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Inngangur.  
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. Í list- og verkgreinum þroska nemendur með sér 

sjálfstætt gildismat þar sem lögð er áhersla á að kynnast og njóta list- og verkmenningar. Þátttaka og þjálfun í gagnrýnni umræðu um handverk 

og listir veitir nemendum einnig aðgang að menningarorðræðu samfélagsins. Í skapandi starfi og lausnaleit getur nemandinn haft áhrif á umhverfi 

sitt og tekið þátt í að móta menninguna. Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg tækifæri til 

að þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk.  

Grunnþættirnir eru: 

Læsi Sjálfbærni 
Heilbrigði og 

velferð 

Lýðræði og 

Mannréttindi 
Jafnrétti Sköpun 

   

Almenn Lykilhæfnin er: 

Tjáning og 

miðlun 

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun 

Sjálfstæði og 

samvinna 

Nýting miðla og 

upplýsinga 

Ábyrgð og mat 

á eigin námi 

  

 

  

Námskrá:   List- og verkgreinar.  1.  bekkur 
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Námsþáttur: Myndmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Í myndmennt er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

- Skapað myndverk með margvíslegum aðferðum. 

- Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun. 

 

 

 

 

 

 

Námsþáttur: Myndmennt 
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Áherslur og megintilgangur námþáttar. 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennsla fer fram í myndmenntastofu og kennt er í lotukerfi í sambandi 
við aðrar verk- og listgreinar. Árganginum er blandað saman í hópa og 
eru þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

 

• Lita,formfræði og myndbyggingar – æfingar t.d. með málun, 
teiknun og litafræði. 

• Notuð verða margskonar efni og verkfæri til að skapa eigin 
verk. 

• Unnið að því að kveikja hugmynd við eigin listsköpun og segja 
frá vinnuferlinu. 

• Skoða og fjalla um eigin verk og annara og tengja þau við 
nærumhverfið. 

• Kennd verða hugtök og heiti eftir því sem við á. 

 

Áhersla er lögð á tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu. 
líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu.  

 

Nemendur: 

• Læra um frumlitina  og gera einfaldar litablöndur . 

• Læra að þekkja muninn á grunnformum og náttúrulegum 
formum. 

• Þekkja mismunandi aðferðir myndlistar.  

 

Munnleg innlögn og spjall.  

Skoðaðar bækur, myndir og tölvutengt efni. 

Námsþáttur: Smíði 
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Megintilgangur verk-og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, 
sköpunarkraft, samhæfingu hugar hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir. 

Hæfniviðmið: 

Námsþáttur: Handverk 

• valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt, 
• gert grein fyrir nokkrum  smíðaefnum sem unnið er  með 

Námsþáttur:Hönnun og tækni. 

• unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit, 
• framkvæmt einfaldar samsetningar, 

Námsþáttur: Umhvefi. 

• 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 
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Námsþáttur: Smíði 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennt er í trésmíðastofu skólans. 
Námsgreinin er kennd í lotukerfi í 
tengslum við aðrar list og verkgreinar. 
Árganginum er blandað saman í hópa. 

Lögð er áhersla á að nemendur læri umgengni og frágang vinnusvæðis og 
verkfæra.  

Að nemendur læri að fara með og nota nokkur algeng smíðaverkfæri og geri 
sér grein fyrir notagildi þeirra við formun hluta úr mismun-andi efnum.  

Námsgögn  

Þau verkfæri og efni smíðastofunnar sem henta hverju verkefni. 
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Námsþáttur: Textílmennt  

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megintilgangur list- og verkgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, 
sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir. 

Hæfniviðmið: 

Námsþáttur: Handverk, aðferðir og tækni 

•  notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum, 
•  unnið úr nokkrum gerðum textílefna, 
•  unnið eftir einföldum leiðbeiningum. 
 
 
Námsþáttur: Sköpun, hönnun og útfærsla 

•  tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu, 
•  skreytt textílvinnu á einfaldan hátt, 
 

Námsþáttur: Menning og umhverfi 

• sagt frá nokkrum tegundum textílefna, 
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Námsþáttur: Textílmennt 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennslan fer fram í textílstofu. Námsgreinin er kennd í 
lotukerfi og er í tengslum við aðrar verk- og listgreinar. 
Árganginum er blandað saman í hópa.  
 

 

Á yngsta stigi er mikilvægt að tengja viðfangsefnin hugarheimi 
nemandans og leikjum. Stuðla þarf að vinnugleði og frumkvæði. 
Hannaður er og unninn hlutur sem hefur fagurfræðilegt og 
hagnýtt gildi fyrir nemandann. Á þessu stigi fer fram kynning á 
grunnþáttum textílmenntunar.  

