
 

Kennsluáætlun í myndmennt 2018-2019 

1.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur –þrykk –málning     

 FORMFRÆÐI  Grunnformin –  
Hringur/þríhyrningur/ferningur  
 ýmis verkefni dýr í formum – köttur –kýr – kind  
 

Ýmis efniviður – 
málning – skæri lím 
–pappír- vatnslitir  

Að nemandi geti : 
Nefnt grunnform og nýtt þau í 
myndbyggingu  

Samkvæmt 
hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 LITAFRÆÐI  Grunnlitir - Litablöndun – regnbogi  Málning, penslar og 
pappír  

Að nemandi geti : 
- Nefnt frumliti og notað þá til að 

blanda nýja  

 LISTASAGA OG 
MYNDBYGGING  

 Stefán Jónsson frá Möðrudal –Naivismi. Kynning á 
íslenskum listamanni og unnið í anda hans. 

Trönur, Þekjulitur og 
pappír  

Að nemandi geti :  
- Nefnt listamanninn sem fjallað var 

um  
- Skissað upp hugmynd að eigin verki  
- Notað þekjulit  

 

 MÓTUN  Mýs – músasaga  Álpappír-silkipappír   

      

      

      

 
Haustverkefni : Haustþrykk                                                               Jólaverkefni :              Snjókarlar/gluggamyndir                      Páskar : 
Til minnis  
Myndbygging (einföld ath)  
Mótun ( mýs í álpappír og silkipappír )  
Listasaga – Stefán frá Möðrudal Naivismi 
Grunnformin : Kýr –Kassi (klessulitir ) Kind –Hringur (vaxlitur eða jafnvel bómull ) bú til umhverfi fjall, gras osfrv. 
Flugdreki –Þríhyrningar (að vori ) / köttur (kringum jól )  
Elmar –furðufíll – hringur og kassi (búa líka til ævintýra skóginn ) 
Binna bangsi – uppstilling – Þurrpastel og klessulitir (eða neocolor) 
Sjálfsmynd – að hausti og aftur að vori (túss og klessulitir  
 

 

 

 



 

Kennsluáætlun í myndmennt 2018-2019 

2.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur –þrykk –málning    Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 MÓTUN  Fuglar himinsins – pappamassi – form og litir  
Unnið þrívítt í pappamassa  

Silkipappír- 
álpappír – lím og 
ofl  

Að nemandi geti : 

 Unnið þrívítt  

 Unnið út frá fyrirmynd í náttúrunni  

 Nýtt kunnáttu sýna í í meðferð 
efniviðar  

 LITAFRÆÐI  Grunnlitir - Litablöndun – Kóngulóarvefur eða 
skjaldbaka  

Málning, penslar, 
olíukrít  og pappír  

Að nemandi geti : 
- Unnið með 6 litahringinn  

 LISTASAGA    Hundertwasser – byggingar-arkitektúr skreytilist  Blek, penslar 
vatnslitur, og 
pappír  

Að nemandi geti :  
- Nefnt listamanninn sem fjallað var um   
- Notað vatnsliti  

 MYNDBYGGING  Húsið í skólginum  Blýantar / 
Neocolor vaxlitir  

Að nemandi geti : 

 Geti útskýrt hugtökin forgrunnur og 
bakgrunnur  

 GRAFÍK  Sjálsmynd  - Límþrykk   Grafíklitir  Að nemandi geti: 

 Notað einfalda þrykkaðferð  

 Unnið með andlitsformið í teikningu  

 Sagt frá verkinu sínu  

 LÍNAN  
 

Unnið með mismunandi línur í myndverki  Túss og vatnslitir  Að nemandi geti : 

 Nýtt mismunadi línur í myndverki  
 

     

 
Til minnis : 

Listasaga : Dimmalimm – Muggur  
Sjálfsmynd – blýantur og trélitir 

Mótun - Flugdreki – þríhyrningar –pappírsbrot – neocolor – 3 D  
Uppstilling : Bangsar  
Regnbogafiskurinn  
Vefuð blóm --- vaxlitir – garn -  þykkur pappír  

