
Árskógarskóli 2015-2016  List- og verkgreinar 
   
 

Hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar 

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. Því er farin sú leið að setja fyrst fram umfjöllun um list- og verkgreinar 

almennt, menntagildi þeirra og megintilgang og almenn hæfniviðmið við lok 4., 7. og 

10.bekkjar. Í kjölfarið kemur undirkafli um listgreinar. Í honum er fjallað um menntagildi og 

megintilgang listgreina og eru sett fram hæfniviðmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar, fyrir hverja 

grein innan listgreina, þ.e. sviðslistir, (dans, leiklist) sjónlistir og tónmennt. Í framhaldi kemur 

eins uppbyggður undirkafli um verkgreinar; þ.e. heimilisfræði, hönnun og smíði og textílmennt.  

 

Sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar  

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 
 

• unnið eftir einföldu ferli frá 

hugmynd til afurðar, 

• hagnýtt þá leikni sem hann 

hefur öðlast í einföldum 

verkefnum, 

• unnið einföld verkefni í hópi, 

• útskýrt á einfaldan hátt áhrif 

vinnu sinnar á umhverfið, 

• gert grein fyrir hugtakinu 

tækni og hvernig það tengist 

vinnu hans, 

• fjallað á einfaldan hátt um 

þætti sem snerta menningu í 

tengslum við verkefni sín, 

• tjáð sig á einfaldan hátt um 

viðfangsefni sitt, 

• gengið frá eftir vinnu sína, 

• lagt mat á eigin verk. 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem 

felur í sér þróun frá hugmynd 

til afurðar, 

• hagnýtt leikni og þekkingu 

sem hann hefur öðlast til 

að takast á við fjölbreytt 

viðfangsefni, 

• tekið tillit til annarra í 

hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• haft sjálfbærni að leiðarljósi í 

vinnu sinni, 

• beitt helstu tækni sem 

námsgreinin býr yfir, 

• gert grein fyrir menningarlegu 

hlutverki list- og verkgreina, 

• gert grein fyrir helstu 

hugtökum sem tengjast 

viðfangsefni hans, 

• sýnt ábyrga og örugga 

umgengni við vinnu og 

frágang á vinnusvæði, 

• lagt mat á eigin verk og 

sýnt skilning á vönduðum 

vinnubrögðum. 

 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• unnið sjálfstætt eftir 

vinnuferli frá hugmynd til 

lokaafurðar og greint frá 

mismunandi nálgun við 

vinnuna, 

• hagnýtt þá sérhæfðu leikni 

og þekkingu sem hann hefur 

öðlast á skapandi hátt og sýnt 

frumkvæði, 

• tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið hópsins 

að leiðarljósi, 

• skipulagt vinnu sína með 

sjálfbærni í huga, 

• beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt, 

• sett verkefni sín í 

menningarlegt samhengi, 

• tjáð sig um verkefni sín með 

því að nota hugtök sem greinin 

býr yfir, 

• sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi á 

vinnusvæði, 

• metið eigið verk og annarra 

og rökstutt álit sitt með þeim 

hugtökum sem viðkomandi 

námsgrein býr yfir. 
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Listgreinar 

Dans 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

•hreyft sig frjálst og í takt  

við tónlist í samræmi við  

hreyfigetu eigin líkama, 

• dansað einföld hreyfimynstur  

og notað þau í paradönsum,  

barnadönsum og einföldum  

þjóðdönsum, 

• tekið þátt í skapandi dansferli  

með jafningjum undir leiðsögn 

kennara, 

• tengt saman hreyfingu og  

tónlist í dansi og virt samskipta 

reglur, 

• tekið tillit til jafningja í  

samstarfi,  

• hlustað á hugmyndir þeirra  

og lagt fram eigin, 

• rætt um hreyfingu í takt við  

tónlist út frá persónulegri  

upplifun. 

 

 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

•beitt líkama sínum markvisst í  

dansi og hreyfingu sjálfum sér  

til ánægju, 

• dansað grunnspor í 

paradönsum og einföldum 

þjóðdönsum, 

• geti sett saman einfalt 

dansverk, sýnt það og valið 

undir leiðsögn kennara umgerð 

(t.d. tónlist og rými) við hæfi,  

• tjáð sig í dansi, tengt saman  

hreyfingu, túlkun og tónlist  

og beitt kurteisisvenjum í  

dansi,  

• unnið sjálfstætt og með  

öðrum að dansverkefnum,  

bæði veitt og tekið á móti  

uppbyggilegri gagnrýni og  

nýtt sér hana í dansi, 

• rætt um dans út frá  

persónulegri upplifun. 