Nemendi á að: 

o sauma nokkur einföld útsaums-spor 
o ganga frá endum 
o þekkja þrívítt form 
o þæfa ullarkembur  
o nota hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum 

greinarinnar 
o skoða íslenska ull og þau áhöld sem notuð hafa verið við 

vinnslu ullar 
o meta eigin verk 
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Námsþáttur: Mótun  

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megintilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handar.  Og aðrar ólíkar tjáningarleiðir 

Hæfniviðmið:  

Námsþáttur: Handverk, aðferðir og tækni 

o notaðar einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum, 

o unnið með ýmis efni til mótunnar, 

o unnið eftir einföldum leiðbeiningum og nemendur leiddir áfram stig af stigi 

 

Námsþáttur : Sköpun, hönnun og útfærsla 

o tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu 

o viðfangsefnið  skreytt 

o gert grein fyrir mismunandi tegundum handverks og notuð nokkur hugtök sem tengjast greininni 

Námsþáttur: Menning og umhverfi  

o hugtakið endurvinnsla  
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Námsþáttur: Mótun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/Efnisval 

Kennslan fer fram í málsmíðastofu. Námsgreinin er kennd í 
lotukerfi og er í tengslum við aðrar verk- og listgreinar. 
Árganginum er blandað saman í hópa og eru þeir yfirleitt 
kynjaskiptir. 

 

Á yngsta stigi er mikilvægt að tengja viðfangsefnin hugarheimi 
nemandans og leikjum. Stuðla þarf að vinnugleði og 
frumkvæði. Hannaður og unnin hlutur sem hefur 
fagurfræðilegt gildi fyrir nemandann. Á þessu stigi fer fram 
kynning á grunnþáttum textílmenntunar. 

Nemandinn á að: 

•  móta  úr blöðum 

• gera jafna áferð 

• mála og skreyta 

• nota hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefni 
verkefnisins 

 



1. bekkur, List- og verkgreinar  Ölduselsskóli, bekkjarnámskrá 2019-2020 

Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

• greint einföld stílbrigði í tónlist (t.d. íslensk þjóðlög) 

• 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 
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Námsþáttur: Tónmennt 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í lotukerfi í sambandi við 
aðrar verk- og listgreinar.  Árganginum er blandað saman í hópa og eru 
þeir yfirleitt kynjaskiptir. 

 

Nemendur: 

• Þekkja úrval íslenskra laga. 

• Kunna að klappa og spila einfaldan takt. 

• Geta spilað á rytmahljóðfæri sem eru í skólastofunni. 

• Geta tjáð sig með tónlistinni og þekkja einföld hugtök.  

 

Söngur 

Taktur 

Tjáning 

Skólahljóðfæri 

 

 

Námsgögn: Skólahljóðfæri, ritföng. 

 

 



1. bekkur, List- og verkgreinar  Ölduselsskóli, bekkjarnámskrá 2019-2020 

Kennsluhættir og námsmat í list- og verkgreinum 

Nám í list- og verkgreinum má skipta í tvennt í grunnámi nemenda. Annars vegar er um að ræða nám í greinunum sjálfum þar sem þær eru 

iðkaðar og hins vegar að list- og verkgreinar séu notaðar sem kennsluaðferð og samþættar öllu almennu námi.  

List- og verkgreinar í grunnskóla greinast í listgreinar, sem eru sviðslistir (dans, leiklist), sjónlistir og tónmennt, og verkgreinar; hönnun og smíði, 

heimilisfræði og textílmennt.  

Áherslur og hugmyndafræði list- og verkgreina í skólum eru byggðar á fjórum þáttum sem fléttast saman á órjúfanlegan hátt á mismunandi 

stigum. 

Þekkingaröflun og hugmyndavinna snýr að undirbúningsvinnu og tækniþjálfun. Nemendur viða að sér upplýsingum og efni, kanna, rannsaka, 

prófa, ímynda sér, læra tækni, forma, taka áhættu sem skerpir eigin þor og traust bæði til viðfangsefnisins og eigin hugmynda.  

Framkvæmd felur í sér að nemendur beita aðferðum þar sem þeir umbreyta, túlka, flytja, sýna, prófa, forma og framleiða.  

Greining felur í sér að nemendur dýpka skilning sinn og upplifun með umræðu, tjáningu og mati. Nemendur greina – yrða - meta – virða- 

gagnrýna- bera saman - túlka – ígrunda – rannsaka.  

Samhengi felur í sér að setja ferlið í sögulegt, menningarlegt, persónulegt og félagslegt samhengi. Nemendur yrða – meta – ígrunda – 

skipuleggja / endurskipuleggja – smíða kenningar – þroskast – breytast.  

