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Til umhugsunar varðandi mat á vinnu nemanda í skapandi vinnu í snjalltækjum 

Hæfniviðmið og markmið með því að auka tækninotkun í list- og verkgreinakennslu 
hjá nemendum grunnskóla geta snúið að bæði hæfniviðmiðum í upplýsingatækni 
og list- og verkgreinakennslu og öðrum fagreinum.   

Þá er hægt að setja hæfniviðmið sem geta snúið að verkefnum sem tengjast 
aðferðum sem hægt er að ná fram með notkun á snjalltækjum og vel hægt að láta 
hæfniviðmið tengjast notkun tækni og fleiri hæfniviðmiðum í sjónlistum.  

Hér að neðan er listi sem hægt væri að tengja við verkefnavinnu í sjónlistum 
og list- og verkgreinum með snjalltæki í huga. Verkefnin geta verið náð yfir fleiri 
markmið sem snúa beint að sjónlistum eða öðrum greinum innan list- og 
verkgreina og jafnvel annarra greina innan grunnskóla. Samþætting námsgreina 
gæti leitt til fjölbreyttra og áhugaverðra kennsluhátta og verkefna sem eflir 
áhugahvöt nemenda.  

 
 

Sameiginleg markmið list- og verkgreina 

Við lok 4. bekkjar að nemandi geti 

unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar 

hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum 

gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans 

 

Við lok 7. bekkjar að nemandi geti 

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 

beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir 

 

Við lok 10. bekkjar að nemandi geti 

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 

beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt 

 

http://www.listkennsla.com/


WWW.LISTKENNSLA.COM 

@2022 - Elín Berglind skúladóttir 

Netnámskeið – Stafræn tækni í list- og verkgreinum 
 

Hæfniviðmið Sjónlistar 

Við lok 4. bekkjar að nemandi geti 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum 

greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka 

skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar 

 
 

Við lok 7. bekkjar að nemandi geti 

notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun  

unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk 

greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka 

 

Við lok 10. bekkjar að nemandi geti 

valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í 
fjölbreytta miðla 

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 

greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs lífs með fjölbreyttum 
nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina 
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Hæfniviðmið upplýsingatækni 

Við lok 4. bekkjar að nemandi geti 

leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu 

nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni 

notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu 

notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt 

 

Við lok 7. bekkjar að nemandi geti 

nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi 

nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu 

nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt 

 

Við lok 10. bekkjar að nemandi geti 

nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit 

nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda 

nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt 
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