 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

•samhæft tónlist og hreyfingu  

með góðri líkamsvitund og  

líkamsbeitingu og dansað  

mismunandi dansform sér til  

ánægju, 

• sýnt öryggi og færni til að  

dansa einn eða sem hluti af  

pari eða hópi,  

• tekið þátt í skapandi 

vinnuferli í dansi, sett saman 

einfalt dansverk og valið 

umgerð við hæfi, 

• dansað fyrir framan 

áhorfendur með tilfinningu 

fyrir þáttum eins og túlkun, 

augnsambandi, rými, 

líkamsbeitingu og  

kurteisisvenjum, 

• valið milli ólíkra dansstíla,  

prófað sig áfram og tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir í 

túlkunar- og sköpunarferli út 

frá eigin þekkingu og leikni í 

dansi,  

• tjáð og túlkað hugmyndir 

sínar og rætt dans á gagnrýninn  

hátt, beitt við það viðeigandi  

orðaforða og sett það í 

menningar- og sögulegt 

samhengi. 
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Leiklist 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

•tekið virkan þátt í leikrænu  

ferli í hópi og sýnt skóla-

systkinum tillitssemi,  

• sett saman einfalda leikþætti  

í samstarfi við jafningja og  

kennara með skýru upphafi,  

miðju og endi,  

• notað einfalda leikmuni og  

sviðsbúnað til að styðja við  

sköpun sína, lært stuttan texta 

og flutt hann á skýran hátt fyrir  

áhorfendur,  

• sett sig í spor annarra í 

leikrænu ferli/hlutverkaleik og  

tekið þátt í viðtali sem ákveðin  

persóna, 

• beitt einföldu formi leiklistar, 

• sýnt viðeigandi hegðun  

sem áhorfandi í leikhúsi eða á 

leiklistarviðburðum í 

skólanum,  

• bent á leikið efni og ólík  

hlutverk þess í mismunandi  

samhengi, 

• lýst leiknu efni á sviði og/ 

eða í myndmiðlum út frá  

söguþræði, innihaldi og  

persónum í verkinu. 

 

 

 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• nýtt sér hugmyndir jafningja  

og lagt fram sínar eigin í  

leikrænu ferli og við 

undirbúning og sköpun 

leikþáttar, 

• nýtt sér efni úr ýmsum áttum  

sem kveikju við frumsköpun  

leikins efnis. Skapað leikþætti  

í félagi við aðra með skýrum  

persónum, söguþræði og  

framvindu, 

• nýtt sér leikmuni, búninga,  

einfaldan sviðsbúnað og  

tækni til þess að styrkja sköpun 

sína, flutt leiktexta í hlutverki á  

viðeigandi hátt fyrir framan  

áhorfendur, 

• skapað skýra leikpersónu og  

viðhaldið henni í stuttum 

leikþætti með viðeigandi radd-  

og líkamsbeitingu,  

• sýnt fram á tök á fleiri en  

einum leikstíl í eigin sköpun,  

túlkun og greiningu,  

• beitt fleiri en einu formi  

leiklistar (s.s. skuggaleikhúsi,  

látbragðsleik, kyrrmyndum), 

• sagt frá ferlinu við  

uppsetningu leiksýningar,  

helstu störfum sem unnin  

eru baksviðs í leikhúsi og lýst  

algengum sviðsbúnaði, 

• rætt um leikið efni á sviði og  

myndmiðlum út frá fleiri en  

einu sjónarhorni og sett það  

að einhverju leyti í samhengi  

við eigið líf og samfélag 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• unnið í hópi að fjölbreyttum  

leiklistarverkefnum, 

• bæði veitt og tekið á móti  

uppbyggilegri gagnrýni og  

nýtt sér hana inn í vinnuferli í  

leiklist, 

• valið milli mismunandi 

aðferða við sviðssetningu, bæði 

hvað varðar frásagnarform og  

leikstíl, prófað sig áfram og  

tekið sjálfstæðar ákvarðanir  

í sköpunarferlinu.  

•Skrifað handrit að stuttu 

leikverki þar sem beitt er 

grunnreglum við uppsetningu 

leikhandrits fyrir  

svið og/eða myndmiðla, nýtt 

sér leikmuni, búninga,  

einfaldan sviðsbúnað og tækni  

til þess að styrkja sköpun sína  

á markvissan hátt, 

• prófað sig áfram og valið úr  

túlkunarleiðum á mismunandi  

tegundum leiktexta,  

• túlkað leikpersónu á sviði í  

góðu samspili við meðleikara.  

