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

Helstu hugtök og aðferðir: Myndmál, ritmál, að tjá sögu með myndum, sjálfsmynd, ímyndir, hlutbundið og óhlutbundið, frumlitir, litablöndun, 
mynstur, kúbismi, myndbygging, hlutföll, bakgrunnur, forgrunnur, tvívíð og þrívíð form, flæði, endurvinnsla, lífræn efni. 

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

 

 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

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

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

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

• Skapað myndverk í ýmsum tilgangi 
með margvíslegum aðferðum. 
 

• Þekkt og gert grein fyrir völdum 
verkum listamanna. Lýst þeim og 
greint á einfaldan hátt yrkisefnið og 

Mappa: 
Blöðrustafir – Heimsins besti afmælisdagur 
 
Sjálfsmynd: 
Nemendur teikna sjálfsmynd í formi "selfie", 
og lýsa þar hvernig þau vilja kynna sig fyrir 
umheiminum, og setja sig í sínar drauma 
aðstæður. Nemendurnir skoða myndir hvers 
annars og ræða saman um myndirnar sínar á 
meðan þau lita. 
 
Goðsagnavera: 
Nemendur rannsaka goðsagnaverur á borð 
við kentára, griffína, pegasusa o.s.frv. 
Nemendur búa sér svo til sína eigin veru, 
samsetta úr amk. tvemur ólíkum dýrum, og 
teikna hana og lita. 
 

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. 
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lýst þeim aðferðum sem beitt var við 
sköpun verksins. 

 

• Unnið út frá kveikju við eigin 
listsköpun.  

 

Abstract vatnslitamálun: 
Nemendur mála abstract eða óhlutbundna 
mynd meðan við hlustum á Árstíðirnar eftir 
Vivaldi. Nemendur láta vatnslitinn flæða og 
litatónana blandast um leið og þeir mynda 
form. Skoðum myndir eftir Þórdísi Zoega og 
vinnum í hennar anda. Eftir að myndin 
þornar bætum við inn mynstri með penna. 
 
Margslungið andlit í anda Picasso: 

Nemendur skoða verk Picasso. Þau teikna 
síðan og mála sína eigin mynd þar sem þau 
tengja saman andlit séð frá tveimur 
sjónarhornum. Til stuðnings má nota Picasso 
teningaleikinn. 
 
Reykjavíkurborg býður nemendum í 4. bekk á 
Ásmundarsafn 
 
Þrívítt verkefni: Álfahús 
Nemendur heyra upplestur á sögu um álfa, 
og nota söguna sem kveikju fyrir verkefnið. 
Nemendunum er skipt í hópa og byrja á að 
skissa upp álfaheiminn sinn. Því næst fara 
þau út og safna efnivið, svo sem steinum og 
prikum og annað sem þau finna á jörðinni. Í 
næsta tíma setjum við svo húsin saman með 
leir og böndum. Við notum lífræn efni og 
endurvinnum. 
 

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 
 

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/599604
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/599604
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/599604
https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/599604


Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Ýmis aukaverkefni 
 

 

 


