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Inngangur:  
Markvisst er unnið að samþættingu listgreina við námsgreinar sem kenndar eru að miklu leyti í 

þemum. Það er trú okkar í Sæmundarskóla að með þessari nálgun verði listgreinar síður slitnar úr 

samhengi við annað starf nemenda í skólanum auk þess að nemendur verði betur meðvitaðir um 

samhengi lista og tengingu þeirra við nánasta umhverfi og samfélagið í heild. 

Myndmenntakennarar vinna náið saman að uppbygginu kennsluáætlana í takt við þemu hverju sinni 

og hæfniviðmið aðalnámskrár. Reynt er að nýta nánasta umhverfi skólans sem innblástur og 

uppsprettu í listsköpun og handverki þar sem það á við.  

Skissubók er markvisst notuð í hugmyndavinnu. Með þessu er lögð áhersla á að nemendur temji sér 

þau vinnubrögð að koma hugmynd á blað og að frá hugmyndinni geti þróast fullunnið verk.  

Notuð er upplýsingatækni við útfærslu ýmissa verkefni og fjölbreytt myndvinnsluforrit í 

spjaldtölvum. Jafnframt er farið í safnaferðir eins og kostur er og á þann hátt kynnast nemendur 

íslenskum listamönnum og menningararfi þjóðarinnar. 

 

Kennarar: Sigurlaug Jóhannsdóttir og Vilma Thorarensen 

 

Markmið  

 
Helstu markmið myndlistarnáms er að kynnast fjölbreyttum aðferðum, efnivið og helstu stefnum 
myndlistar ásamt því að efla sköpunargáfu og hugmyndaflug nemenda. Lögð er áhersla á 
fjölbreytileika verkefna og tengingu þeirra við samfélagið. Einnig er lögð mikil áhersla á vönduð 
vinnubrögð nemenda, góða umgengni um áhöld, efnivið og vinnuumhverfi. 
Kennsluáætlun og verkefni  nemenda eru byggð á hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla og 
miðast oftast við þau þemu sem eru í gangi í hverjum árgangi. 
Hér má sjá hæfniviðmið sjónlista ( kafli 21.6 ) 

 
Hæfniviðmiðin eru brotin niður í námsmarkmið til að skilgreina nánar aðgerðir og tækni 
 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

• unnið myndræna frásögn úr nánasta umhverfi, upplifunum og ímyndunum með því að nota 
viðeigandi efni, verkfæri og tækni  

• þekkt frumlitina og annars stigs liti (6 lita hringinn) og blandað einfaldar litablöndur  
• teiknað eftir formum og klippt þau út og á þann hátt þjálfast í fínhreyfingum  
• unnið með grunnform og náttúruleg form og séð hvernig þau birtast okkur í umhverfinu 

• unnið einfalt verk úr leir 

• unnið með öðrum að sameiginlegu verki og lært að taka tillit til annarra 

Við lok 2. – 3. bekkjar getur nemandi: 

• nýtt sér skissugerð sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

• nýtt sér fjölbreytileg efni, verkfæri og aðferðir við eigin myndsköpun  

Námsmarkmið 
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• beitt hugtakinu áferð í mynd  

• þrykkt einfalt pappaþrykk  

• unnið þrívítt verk og á þann hátt kynnist samhenginu á milli tvívíðra og þrívíðra hluta  

• unnið verk úr pappamassa  

• notað olíupastel og þurrkrít á fjölbreyttan hátt í myndverki 
• beitt heitum og köldum litum í myndverki og áttað sig á áhrifum lita í umhverfinu 

• nýtt sér einfalda myndbyggingu – forgrunn, bakgrunn, nálægð og fjarlægð 

• nýtt sér þekkingu á grunnformum í myndsköpun 

• nýtt sér þekkingu á frumlitum og sex litahringnum í myndverki   

• notað blandaða tækni í myndverki  – þ.e. að nota mismunandi aðferðir og efni í sömu mynd 

