Mennta- og menningarmálaráðuneyti

• lært stuttan texta og flutt
hann á skýran hátt fyrir
áhorfendur,

• flutt leiktexta í hlutverki á
viðeigandi hátt fyrir framan
áhorfendur,

• nýtt sér leikmuni, búninga,
einfaldan sviðsbúnað og tækni
til þess að styrkja sköpun sína
á markvissan hátt,

• sett sig í spor annarra í leik
rænu ferli/hlutverkaleik og
tekið þátt í viðtali sem ákveðin
persóna,

• skapað skýra leikpersónu og
viðhaldið henni í stuttum leik
þætti með viðeigandi raddog líkamsbeitingu,

• prófað sig áfram og valið úr
túlkunarleiðum á mismunandi
tegundum leiktexta,

• beitt einföldu formi leiklistar,

• sýnt fram á tök á fleiri en
einum leikstíl í eigin sköpun,
túlkun og greiningu,

• túlkað leikpersónu á sviði í
góðu samspili við meðleikara.
Beitt rými, radd- og líkams
beitingu á meðvitaðan hátt til
þess að styrkja túlkun sína,

• bent á leikið efni og ólík
hlutverk þess í mismunandi
samhengi,

• beitt fleiri en einu formi
leiklistar (s.s. skuggaleikhúsi,
látbragðsleik, kyrrmyndum),

• valið milli forma og stíls í eigin
sköpun og rökstutt val sitt,

• lýst leiknu efni á sviði og/
eða í myndmiðlum út frá
söguþræði, innihaldi og
persónum í verkinu.

• sagt frá ferlinu við
uppsetningu leiksýningar,
helstu störfum sem unnin
eru baksviðs í leikhúsi og lýst
algengum sviðsbúnaði,

• skrásett og rökstutt eigið
vinnuferli í leiklist,

• 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.

• 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.

• sýnt viðeigandi hegðun
sem áhorfandi í leikhúsi
eða á leiklistarviðburðum í
skólanum,

21.6

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir

Allir hlutir og öll verk byrja með hugmynd sem ekki verður virk nema henni sé miðlað
á einhvern hátt. Í námsgreininni myndmennt er unnið með alla miðla sjónlista þar sem
hugmyndum er fundinn farvegur. Frá fornöld hafa sjónlistir haft félagsleg, fagurfræðileg
og tilfinningarleg áhrif á fólk. Að rýna í listaverk hjálpar okkur að skilja sögu, menningu
og samfélagið í heild á sama tíma og það hjálpar okkur að eflast sem persónur.
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Þeir geta ýmist
unnið á gagnrýninn hátt með málefni daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla
veitir nemendum forsendur til að læra að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna
og efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og persónulegur, byggður á
rannsóknum á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins.
Myndmennt er í eðli sínu skapandi námsferli. Mikilvægt ferli þar sem nemendur finna
innri rödd, mynda tengingar, og þróa leikni í ólíkum nálgunum, s.s. í teikningu, málun,
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mótun, þrykki, klippiaðferð og skjámiðlum. Að taka þátt í að skapa, greina og njóta
listar stuðlar að því að nemendur þjálfast í að upplifa list jafnframt því að þróa með
sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á heiminum. Með markvissri
myndmennt er hægt að viðhalda og þróa þann hæfileika sem börn nota frá unga aldri,
að segja sögu myndrænt. Til þess að svo megi verða þurfa kennarar að veita nemendum
tækifæri til að taka áhættu til að stuðla að þróun skapandi hugsunar og ímyndunarafls.
Þegar nemendur skapa sjónræn verk vinna þeir ýmist út
frá eigin rannsóknum og greiningu eða með virkjun
ímyndunaraflsins þar sem þeir tengja við fyrri reynslu,
menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist
skapast tækifæri til að þjálfa orðaforða myndlistar,
samkennd og umburðarlyndi í tengslum við
gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum
listaverkum og eigin verkum. Með því að tengja við
eigin reynslu þjálfast nemendur í læsi á eigið umhverfi.
Þessum tengslum er lýst myndrænt hér til hliðar.
Alls staðar í umhverfi okkar er sjónrænt áreiti sem mikilvægt er fyrir nemendur okkar
að læra að lesa og greina. Eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann heim
sem við búum í svo við verðum virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geta látið gott af
sér leiða. Sjónlistir henta vel til þess, því í myndmennt er unnið markvisst með skynjun,
greiningu og túlkun sem veitir nemendum forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra
það sem þeir hlusta á, finna það sem þeir snerta og skapa út frá reynslunni. Með því að
leyfa nemendum að velja inntak verka eða miðil í myndmennt er hægt að efla frumkvæði
þeirra. Það að þroska með sér gagnrýna og skapandi hugsun í gegnum sjónlistir þjálfar
nemendur í að bera kennsl á vandamál samfélagsins og finna lausnir á þeim.
Hæfniviðmið í sjónlistum koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og
verkgreina