Hæfniviðmið í hverri námsgrein eru hugsuð út frá þessum fjórum órjúfanlegum þáttum þar sem þeir fléttast saman á öllum stigum námsins. 

Eftir því sem nemendur eldast verður meiri áhersla á samhengi þar sem reynir á þroska, reynslu og þekkingu þeirra. 

Kennsla, nám og námsmat eru heildstætt ferli en misjafnt er hvaða kennsluhættir og námsmatsaðferðir eru notaðar hverju sinni. Námsmat 

tekur mið af hæfniviðmiðum fyrir hverja námsgrein sem og lykilhæfni sem sameiginleg er öllum námsgreinum grunnskólans. Námsmatsaðferðir 

í list- og verkgreinum geta verið fjölbreyttar s.s. frammistöðumat, sjálfsmat og jafningjamat. Hvaða aðferð er beitt fer eftir eðli verkefna hverju 

sinni. 
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Matsviðmið fyrir listgreinar 

 

A 

 Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt mjög vel viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi 

og stíl til þess að skapa á sjálfstæðan hátt verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt og rökstutt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað verk 

með góðri tilfinningu fyrir hrynjandi og blæbrigðum. Lýst, greint og rætt mjög vel inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt 

og samfélagslegt samhengi og beitt markvisst orðaforða og hugtökum í listum. Gert mjög vel grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- 

og atvinnulífi samfélagsins  

B  

Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi og stíl til 

þess að skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað verk með nokkurri tilfinningu fyrir 

hrynjandi og blæbrigðum. Lýst, greint og rætt inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt samhengi og beitt 

orðaforða og hugtökum í listum. Gert grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- og atvinnulífi samfélagsins.  

C  

Nemandi getur sýnt nokkurt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt viðeigandi aðferðum og tækni á nokkurn hátt. Beitt 

sæmilega fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, lýst vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað að 

einhverju marki blæbrigði verka. Sagt frá inntaki eigin verka og annarra, sett að einhverju leyti í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt 

samhengi og notað að einhverju marki orðaforða og hugtök í listum. Gert grein að einhverju marki grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í 

menningar- og atvinnulífi samfélagsins 

 

Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum þáttum 

B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 
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Matsviðmið fyrir verkgreinar 

 

A  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína mjög vel og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á sjálfstæðan hátt 

með vinnuteikningu, útfært eigin hugmyndir og unnið af 19 öryggi eftir hönnunarferli *. Greint og rætt viðfangsefni sitt á gagnrýninn hátt með 

rökstuðningi og notað til þess viðeigandi hugtök. Valið af öryggi og sjálfstæði efni út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra 

þróun og sýnt það í verki. Greint af nákvæmni frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt af öryggi réttar vinnustellingar og mjög 

góða umgengni. Greint og rökstutt hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt af innsæi og sjálfstæði mögulegar lausnir *. Lýst af nákvæmni 

einkennum íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt af nákvæmni hvað felst í 

heilbrigðum lífsháttum, tengslum þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari. Greint og rætt af nákvæmni 

inntak næringafræðinnar, tengslin milli næringarefna, hráefna, matreiðslu og heilsufars og rökstutt hvernig þessir þættir stuðla að heilbrigði.  

B  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína vel og beitt nokkrum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig með vinnuteikningu, útfært 

eigin hugmyndir og unnið eftir hönnunarferli . Greint og rætt viðfangsefni sitt og notað til þess algeng hugtök. Valið efni af sjálfstæði út frá 

umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun og sýnt það í verki. Greint frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt 

réttar vinnustellingar og góða umgengni. Greint hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt af sjálfstæði mögulegar lausnir. Lýst einkennum 

íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt hvað felst í heilbrigðum lífsháttum, 

tengslum þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari. Greint og rætt inntak næringafræðinnar, tengslin milli 

næringarefna, hráefna, matreiðslu og heilsufars og gert grein fyrir hvernig þessir þættir stuðla að heilbrigði.  

C  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína nokkuð vel og beitt einföldum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á einfaldan hátt 

með vinnuteikningu, útfært eigin hugmyndir og unnið með aðstoð eftir hönnunarferli *. Greint og rætt viðfangsefni sitt að nokkur leyti og notað 

til þess algeng hugtök. Valið með aðstoð efni út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun að og sýnt það í verki. Greint að 
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nokkru leyti frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt að jafnaði réttar vinnustellingar og sæmilega umgengni. Greint með aðstoð 

hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt mögulegar lausnir. Lýst nokkrum einkennum íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við 

verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt að nokkru leyti hvað felst í heilbrigðum lífsháttum og tengslum þeirra við heilsufar. 

Greint og rætt með stuðningi inntak næringafræðinnar og tengslin milli matreiðslu og heilsufars. 

Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum þáttum 

B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 

 