Beitt rými, radd- og 

líkamsbeitingu á meðvitaðan 

hátt til þess að styrkja túlkun 

sína, 

• valið milli forma og stíls í 

eigin sköpun og rökstutt val 

sitt,  

• skrásett og rökstutt eigið  

vinnuferli í leiklist,  

• rökrætt leikið efni á sviði og  

í myndmiðlum á gagnrýninn  

hátt, beitt við það viðeigandi  

orðaforða og sett það að  

nokkru leyti í menningarlegt  

og sögulegt samhengi. 
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Myndmennt 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• nýtt sér í eigin sköpun 

einfaldar útfærslur sem byggja  

á færni í meðferð lita- og  

formfræði og myndbyggingar,  

skapað myndverk í ýmsum  

tilgangi með margvíslegum  

aðferðum, 

• tjáð tilfinningar, skoðanir  

og hugmyndaheim sinn í  

myndverki á einfaldan hátt, 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem  

felur í sér þróun frá hugmynd  

að myndverki, 

• unnið út frá kveikju við eigin  

listsköpun, þekkt og notað 

hugtök og heiti sem tengjast 

lögmálum og aðferðum 

verkefna hverju sinni,  

• fjallað um eigin verk og  

annarra, 

• þekkt og gert grein fyrir 

völdum verkum listamanna. 

Lýst þeim og greint á einfaldan  

hátt yrkisefnið og lýst þeim  

aðferðum sem beitt var við  

sköpun verksins, 

• greint að einhverju leyti á 

milli mismunandi aðferða við 

gerð listaverka,  

• greint á einfaldan hátt áhrif  

myndmáls í nærumhverfi  

hans, 

• skilið mismunandi tilgang  

myndlistar og hönnunar.  

 

 

 

 

 

 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• notað mismunandi efni,  

verkfæri og miðla á skipulagðan 

hátt í eigin sköpun, nýtt sér 

grunnþætti myndlistar í eigin 

sköpun, 

• tjáð skoðanir eða tilfinningar  

í eigin sköpun með tengingu  

við eigin reynslu, 

• unnið hugmynd frá skissu að  

lokaverki bæði fyrir tví- og  

þrívíð verk, 

• byggt eigin listsköpun á  

hugmyndavinnu tengdri  

ímyndun, rannsóknum og 

reynslu,  

• beitt hugtökum og heitum  

sem tengjast aðferðum  

verkefna hverju sinni, 

• fjallað um eigin verk og verk  

annarra í virku samtali við  

aðra nemendur, 

• gert grein fyrir og fjallað um  

ýmsar stefnur myndlistar með  

því að bera saman stíla og  

tímabil tiltekinna verka og  

sett þau í það menningarlega  

samhengi sem þau voru sköpuð, 

• greint, borið saman og metið  

aðferðir við gerð margskonar  

listaverka,greint og fjallað um 

áhrif myndmáls í umhverfinu 

og samfélaginu, 

• gert grein fyrir margvíslegum  

tilgangi myndlistar og  

hönnunar. 

 

 

 

 

 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• 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. í sér 

upplýsingaöflun, tilraunir og 

samtal, 

• skrásett og sett fram 

hugmyndir á fjölbreyttan hátt  

byggðar á eigin ímyndunarafli  

og / eða rannsókn, myndrænt  

og/ eða í texta, 

• notað orðaforða og hugtök  

til að tjá skoðanir sýnar á  

myndlist og hönnun og fært  

rök fyrir þeim út frá eigin 

gildismati,  

• gagnrýnt af þekkingu, 

sanngirni og virðingu eigin 

verk og annarra bæði einn og í  

samvinnu, 

•greint, borið saman 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,  

siðfræði og fagurfræði, 

• gert grein fyrir margvíslegum  

tilgangi myndlistar og  

hönnunar og sett hann í  

persónulegt, menningarlegt  



Árskógarskóli 2015-2016  List- og verkgreinar 
   
 

og sögulegt samhengi, 

• greint hvernig sjónrænt áreiti  

daglegs lífs hefur áhrif á líf  

okkar og gildismat. 

