
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022-2023  -  3. bekkur 
Námsáætlun – Myndmennt 

 
Myndmennt er hluti af hringekju sem kennd er einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn, þriðjung skólaársins. 

Helstu hugtök og aðferðir: Myndmál, ritmál, hlutföll, grátónar, skygging, frumlitir, litahringur, blandaðir litir, haustlitir,  heitir og kaldir litir, 
myndbygging, forgrunnur og bakgrunnur, línur, tvívíð og þrívíð form, íslenskir listamenn. 

Kennari: Vigdís Hlíf Sigurðardóttir 
Netfang: vigdis.hlif.sigurdardottir@rvkskolar.is 

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Verkefni - lotur – viðfangsefni: Námsmat: 

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

• Skapað myndverk í ýmsum tilgangi 
með margvíslegum aðferðum. 
 

• Þekkt hugtök og heiti sem tengjast 
lögmálum og aðferðum verkefna 
hverju sinni. 

 

• Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér 
þróun frá hugmynd að myndverki. 

 

• Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar 
útfærslur sem byggja á færni í 
meðferð lita- og formfræði og 
myndbyggingar. 

Mappa: 
Bollustafir - sjávarþema 
 

Námsmat er  leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið 
er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur á yngsta stigi 
fá árangur sinn metinn á með fjórum táknum 
sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir tímabilið. Í náms- og 
kennsluáætlunum og á Mentor kemur fram 
hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar 
matinu. Í Mentor er hægt að fylgjast með 
námsframvindu nemenda. 
 
Leiðsagnarmat er gefið forráðamönnum með 
umsögn einu sinni á tímabilinu þar sem metin 
er færni og hæfni nemenda. Auk þess sem 
nemendur fá leiðbeinandi mat í 
kennslustundum. 

Teiknimyndasaga 
Nemendur búa til myndasögu, amk 3 ramma, 
með söguþræði, t.d. um hvað þau gerðu í 
sumar- eða vetrarleyfinu sínu. Nemendur skrifa 
í tal eða hugsunarblöðrur, og lita 
teiknimyndasöguna. 
 

Sjálfsmynd: 
Nemendur teikna sjálfsmynd með blýanti og 
læra um leið um hlutföll í andliti, myndbyggingu, 
formfræði og skyggingu. 

 

Skrímsli 
Nemendur rannsaka skrímsli og kynjaverur á 
borð við lagarfljótsorminn, fjörulalla, sæskrímsli,  
o.s.frv. Nemendur skissa sitt eigið skrímsli, 
samsetta úr amk. tvemur ólíkum verum. 
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Birt með fyrirvara um breytingar 
 

• Unnið út frá kveikju við eigin 
listsköpun. 
 

 

Skrímslin fá nöfn og mismunandi eiginleika, 
sem nemendur skrifa. 
 
 

Námsmat er skráð inn á Mentor. 
Merkt er við Lokið/ ólokið fyrir verkefni. 
 
Námsmat 5 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar 

• Hæfni ekki náð 

Litablöndum: 
Nemendur safna laufblöðum eða vinna út frá 
ljósmynd. Nemendur litgreina lauf í 
haustlitum,  blanda liti til að ná fram 
ákveðnum tónunum og mála. 
 

Þrívítt verkefni: 
Nemendur vinna með sjálfharnandi leir 
(útfæra mögulega skrímslin í þrívídd) 
 

Ýmis aukaverkefni 
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