• þekkt verk eftir a.m.k. einn íslenskan listamann 
 

Við lok 4. – 5. bekkjar getur nemandi: 

• notað skissugerð sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

• nýtt sér endurvinnslu í listsköpun og búið til pappír 

• mótað þrívítt verk úr pappamassa 

• teiknað eftir fyrirmynd og notað skyggingu 

• unnið með stærðir og hlutföll 

• breytt tvívíðu formi í þrívítt  

• nýtt sér möguleika línunnar, skapað kyrrð og hreyfingu með mismunandi útfærslum  
hennar og myndað samfellt mynstur 

• greint myndbyggingu og þrívídd í myndverki 

• þekkt verk eftir Ásmund Sveinsson myndhöggvara m.a. með safnaferð  

• þekkt mismundandi mynddæmi úr íslenskri byggingarlistasögu 

• þekkt helstu einkenni á list og handverki víkingatímabilsins 

• nýtt sér hugtakið sjónarhorn 

• unnið með hugtakið skörun og jákvætt og neikvætt rými 

• þekkt hugtakið symmetría (samhverfa) og notað það í myndverki 

• unnið abstrakt/óhlutbundið myndverk 

• unnið myndverk í blandaðri tækni og gert tilraunir með efni og aðferðir 

• þekkt hugtökin handverk og fjöldaframleiðsla og skilið þann mun sem í þeim felst  
 

Við lok 6. – 7. bekkjar getur nemandi: 
 

• notað skissugerð sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

• þekkt mismunandi mynddæmi úr íslenskri listasögu og unnið verk í anda þeirra 

• þekkt helstu listamenn og  einkenni á eftirfarandi listastefnum: Súrrealisma, 
expressionisma, impressionisma, popplist, kúbisma, op art og abstrakt og unnið myndverk í 
anda stefnunnar 

• beitt litum til að ná fram áhrifum í mynd  

• unnið með geómetrísk form í myndverki 

• unnið að einfaldri heimildaöflun á netinu 

• unnið með hugtakið fjarvídd og nýtt sér sjónhæðarlínu og hvarfpunkt í myndverki 

• nýtt sér grafíska aðferð s.s. dúkristu og pappaþrykk 

• teiknað eftir fyrirmynd t.d. uppstillingu eða ljósmynd 

• unnið með hlutföll mannslíkamans  

• unnið með flóknari litablöndur 

• þekkt feril hönnunar frá hugmynd að vöru og tengt við eigið líf 

• unnið með öðrum að sameiginlegu verki og  lært að taka tillit til annarra 

• noti fjölbreytta tækni, efni og miðla í myndsköpun s.s. ljósmyndir  



 

Valhópar á  unglingastigi 8. – 10. bekk 
 
Valnámskeið í myndmennt  á unglingastigi eru breytileg milli ára og standa yfir í 6 vikur í senn. 
hæfniviðmið  sem lögð eru til grundvallar eru eftirfarandi: 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir  
í fjölbreytta miðla 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni 

• tjáð skoðanir eða tilfinningar í gegnum eigin sköpun 

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun,  
tilraunir og samtal 

• sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar í eigin ímyndunarafli 

• greint, borið saman og lýst ýmsum stílum og stefnum í myndlist og hönnun,  
bæði á Íslandi og erlendis  

• gert grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í  
persónulegt og menningarlegt samhengi 

 

Kennsluaðferðir 

 
Í myndlist er notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Sem dæmi má nefna innlögn kennara, 
sýnikennslu og áhugaverðar kveikjur, virkar umræður, rannsóknarvinnu, tilraunir og heimildavinnu.  
 

Námsmat (birt með fyrirvara um breytingar) 

 
Símat kennara fer fram í hverri kennslulotu í formi frammistöðumats. Einnig er notað leiðsagnarmat 
en þá fara kennari og nemandi saman yfir það sem unnist hefur. 
Í 2. -  10. bekk er gefið í bókstöfum eftir hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla.  
Ekki er formlegt námsmat í 1. bekk. 
 

 

 