 

 

Tónmennt 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

•  þekkt hljóðfæri og hljóðblæ í  

tónsköpun og hlustun, 

• greint ólíkar raddir og beitt  

rödd sinni sem hljóðfæri í  

samsöng og spuna, 

• leikið einfalda rytma eða  

þrástef á slagverkshljóðfæri  

og önnur skólahljóðfæri, 

• tekið þátt í að skapa og flytja  

einfalt tónverk/ hljóðverk og  

skráð það á einfaldan hátt, 

• greint einföld stílbrigði í  

tónlist (t.d. íslenskt þjóðlög), 

• rætt um eigin tónlist og 

annarra út frá smekk og 

upplifun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• greint og valið hljóðfæri og  

hljóðblæ við hæfi í tónsköpun  

og hlustun, 

• beitt eigin rödd á viðeigandi  

hátt í ólíkum raddverkum og  

söng, bæði í eigin verkum og  

annarra, 

• notað einföld tæki og forrit  

til að taka upp, skrásetja og  

setja saman eigið hljóð- eða  

tónverk, tekið þátt í samspili 

eða samsöng með öðrum og 

flutt og túlkað eigin verk eða 

annarra með viðeigandi hætti 

fyrir áheyrendur og skrásett 

það, 

• greint ólíkar stíltegundir,  

myndað sér skoðun á þeim og  

rökstutt hana, 

• greint og útskýrt samhengi  

tónlistar og ólík 

tónlistarstílbrigði og tengt við 

þá menningu sem hann er 

sprottinn úr, 

• greint og að einhverju marki  

metið og endurskoðað eigin  

sköpunarverk og skólasystkina  

sinna í tónlist af sanngirni.  

 

 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• greint, valið og notað 

hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi  

í tónsköpun og hlustun, 

• tekið þátt í tónsköpun af  

einhverju tagi, s.s. kórsöng  

eða samspili sjálfum sér og  

öðrum til ánægju,  

• notað algeng tæki, hljóðfæri,  

rödd og forrit til að skapa eigin  

tónsmíð og / eða hljóðverk, 

tekið þátt í að skapa og flytja 

eigin verk og annarra,  

gagnrýnt og rökstutt út frá 

eigin smekk, stíltegund 

tónlistar og fagurfræði, 

• greint, útskýrt og 

endurskoðað eigin 

sköpunarverk og samnemenda í 

tónlist af sanngirni og virðingu, 

• geta rökstutt skoðun sína á  

tónlist út frá eigin smekk og  

fagurfræði, 

• staðið með eigin tónsköpun  

eða tónlistarvali og rökstutt  

val sitt, 

• greint og útskýrt ólík tónlist- 

arstílbrigði, hljóðfæri og  

hljóðgjafa og sett í persónulegt, 

sögulegt og menningarlegt 

samhengi.  
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Verkgreinar 

Heimilisfræði 

Matur og lífshættir 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tjáð sig á einfaldan hátt um 

heilbrigða lífshætti, 

• valið hollan mat og útskýrt 

áhrif hans á líkama og líðan, 

• farið eftir einföldum 

leiðbeiningum um hreinlæti og 

þrif, 

• tjáð sig um helstu 

kostnaðarliði við matargerð og 

heimilishald almennt. 

Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tjáð sig um heilbrigða 

lífshætti og tengsl þeirra við 

heilsufar, 

• tjáð sig um aðalatriði 

næringarfræðinnar, 

• farið eftir leiðbeiningum 

um hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi, 

• gert sér grein fyrir helstu 

kostnaðarliðum við 

heimilishald og sé meðvitaður 

um neytendavernd. 

Við lok 10. Bekkjar 

getur nemandi: 

 

• 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, 

• greint helstu þætti sem hafa 

áhrif á útgjöld við heimilishald 

og geti tekið ábyrgð á eigin 

útgjöldum og skuldbindingum 

og þekkt rétt sinn og skyldur 

sem neytandi. 

 

Matur og vinnubrögð 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• útbúið með aðstoð einfaldar 

og hollar máltíðir, 

• farið eftir einföldum 

uppskriftum og notað til þess 

einföld mæli- og eldhúsáhöld, 

• sagt frá helstu hættum sem 

fylgja vinnu í eldhúsi, 

• nýtt ýmsa miðla til að afla 

Upplýsinga um einfaldar 

uppskriftir 

Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• matreitt einfaldar og hollar 

máltíðir og nýtt hráefnið sem 

best, 

• unnið sjálfstætt eftir 

uppskriftum og notað til þess 

algengustu mæli- og 

eldhúsáhöld, 

• greint frá helstu orsökum 

slysa á heimilum og hvernig 

má koma í veg fyrir þau, 

• nýtt margvíslega miðla til 

að afla upplýsinga er varða 

matreiðslu, næringarfræði 

matvæla og meðferð. 

