
 

 

 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-21 

Myndmennt, 4.bekkur 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. 

ágúst 

 

 

 

 

Kynning á vetri og farið yfir 

myndmenntastofuna, 

umgengi og vinnubrögð. 

Litahringurinn 

➢ Geti beitt og notað 

hugtök litahringsins 

➢ Gengið frá eftir 

vinnu sína 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Farið yfir hlutverk okkar í 

stofunni og þau búin til og 

samþykkt. Farið í litahringinn og 

verkefnamappa skreytt. 
 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

2.vika 

31. ágúst .– 

4. sept 

 

Kynning á listamanni 

➢ Þekkt og gert grein 

fyrir völdum verkum 

listamans 

➢ Lýst og greint á 

einfaldan hátt 

aðferðum sem beitt 

var við sköpun 

Valinn listamaður/kona til 

kynningar rýnt í og skoðaðar 

sjálfsmyndir.  Sameiginlega lita 

nemendur stórt plakat af 

listamanni.  

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 



 

 

 

 

verkefnis 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

 

 

 

 

 

Sjálfsmynd 

• Læra að takast á 

við mistök og nýta 

þau á skapandi 

hátt. 

• Greint að einhverju 

leyti á milli 

mismunandi 

aðferða við gerð 

listaverka,  

• Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 

hugmyndaheim sinn 

í myndverki á 

einfaldan hátt, 

• Tjáð sig á einfaldan 

hátt um viðfangsefni 

sitt.   

• Gengið frá eftir 

vinnu sína.  

• Lagt mat á eigin 

verk. 

 

Fjallað um sjálfsmyndir, 

bakgrunn og umhverfi sem 

kemur fram í myndum. 

Nemendur fá kennslu í að 

yfirfæra mynd og verkferill 

kynntur en verkefnið er í 

samvinnu við textílmennt. 

Nemendur fá ljósrit af 

andlitsmynd sinni. Draga 

myndina uppá gæru og mála.  

Nemendur velja sér bakgrunn 

úr gömlum bókum og setja 

bakvið sjálfsmyndina sína. Líma 

síðar báðar myndirnar saman 

en í textíl er ramminn gerður.  

 

Þetta er sýningarverkefni 

árgangsins. 

Efni frá kennara  

Karton 

Glærur 

Akríl málning 

Glærupennar 

bakgrunnsmyndir 

 

Aukaverkefni þar til allir 

ná að vera búnir eru 

m.a.: Hundertwasser, 

línuæfingar og fleira 

 

 

4.vika 

14. – 18. 

Sjálfsmynd  Áframhaldandi vinna við 

sjáflsmyndir. Nemendur sem eru 

búnir fá að velja sér önnur 

  



 

sept 

Starfsdagur 15. 

sept 

 

 

 

 

 

 

verkefni. 

5.vika 

21. – 25. 

sept 

 

 

Skuggamynd 

➢ Nýtt sér í eigin 

sköpun einfaldar 

útfærslur sem 

byggja á færni og 

meðferð lita- og 

formfræði. 

➢ Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 

hugmyndaheim sinn 

í myndverki á 

einfaldan hátt. 

➢ Fjallað um eigin verk 

Sjálfsmynd gerð með skugga af 

andliti nemandans. Inní 

myndina teikna nemendur og 

lita sinn eiginn hugarheim, allt 

það sem táknar þau og það 

sem þeim finnst tengjast sér. 

Nemendur kynna síðan 

myndina sína fyrir hópnum. 

 

 

Efni frá kennara 

Litir, pappír, límstifti og skæri 

  

6.vika 

28.sept. - 

2.okt 

Borg í ljósaskiptum 

➢ þekki virkni ljóss og 

skugga í umhverfinu 

og geti tjáð 

uppgötvanir sínar á 

Sýnd mynddæmi af 

sólarlagi/sólaruppkomu þar 

sem borg eða landslag mynda 

skuggamyndir í fjarska.  