Vetrarmynd : ísbjörn  
Teiknað ljón ( með leiðbeiningum )  
Teiknaður Köttur (með leiðbeiningum )  
Lundi eftir fyrirmynd (vatnslitir )  
Litla og stóra skrímslið (neocolor og túss)  
Að teikna manneskju (með leiðbeiningum )  

 
 
Haustverkefni :                                                                     Jóla verkefni : Jólatré úr ísspýtum                                              Páskar :  
 

 



 

Kennsluáætlun í myndmennt 2018-2019 

3.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur ....Bollustafir    Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 ÞRÍVÍDD- 
MÓTUN  

Íslensk dýr – unnið með dýr í íslenskri náttúru 
skoðaðar myndir og síðan mótað dýr að eigin vali 
úr fjölbreyttum efniviði  

Spýtur – og 
allskonar efni nýtt 
og gamlat  

Að nemandi geti : 

 Unnið þrívítt  

 Unnið út frá fyrirmynd í náttúrunni  

 Nýtt kunnáttu sýna í meðferð 
efniviðar  

 LITAFRÆÐI og 
FORMFRÆÐI   

Grunnlitir - Litablöndun – formskilningur  
Búa til furðukött með grunnformum og grunnlitum 
 
Frumlitablóm – 3 D  
  

olíukrít  og pappír  Að nemandi geti : 
- Unnið með 6 litahringinn  
- Unnið með grunnformin í verki 

 LISTASAGA   Guðmundur Thorsteinsson /Dimmalimm / kynnist 
listamanninum og sögu hans, kynnist verkum hans 
og vinni verk í anda hans  

Blek, penslar 
vatnslitur, og 
pappír  

Að nemandi geti :  
- Nefnt listamanninn sem fjallað var um   
- Notað vatnsliti  

 MYNDBYGGING  Húsið í skólginum  Blýantar / 
Neocolor vaxlitir  

Að nemandi geti : 

 Geti útskýrt hugtökin forgrunnur og 
bakgrunnur  

 GRAFÍK  Sjálsmynd  - pappaþrykk   Grafíklitir  Að nemandi geti: 

 Notað einfalda þrykkaðferð  

 Unnið með andlitsformið í teikningu  

 Sagt frá verkinu sínu  

 LÍNAN  
 

10 línur – Abstrakt listaverk – ýmis sýnidæmi  Trönur og málning  Að nemandi geti : 

 Nýtt mismunadi línur í myndverki  

 Noti þekjuliti  

     

 
Til minnis : 

Listasaga : Dimmalimm – Muggur  

Uppstilling : Lundi, málning og trönur  
Regnbogafiskurinn – sagan og silfur  
Bangsi : að blanda brúnt /  
Heitt kalt sólarlag .... 

Að teikna manneskju (með leiðbeiningum )  
Sjálfsmynd : glaður /dapur /sorgmæddur /reiður (velja tvennt ) tilfinningar  
Svört mynd skrapað með nagla í  
Draugakastali með silfur og gull  
Ég er prinssessa /riddari /ofurhetjur  

 
Haustverkefni : Haustlitamynd /blönduð tækni                  Jóla verkefni : Jólastjörnur  úr ísspýtum                                              Páskar :  
 

 



Kennsluáætlun í myndmennt 2018-2019 

4.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur – Stafakallar    Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 ÞRÍVÍDD-
MÓTUN  
LISTASAGA  

Unnið með steina úr umhverfinu þeir skoðaðir og 
síðan umbreytt í skúlptúr með bleki og pappír  
Kynntur til sögunnar listamaðurinn Baniprosonno  

Steinar, pappír 
veggfóðurslím, 
blek  

Að nemandi geti : 

 Unnið þrívítt  

 Nýtt kunnáttu sýna í meðferð 
efniviðar  

 LITAFRÆÐI    Andstæðir litir   Að nemandi kynnist  
- 6 Litahringnum  
- Andstæðum litum  
- Geti nýtt sér þá í myndverki  

