
Kennsluáætlun  haust 2020 

Myndmennt, 3 bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennari: Eva Björg Sigurðardóttir (evab@grindavik.is) 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

Verkefnamappa og hönnun 

orkustykkjaumbúða. 

Nemendahópnum skipt í 

tvennt. Annar hópurinn 

gerir möppur en hinn 

orkustykkjaumbúðir. 

(Orkustykkinn eru 

samþætting við íslensku og 

stærðfræði) 

Nemendur æfa sig í að klippa, líma og 
hanna sína karaktera á 
persónumöppurnar sínar. 
 
Nýta carton, léreft, bómul, garn og 
ýmislegt annað. 

 Hæfniviðmið:  
• Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 
hugmyndaheim í 
myndverki. 

• Unnið út frá 
kveikju við eigin 
listsköpun 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

Sama og í viku 1. Hópar 
skipta um verkefni. 

  
 

Sjá ofar 

3.vika 

7. - 11. sept 

Leirverkefni 

 

Nemendur gera fígúrur úr leir.  

 
Sjá ofar 

4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

Uppyggingarstefnuvinna 

hjá hluta bekkjar í 

hringjeggu vegna 

uppbyggingardaga. 

Nemendur vinna grunninn út á 
uppbyggingarstefnulitunum og 
ákveðjum formum, gerðum með 
límbandi. Þeirra tákn klippt út úr 
svörtu cartoni og límt á grunninn. 
Rammi hannaður í kring.  

 Hæfniviðmið: 
• Skapað myndverk í 

ýmsum tilgangi. 
• Nýtir sér sköpun 

með litum, 
formfræði og 



 Hópur í myndmennt gerir 

uppbyggingar táknið sitt á 

karton, bakrunnur málaður 

í uppbyggingarlitunum. 

myndbygginu. 

5.vika 

21. – 25. sept 

 

Útitími. Nemendur fara út 

og finna sér steina til 

listsköpunar. 

 

Nemendur fara í leiðangur í 
umhverfi skólans. Hafa í huga 
hvað það er sem þeir vilja skapa.  

  

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

Steinamálun Nemendur rissa upp teikningu af 
steinalistaverkinu sínu á blað. Þeir 
ákveða hvaða efnivið þeir ætla að 
nýta í verkið. Síðan líma þeir 
steinana saman og grunna þá með 
þekjulitum. 

 Hæfniviðmið: 

• Skilið mismunandi 
tilgang myndlistar 
og hönnunar. 

• Unnið út frá 
kveikju að eigin 
listsköpun 

• Útskýrt og sýnt 
vinnuferli sem 
felur í sér þróun 
frá hugmynd að 
verki.  

7.vika 

5. - 9. okt 

Steinamálun Listaverkin fínunnin með fínlegum 
pennslum og skrauti, lérefti og öðru. 

 Sama og að ofan 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

Steinamálun Nemendur velja steina til þess að 
gera sín listaverk. Steinar límdir 
saman. Meðan þeir þorna þá eru 
listaverkin teiknuð á blað til 
undirbúnings.  
 
Nemendur þurfa að ákveða 
fyrirfram hvernig steinalistaverk 
þeir ætla að gera.  
 
 

 Hæfniviðmið:  
• Unnið út frá 

kveikju við eigin 
listsköpun 

• Útskýrt og sýnt 
vinnuferli sem 
felur í sér þróun 
frá hugmynd að 
mynd. 



9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt 

Steinamálun Nemendur fara eftir teikningunni 
sinni og skapa sitt steinalistaverk. 
 

 Sama og að ofan 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

Litahringurinn og heitir og 
kaldir litir. 
 
Náttúra og landslag 
Grindavíkur. Gert með 
klessulitum. 
 

Nemendur læra að þekkja frumlitina 
og blanda sinn eigin litahring með 
vatnslitum. Þau læra að þekkja munin 
á heitum og köldum litum. 
 
Helmingurinn vinnur með klessuliti 
með landslag Grindavíkur sem þema. 
Markmið að geta greint og útskýrt 
hvað er á myndinni og að þekja 
myndina alveg með litum.   
 

 Hæfniviðmið: 

• Þekkt og notað 

hugtök og heiti sem 

tengjast lögmálum 

og aðferðum 

hverju sinni. 

• Greint á einfaldan 
hátt áhrif 
myndmáls í 
nærumhverfi hans. 

 
 
 
 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Sama og í viku 11. Hópar 
skipta um verkefni. 
 
 
 
 

  

 
Sama og að ofan 

12. vika 

9. – 13. nóv 

Uppvinnsla verkefna 
 
Aukaverkefni fyrir þá sem 
klára. 

    
 

13.vika Kaldir eða heitir litir. 
Abstakt mynd 

 Nemendur hafa val um að vinna verk 
með heitum eða köldum litum. Þeir 

 

 
Hæfniviðmið:  

• Skapað myndverk í 



16 .- 20. nóv 

Samskiptadagur19. 

nóv. 

 

 
 

velja sér að nýta hendur sínar sem 
form eða hörtuskapalón. Þeir vinna 
með beinar eða frjálsar línur. 
 

ýmsum tilgangi 
• Nýtir sér eigin 

sköpun með litum, 
formfræði og 
myndbyggingu. 

• Þekkt og notað 
hugtök og heiti sem 
tengjast lögmálum 
og aðferðum hverju 
sinni.  
 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

Sama og í síðustu viku.  

Aukaverkefni fyrir þá sem 

klára.  

  
 

Sama og að ofan 

15.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

Jóla jóla Verkefni sem að tengjast jólunum og 
snúa að því að nemendur klippi, lími 
og geti farið eftir einföldum 
leiðbeiningum. 
 

Samþættingarverkefni með 2. bekk. 

 

 
Hæfniviðmið:  

• Tjáð tilfinningar, 
skoðanir og 
hugmyndaheim í 
myndverki. 

• Skapað myndverk 
í ýmsum tilgangi. 

• Unnið út frá 
kveikju við eigin 
listsköpun. 

16.vika 

7.-11. des. 

Jóla jóla 

 

Sama og að ofan  Sama og að ofan 

17.vika 

14.-18. des 

Jólahátíð 
  

 
 

18.vika Starfsdagur     



4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

19.vika 

11. jan. -15. jan 

 

Val um nokkur 

viðfangsefni.  

• Vatnslita 

• Leira 

• Gera 

olíuklessumyndir 

Nemendur vinna frjálst að eigin 

sköpun. 

  

 

Námsmat:   

Kennari nýtir símat og metur vinnu og afrakstur nemenda samfara því að þau vinna verkefnin. Til grundvallar hverju verkefni liggja eitt eða fleiri 
hæfniviðmið. 

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar.  
 

 