Við lok 10. Bekkjar 

getur nemandi: 

 

• 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, 

• greint frá viðbrögðum við 

slysum á heimilum, 

• nýtt margvíslega miðla til að 

afla upplýsinga á gagnrýninn 

hátt um næringafræði, 

neytendamál, hagkvæmni í 

innkaupum, aukefni, geymslu 

og matreiðslu. 
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Matur og umhverfi 

 

Við lok 4. Bekkjar 

getur nemandi: 

 

• sett viðfangsefni 

heimilisfræðinnar í einfalt 

samhengi við sjálfbærni, 

• skilið einfaldar 

umbúðamerkingar. 

Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tengt viðfangsefni 

heimilisfræðinnar 

við jafnrétti og sjálfbærni og 

áttað sig á uppruna helstu 

matvæla, 

• skilið og rætt mismunandi 

umbúðarmerkingar, metið 

útlit og gæði matvæla og 

útskýrt hvernig á að geyma 

þau. 

Við lok 10. Bekkjar 

getur nemandi: 

 

• sett viðfangsefni 

heimilisfræðinnar 

í vítt samhengi við 

lýðræði og jafnrétti, hreinleika 

og eiginleika sem taldir eru 

bæta heilsu fólks og stuðla að 

sjálfbærri þróun, 

• rætt þátt auglýsinga og 

upplýsinga um merkingar, verð 

og gæði neysluvara í  

neytendavernd og tjáð sig um 

gæði, geymslu og aukefni í 

matvælum. 

 

 

 

 

 

Matur og menning 

 

Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tjáð sig á einfaldan hátt 

um jákvæð samskipti við 

borðhald, helstu hátíðir 

Íslendinga, siði sem þeim 

fylgja og þjóðlegan mat. 

Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tjáð sig um ólíka siði og 

venjur, og þjóðlegar íslenskar 

hefðir í matargerð. 

Við lok 10. Bekkjar 

getur nemandi: 

 

• sagt frá íslenskri og erlendri 

matarmenningu og matreitt 

ýmsa þjóðarrétti. 
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Hönnun og smíði 

Handverk 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• valið og notað nokkur 

verkfæri sem hæfa viðfangsefni 

á öruggan hátt, 

• gert grein fyrir nokkrum 

smíðaefnum sem unnið er 

með. 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• valið og notað á réttan hátt 

helstu verkfæri og mælitæki, 

• gert grein fyrir uppruna og 

notagildi þess efniviðar sem 

notaður er í smíðastofunni. 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• valið aðferðir, efni og 

verkfæri við hæfi og sýnt rétta 

og ábyrga notkun verkfæra, 

• sagt frá mikilvægi 

verkþekkingar í nútíma 

samfélagi. 

 

 

 

Hönnun og tækni 

 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• dregið einfalda skissu og 

tvívíða teikningu til að útskýra 

hugmyndir sínar, 

• unnið verkefni frá hugmynd 

að fullunnum hlut með áherslu 

á form og útlit, 

• framkvæmt einfaldar 

samsetningar, 

• sagt frá orkugjöfum sem nota 

má í smíðaverkefnum og nýtt 

virkniþætti í smíðisgripum, s.s. 

vogarafl, gorma og teygjur, 

• bent á ýmis tæknifyrirbrigði 

er tengjast hans daglega lífi, 

• greint einfaldar þarfir í 

umhverfi sínu og rætt nokkrar 

lausnir. 

  Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• útskýrt hugmyndir sínar með 

því að rissa upp málsetta 

vinnuteikningu, 

• lesið einfalda teikningu, 

smíðað eftir henni og unnið 

eftir hönnunarferli frá hugmynd 

að lokaafurð, 

• valið samsetningar og 

yfirborðsmeðferð sem hæfa 

verkefnum, 

• hannað og smíðað verkefni 

sem nýtir orkugjafa og lýst 

því hvaða virkniþættir eru að 

verki í ýmsum hlutum, 

• lýst hvernig tæknin birtist í 

nánasta umhverfi hans og 

almennt í samfélaginu, 

• greint þarfir í umhverfi sínu 

og rætt mögulegar lausnir. 

  Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• útskýrt hugmyndir sínar 

fríhendis-og með 

grunnteikningu, 

• 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 

nýsköpunar á umhverfi sitt og 

samfélag. 
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Umhverfi 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• valið efni út frá 

umhverfissjónarmiðum og sagt 

frá kostum þess að nota efni úr 

nærumhverfi, 

• sýnt góða nýtingu þeirra efna 

sem unnið er með, 

• beitt líkamanum rétt við vinnu 

sína og sýnt rétta notkun 

hlífðarbúnaðar. 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• gert grein fyrir hvort efni séu 

hættuleg og hvernig hægt er 

að endurnýta og flokka efni 

sem fellur til í smíðastofunni, 

• gert við og endurnýjað eldri 

hluti og lengt þannig líftíma 

þeirra, 

• útskýrt réttar vinnustellingar 

og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað. 

 Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• greint vistvæn efni frá 

óvistvænum og haft sjálfbærni 

að leiðarljósi við vinnu sína, 

s.s. við efnisval, 

• gert sér grein fyrir hvort og 

hvernig hægt er að endurnýja 

ýmsa hluti til að lengja líftíma 

þeirra, 

• beitt viðeigandi 

vinnustellingum og notað 

réttan hlífðarbúnað 

og fjallað um vinnuvernd 

og hvers vegna reglur 

þar að lútandi eru settar. 

  

 

 

Textílmennt 

Handverk, aðferðir og tækni 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• notað einfaldar aðferðir 

greinarinnar og beitt viðeigandi 

áhöldum, 

• unnið úr nokkrum gerðum 

textílefna, 

• unnið eftir einföldum 

leiðbeiningum. 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• beitt grunnaðferðum og 

áhöldum greinarinnar, 

• fjallað um efnisfræði og 

unnið úr fjölbreyttum 

textílefnum, 

• unnið með einföld snið og 

uppskriftir. 

 * Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• beitt fjölbreyttum aðferðum 

og áhöldum greinarinnar við 

formun textílafurða, 

• rökstutt eigið val á textílefni 

eftir viðfangsefni og efnisfræði, 

• unnið með snið og 

uppskriftir, tekið mál, áætlað 

stærðir og efnisþörf. 

 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• tjáð hugmyndir sínar með 

einfaldri skissu, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan 

hátt, 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• þróað eigin hugmyndir í 

textílverk og unnið eftir ferli, 

• notað fjölbreyttar aðferðir við 

skreytingar textíla, 

 * Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• beitt skapandi og gagnrýnni 

hugsun í hönnun og 

textílvinnu, 

• skreytt textílafurð á skapandi 
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• gert grein fyrir mismunandi 

tegundum handverks og 

notað nokkur hugtök sem 

tengjast greininni, 

• leitað að einföldum 

upplýsingum í nokkrum 

miðlum. 

• útskýrt hagnýtt og 

fagurfræðilegt gildi handverks 

og fjallað um fagurfræði í eigin 

verkum, 

• nýtt helstu miðla til að afla 

upplýsinga um textíla og 

textílvinnu. 

og persónulegan hátt, 

• lagt mat á eigin vinnubrögð, 

sagt frá góðu handbragði, 

formi og hönnun og notað til 

þess viðeigandi hugtök, 

• nýtt margvíslega miðla til að 

afla upplýsinga á gagnrýninn 

hátt um efni sem tengist 

textílsögu, hönnun og iðnaði 

 

 

 

Menning og umhverfi 

 

 Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• sagt frá íslensku hráefni og 

unnið með það á einfaldan 

hátt, 

• sagt frá nokkrum tegundum 

textílefna, 

• fjallað um mismunandi 

klæðnað fólks með tilliti til 

veðurfars, athafna og tilefna, 

• Notað ný og endurunnin efni í 

textílvinnu. 

 Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• fjallað um íslenskt hráefni í 

samhengi við sögu og 

sjálfbærni, 

• gert grein fyrir helstu 

eiginleikum náttúruefna og 

gerviefna, 

• sett textílvinnu og textílverk í 

samhengi við sögu, samfélag 

og listir, 

• gert grein fyrir endurnýtingu 

og efnisveitum. 

 * Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi: 

 

• útskýrt tjáningarmáta og 

tákn textíla og tísku út frá 

mismunandi stíl, áferð og 

efniskennd, í tengslum við 

sérkenni íslenskrar textílvinnu, 

handverks, textílsögu og 

menningararfs, 

• fjallað um helstu tákn og 

merkingar vefjarefna, 

• sagt frá textíliðnaði og 

starfsgreinum tengdum fatagerð 

og textílhönnun, 

• sagt frá vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður og sett 

í samhengi við sjálfbærni og 

umhverfisvernd. 

 