 LISTASAGA  Gunnlaugur Scheving og Louisa Matthíasdóttir og 
sveitamyndir  

 Að nemandi geti :  
- Nefnt listamennina sem fjallað var um   
- Notað olíukrít í myndverki  

 MYNDBYGGING  Einföld uppstilling / forgrunnur mið og bakgrunnur   Að nemandi geti : 

 Geti útskýrt hugtökin forgrunnur og 
bakgrunnur  

 GRAFÍK  Samvinnuverkefni – Fiskar – Límþrykk. 
Fiskar skoðaðir og skissur unnar og síðan áfram í 
límþrykk.  

 Grafíklitir  Að nemandi geti: 

 Notað einfalda þrykkaðferð  

 Unnið með fiska/Blóm formið  í 
teikningu  

 Sagt frá verkinu sínu  

     

 
Til minnis : 

Víkingamyndir ..... pappþrykk / myndir með ramma með víkingamynstri   
Bangsi : að blanda brúnt /  
Heitt kalt sólarlag .... 
Frumlitaormur  
Uglur – 3 víðar  

Sjálfsmynd : glaður /dapur /sorgmæddur /reiður (velja tvennt ) tilfinningar  
  

 
 
Haustverkefni : Haustlitamynd /blönduð tækni                  Jóla verkefni : Jólastjörnur  úr ísspýtum                                              Páskar :  
 
ATH. Víkingaþema  
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5.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur – Jákvætt –neikvætt fylla út í umhverfið    Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 ÞRÍVÍDD-
MÓTUN   

Kettir í pappamassa. 
Allskonar kettir skoðaðir litir lögun og fleira  

 Að nemandi geti : 

 Unnið þrívítt  

 Nýtt kunnáttu sýna í meðferð efniviðar 

 LITAFRÆÐI  
FORMFRÆÐI   
LISTASAGA 

Klipp –Jákvætt neikvætt (A3)  
Litahringsregnhlífar  
Kandinsky hringir  (skipta blaði í 4 og búa til 
mismunandi litasamsetningar  

 Að nemandi geti : 
- Unnið með 6 litahringinn  
- Unnið með grunnformin í verki 
- Nefnt listamennina sem fjallað var um   
- Notað olíukrít í myndverki   LISTASAGA      

 FJARVÍDD   Hringir og form út frá einum punkti   Að nemandi geti : 

  

      

     

 
Til minnis : 

Víkingamyndir ..... pappþrykk / myndir með ramma með víkingamynstri   
Fiskar inn og út úr rýminu  
Norðurljósamyndir  
 Uglur línumynd  

  

Málun – dýr / pöndur stórar  
Róm –Grikkland – mynstur  
Haustverkefni : Haustlitamynd /blönduð tækni                  Jóla verkefni :                                                                                                           Páskar :  
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6.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur – stafarugl    Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 FJARVÍDD  Kassi (með leiðbeiningar)    

 LITAFRÆÐI 6 lita hringur málaðir ferningar og raðað í hring 
(lífrænt form ) 

Þekjulitir  Að nemandi geti : 
- Unnið með 6 litahringinn 
-  

 LISTASAGA   Ljón í Neon litum –abstrakt málarar   Að nemandi geti :  
- Nefnt listamennina sem fjallað var um   
- Notað málningu  
-  

 MYNDBYGGING  Uppstilling kanna –epli –appelsína / málun   Að nemandi geti : 

 Gert litablöndur  

  MYNSTUR  Dýramynstur og skuggamynd af dýri   
Speglun – fiðrildi  
 

  

     

 
Til minnis : 

Ljón í Neon litum  
Heitar og kaldar hendur  
Línu mynd  
Dýr í návígi  
Ísbjörn í Norðurljósahimni  

Hugmynd ópið – sem samvinnuuverkefni ....... 

