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Námsáætlun – Myndmennt 

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

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

Helstu hugtök og aðferðir: Leturgerðir, rúnaletur, myndskreytingar, myndbygging, bakgrunnur, forgrunnur, heitir og kaldir litir, andstæðir 
litir, hlutföll, grátónar, teikniblýantar, skygging, mynstur, mynstureining, endurtekning, litablöndun, áferðir, Van Gogh, stefnur og stílar í 

myndlist, íslenskir listamenn, Loji, uppstilling, sjónarhorn, tvívíð og þrívíð form, skissa, mótun. 

 

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

• Byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu 
tengdri ímyndun, rannsóknum og 
reynslu. 
 

• Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin 
sköpun. 
 

• Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun. 

 

• Beitt hugtökum og heitum sem 
tengjast aðferðum verkefna hverju 
sinni. 
 

• Gert grein fyrir og fjallað um ýmsar 
stefnur myndlistar með því að bera 
saman stíla og tímabil tiltekinna verka og 

Mappa: 
Nemendur merkja möppuna með rúnaletri 
og myndskreyta með víkingaþema. 
 

Námsmat er  leiðbeinandi símat sem nær 
utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið 
er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur á miðstigi 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. 
 

Hús – speglun – andstæðir litir – heitir og 
kaldir litir: 
Nemendur byrja á að teikna sjóndeildarhring, 
eða ás sem viðfangsefnið, í þessu tilfelli hús 
og umhverfi þess, speglast um. Því næst lita 
nemendur myndina, heitir tónar öðrum 
megin, og kaldir hinum megin, og gæta þess 
að nota andstæða liti í fletina sem speglast. 
Að lokum teikna nemendur í útlínur með 
svörtum penna. 
 

Dýr – skygging: 
Nemendur fá svart/ hvíta mynd af dýri, klippa 
hana út og í tvennt, líma annan helminginn á 
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sett þau í það menningarlega samhengi 
sem þau voru sköpuð. 

 

• Unnið hugmynd frá skissu að lokaverki 
bæði fyrir tví- og þrívíð verk.  

 

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

• (Byggt eigin listsköpun á 
hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 
rannsóknum og reynslu.) 
 

blað, og teikna hinn helminginn. Nemendur 
nota mismunandi teikniblýanta við að 
skyggja, læra um grátóna, ljós og skugga. 
 

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 
 

Andlit með mynsturbakgrunni: 
Nemendur teikna andlit í réttum hlutföllum 
og skyggja með teikniblýöntum. Því næst 
skoða þau mynstur frá mismunandi 
tímabilum og þjóðum og fylla bakgrunn með 
mynstri með penna. 
 

Sólblóm í anda Van Gogh: 

Nemendur skoða verk Van Gogh og sólblóm 
hans. Hugtökin form, sjónarhorn, þrívídd og 
litablöndun rædd og útfærð. 

Þrívítt verkefni: 

Nemendur byrja á að skissa hugmynd að því 
sem þau vilja vinna með, og móta það svo í 
þrívítt form. Að lokum mála nemendur 
hlutinn sinn. 

Ýmis aukaverkefni: 

Ævintýraeyja: 
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Nemendur búa til kort af ævintýraeyju sem 
þau langar að heimsækja. 

Skeljateikning 

 


