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endurtekning, hliðrun, speglun, contrast. 

 

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

• Byggt eigin listsköpun á 
hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 
rannsókn og reynslu  
 

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

• Gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 
myndlistar og hönnunar. 

Mappa: 
Mappan merkt með ákveðinni stafagerð og 
myndskreytt með merkingu nafns nemanda. 

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 með fjórum táknum sem 
endurspegla 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 

Teiknimyndapersóna stækkuð: 
Mæld er út grind (e. grid) og teiknað yfir 
útprentaða mynd. Grindin er svo er yfirfærð í 
stækkuðum hlutföllum á A3 blað. Persónan 
er teiknuð inn í grindina. 
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• Nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin 
sköpun 
 

• 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. 

 
 

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

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

 

 

Fjarvídd – hús við götu: 
Nemendur læra að teikna fjarvídd með 
einum hvarfpunkti. Teiknuð er gata og hús 
sem standa við hana, en virðast minnka eftir 
því sem þau eru fjær. 

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. 
 
Námsmat er skráð inn á Mentor. 
Merkt er við Lokið/ ólokið fyrir verkefni. 
 
Námsmat 4 tákn: 

• Framúrskarandi 

• Hæfni náð 

• Á góðri leið 

• Þarfnast þjálfunar 

• Hæfni ekki náð 
 

Hlutateikning:  
Teikning gerð eftir þrívíðri fyrirmynd og 
teikningin skyggð með teikniblýöntum. 

Abstract: 
Listamenn og stefnan kynnt fyrir nemendum í 
grófum dráttum. Nemendur mála 
óhlutbundna mynd með vatnslitum og/eða 
bleki, í hægu flæði. Þegar myndin er þurr er 
bætt við mynstri með penna. 
 
Kúbista uppstilling: 
Nemendur teikna eftir einfaldri uppstillingu 
(e. still life) í anda kúbisma eftir að hafa 
fengið fræðslu um stefnuna. 
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Þrívítt verkefni: 
Nemendur vinna með ákveðið þema, skissa 
upp hugmyndir innan þess, og útfæra í 
þrívídd fyrir leimótun, eða annað efni. 
Nemendur velja eina hugmynd í samráði við 
kennarann. Nemendurnir móta svo þrívíðan 
hlut, kynnast ferlinu. 

Ýmis aukaverkefni: 
Geometrískt mynstur: 
Nemendur búa til mynstureiningar sem eru 
endurteknar á reglulegan hátt, t.d. með 
hliðrun, speglun eða sambærilegu hátt. 
Nemendur lita ýmist fleti svarta eða skilja þá 
eftir ólitaða og búa þannig til sem mestan 
contrast. 
 
 

 