  
Haustverkefni :   speglun fiðrildi                                                                                Jóla verkefni :                                                                                    Páskar :  
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7.bekkur  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni  Námsgögn  Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Möppur – 3 D stafir     Samkvæmt 

hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, 
sjálfstæð 
vinnubrögð, 
framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 

 FJARVÍDD  Götumynd í fjarvídd    

 LITAFRÆÐI og 
FORMFRÆÐI   

Klipp –Jákvætt neikvætt flókið  -  kassi  
Tré og heitir og kaldir litir  

 Að nemandi geti : 
- Unnið með 6 litahringinn  
- Unnið með grunnformin í verki 

 LISTASAGA  og 
MYNDBYGGING  

Uppstilling Wayne thiebaud – Bollakökur  
Keith Haring – myndir í hans anda  

 Að nemandi geti :  
- Nefnt listamennina sem fjallað var um   
- Notað fjölbreyttan efnivið  

 GRAFÍK  Miðju mynstur þrykkt í 4 hlutum   
 

 Að nemandi kynnist  : 

 Dúkristu  

 Miðjumynstri  

      

     

LISATSÖGU –Glærushow  
 

Til minnis : 

OP art – vera tilbúin með myndir  
Tré  
Línumyndir  
Chuck Close sjálfsmyndir í hans anda  
Andy Warhol – raða saman misunandi ferningum POPPList  
Keith Haring  
Wayne thiebaud  
Sólblóm – lím í útlínur og svo þurrpastel (ath pappír )  

Skórinn minn – teiknbað eftir fyrirmynd og skreyttur með línumynstri  
Picasso sjálfsmynd  
Hreyfing – íþrótta myndir  
Abstrakt málun  
Fjarvídd –kóngulóarvefur  
3 D kassar og band þrætt í gegn  
Búa til sína eigin mandölu  
Úrklippa úr tímariti og búa til passandi umhverfi  
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VAL  
Tímabil  Viðfangsefni  Verkefni   Markmið  Afurð/ Námsmat  
  Unnin verða fjölbreytt verkefni 

þar sem grunnatriði  myndlistar  
svo sem myndbyggingu, fjarvídd, 
litafræði, ljós og skugga. Unnið 
verður m.a. með teikningu og 
munum við kynnast hinum ýmsu 
áhöldum sem hægt er að nota við 
teikningu s.s. kol ,blý og blek og 
fleira, einnig munum við vinna 
með  vatnsliti, tréliti , olíukrít, 
þurrkrít og  akrýlliti.  
 
Kynntar verða fyrir nemendum 
helst stefnur innan listasögunnar 
og helstu listamenn tengdum 
þeim, jafnt erlenda sem innlenda.   
Allt frá hellamálverkum fram á 
okkar tíma. 
Nemendur munu vinna verkefni 
tengdum þessum helstu 
listastefnum.  
 

Lögð verður áhersla á að 
nemendur vinna meira 
krefjandi verkefni þar sem 
þau nýta þekkingu sína og 
kynnist fjölbreyttum efnum 
og áhöldum sem notuð eru 
við myndgerð. 
 
 

 Nemendur kynnast og fræðast um 
helstu strauma og stefnur innan 
listasögunnar og fræðist jafnframt 
um listamenn tengda þessum 
stefnum bæði innlendum og 
erlendum. 

 Lögð er áhersla á að nemendur beri 
ábyrgð á eigin vinnu og temji sér 
sjálfstæð og öguð vinnubrögð eins 
og að halda verkefnum sínum til 
haga og fara vel með þau efni sem 
notuð eru hverju sinni 

 Læri að temja sér vinnuferli frá 
hugmyndavinnu, skissuvinnu til 
verklegrar útfærslu  
 

Samkvæmt hæfniviðmiðum úr 
aðalnámskrá, einnig 
ástundun,frumkvæði, sjálfstæð 
vinnubrögð, framfarir, vandvirkni, 
hegðun ofl. 
 

 
 
 
 
 

Til minnis : 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


