir námstímann. 
Námsmat skiptist í 
leiðsagnarmat, þar sem 
nemendur fá endurgjöf og 
leiðsögn við verkefnavinnu 
lokamat þar sem hæfni 
nemenda er metin. 
Nemendur frá lokamat í 
bókstöfum: A, B+, B, C+, C, D, 
þar sem hæfniviðmið sem 
metur færni nemenda er haft 
til hliðsjónar.  
 

 

Nemandi getur skipulagt 
vinnu sína vel og beitt 
aðferðum og tækni við 
glervinnslu í sjálfstæðri og 
skapandi vinnu. Útfært eigin 
hugmyndir. 
Greint og rætt viðfangsefni 
sitt og notað til þess algeng 
hugtök.  
Greint frá mismunandi 
efnum og tækjum sem 
notuð eru, sýnt réttar 
vinnustellingar og góða 
umgengni.  

 

 