Sjónlistir
Við lok 4. bekkjar
getur nemandi:
• nýtt sér í eigin sköpun ein
faldar útfærslur sem byggja
á færni í meðferð lita- og
formfræði og myndbyggingar,

Við lok 7. bekkjar
getur nemandi:
• notað mismunandi efni,
verkfæri og miðla á skipu
lagðan hátt í eigin sköpun,
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* Við lok 10. bekkjar
getur nemandi:
• valið á milli mismunandi
aðferða við sköpun, prófað sig
áfram og unnið hugmyndir í
fjölbreytta miðla,

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

• skapað myndverk í ýmsum
tilgangi með margvíslegum
aðferðum,

• nýtt sér grunnþætti myndlistar
í eigin sköpun,

• greint og beitt fjölbreyttum
aðferðum og tækni,

• tjáð tilfinningar, skoðanir
og hugmyndaheim sinn í
myndverki á einfaldan hátt,

• tjáð skoðanir eða tilfinningar
í eigin sköpun með tengingu
við eigin reynslu,

• tjáð skoðanir eða tilfinningar
í eigin sköpun með tengingu
við eigin reynslu og gagnrýni á
samfélagið,

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem
felur í sér þróun frá hugmynd
að myndverki,

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

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá
hugmynd að lokaverki sem
felur m.a. í sér upplýsinga
öflun, tilraunir og samtal,

• unnið út frá kveikju við eigin
listsköpun,

• byggt eigin listsköpun á
hugmyndavinnu tengdri
ímyndun, rannsóknum og
reynslu,

• skrásett og sett fram hug
myndir á fjölbreyttan hátt
byggðar á eigin ímyndunarafli
og / eða rannsókn, myndrænt
og/ eða í texta,

• þekkt og notað hugtök og
heiti sem tengjast lögmálum
og aðferðum verkefna hverju
sinni,

• beitt hugtökum og heitum
sem tengjast aðferðum
verkefna hverju sinni,

• notað orðaforða og hugtök
til að tjá skoðanir sýnar á
myndlist og hönnun og fært
rök fyrir þeim út frá eigin
gildismati,

• fjallað um eigin verk og
annarra,

• fjallað um eigin verk og verk
annarra í virku samtali við
aðra nemendur,

• gagnrýnt af þekkingu, sann
girni og virðingu eigin verk
og annarra bæði einn og í
samvinnu,

• þekkt og gert grein fyrir völd
um verkum listamanna. Lýst
þeim og greint á einfaldan
hátt yrkisefnið og lýst þeim
aðferðum sem beitt var við
sköpun verksins,

• 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 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 að einhverju leyti á milli
mismunandi aðferða við gerð
listaverka,

• greint, borið saman og metið
aðferðir við gerð margskonar
listaverka,

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

• greint á einfaldan hátt áhrif
myndmáls í nærumhverfi
hans,

• greint og fjallað um áhrif
myndmáls í umhverfinu og
samfélaginu,

• túlkað listaverk og hönnun
með tilvísun í eigin reynslu,
nærumhverfi, samtímann,
siðfræði og fagurfræði,

• skilið mismunandi tilgang
myndlistar og hönnunar.

• gert grein fyrir margvíslegum
tilgangi myndlistar og
hönnunar.

• gert grein fyrir margvíslegum
tilgangi myndlistar og
hönnunar og sett hann í
persónulegt, menningarlegt
og sögulegt samhengi,
• greint hvernig sjónrænt áreiti
daglegs lífs hefur áhrif á líf
okkar og gildismat.
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