
Grein:     Myndmennt 2. – 3. Bekkur                                        Tímabil:     1 smiðja                                                  Kennarar: Halla 

Efnisþáttur úr ársáætlun: 
Geti skapað myndverk í ýmsum tilgangi með marvíslegum aðferðum og úr allskonar efnivið. 
Kynnast sex litahringnum, áhrif birtu á liti. Vinna með grunnformin.  Þekki einfalda myndbyggingu ofl. 

Námsmarkmið Viðfangsefni nemenda Námsmat 

 
Formfræði 
Litafræði 
Myndbygging 

 Þekkja frumliti 

 Þekki sexlitahringinn 

 Geti beitt mismunandi litatónum 

 Þekkja grunnformin í umhverfinu 
og nýti sér þau í myndgerð 

 Þekkja mismunandi áferðir/þrykk 
og beita þeim í mynd 

 Þekkja myndbyggingu 

 Þekkja nálægð og fjarlægð 
 
Tækni 

 Geti nýtt sér skissuvinnu sem 
eðlilegan hluta af vinnuferli 

 Kynnist ýmsum mótunaraðferðum 
 
 

Listrýni 

 Geti tjáð sig um eigin verkefni og 
annarra 

 Þkkja ákveðna listastefnu og 
listamenn 
 

Umgengni 

 Ganga vel um og sýna ábyrgð og 
nærgætni í myndmenntastofunni 

 
 
 
 

  
Sexlitahringurinn. Nemendur blanda með frumlitum og búa til skjaldbökur úr litarhingnum 
 
Kúlumynd. Nemendur láta kúlur í frumlitina og láta þær dansa á blaði og sjá hvernig 
frumlitirnir blandast 
 
Nemendur teikna landslag og lita myndina með hinum ýmsu áferðum. Setja ýmsa ólíka hluti 
undir blaðið og lita og koma þá hinar ýmsu áferðir. Þarna er líka farið í myndbyggingu 
 
Sjálfsmynd. Nemendur teikna eftir höndum sínum og fótum. Klippa út og líma á stórt blað. 
Teikna síðan andlit og búk. Litað og málað eftir smekk. 
Reynir á fínhreyfingar. 
 
Farið í grunnformin í umhverfinu og rætt um mismun grunnform og náttúrurlegra forma. 
Nemendur klippa út form og búa til myndverk. 
 
Tré árstíðanna. 
Nemendur teikna 4 x tré og lita eftir árstíðum. 
 
Verkefni tengd þemu unnin í smiðjunni. 
Trúarbragðaþema 
Sjávarþema 
Skýjaþema 
árshátíðarþema 

  
Nemandi metur sjálfur hvernig honum hefur 
gengið og hvort hann geti bætt sig. Sjálfsmat 
unnið í skissubók eftir hvert verkefni.  
Kennari skrifar umsögn í skissubækur og inn á 
mentor eftir hverja smiðju þar sem mat hans 
á afrakstri, námsferil og hegðun nemandans 
er skráð 



 
 
 
 
 
 
 

Námsefni/Bjargir:  

 