Rætt um skuggamyndir og liti í 

Efni frá kennara 

Neocolor I litir 

Indian ink (blek) 

Skrappenni 

 

 



 

 einfaldan hátt í eigin 

verkum 

➢ beiti litafræði til að 

kalla fram ákveðin 

áhrif í mynd 

➢ vinni með 

rýmistilfinningu í 

myndgerð; áhersla 

skal lögð á litafræði, 

einkum andstæða 

liti, ljós og skugga, 

heita og kalda liti 

➢ skoði hvernig áhrif 

birta hefur á 

umhverfið, t.d. 

hvernig ljósaskiptin 

geta búið til 

skuggamyndir 

➢  

himni sólarupprásar eða 

sólarlags.  

Nemendur lita síðan grunn og 

mála skuggaborg yfir til að ná 

þessum áhrifum fram. 

7.vika 

5. - 9. okt 

Óskaveröld Nemandi fær kynningu um 

óskaveröld 

uppbyggingastefnunnar. Býr til 

sýna óskaveröld og litar með 

klessulitum. 

 

 

Efni frá kennra  

Uppbyggingastefnan  

Klessulitir 

 



 

8.vika 

12. – 16. 

okt 

Smiðjuskipti, nýr 

hópur 14. október 

 

 

 

Lokavika og byrjun fyrir 

nýjan hóp 

Nemendur sem eru að ljúka 

myndmenntasmiðju fá tækifæri 

að klára ókláruð verk. Þeir sem 

eru búnir fá frjálsan 

myndmenntartíma. 

  

Kynning á vetri og farið yfir 

myndmenntastofuna, 

umgengi og vinnubrögð. 

Litahringurinn 

➢ Geti beitt og notað 

hugtök litahringsins 

Gengið frá eftir vinnu sína 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Farið yfir hlutverk okkar í 

stofunni og þau búin til og 

samþykkt. Farið í litahringinn og 

verkefnamappa skreytt. 

 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-

20. okt. 

 

 

 

Kynning á listamanni 

➢ Þekkt og gert grein 

fyrir völdum verkum 

listamans 

Lýst og greint á einfaldan 

hátt aðferðum sem beitt 

var við sköpun verkefnis 

Valinn listamaður/kona til 

kynningar rýnt í og skoðaðar 

sjálfsmyndir.  Sameiginlega lita 

nemendur stórt plakat af 

listamanni.  

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

10. vika 

26 .- 30. 

okt. 

 

Samskiptadagur 

Sjálfsmynd 

• Læra að takast á 

við mistök og nýta 

þau á skapandi 

hátt. 

• Greint að einhverju 

Fjallað um sjálfsmyndir, 

bakgrunn og umhverfi sem 

kemur fram í myndum. 

Nemendur fá kennslu í að 

yfirfæra mynd og verkferill 

kynntur en verkefnið er í 

samvinnu við textílmennt. 

Nemendur fá ljósrit af 

Efni frá kennara  

Karton 

Glærur 

Akríl málning 

Glærupennar 

bakgrunnsmyndir 

 

Aukaverkefni þar til allir 

ná að vera búnir eru 

m.a.: Hundertwasser, 

línuæfingar og fleira 

 

 



 
28. okt. 

 

 

 

leyti á milli 

mismunandi 

aðferða við gerð 

listaverka,  

• Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 

hugmyndaheim sinn 

í myndverki á 

einfaldan hátt, 

• Tjáð sig á einfaldan 

hátt um viðfangsefni 

sitt.   

• Gengið frá eftir 

vinnu sína.  

• Lagt mat á eigin 

verk. 

 

andlitsmynd sinni. Draga 

myndina uppá gæru og mála.  

Nemendur velja sér bakgrunn 

úr gömlum bókum og setja 

bakvið sjálfsmyndina sína. Líma 

síðar báðar myndirnar saman 

en í textíl er ramminn gerður.  

 

Þetta er sýningarverkefni 

árgangsins. 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Sjálfsmynd 

 

 

 Áframhaldandi vinna við 

sjáflsmyndir. Nemendur sem eru 

búnir fá að velja sér önnur 

verkefni. 

  

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

Skuggamynd 

➢ Nýtt sér í eigin 

sköpun einfaldar 

útfærslur sem 

Sjálfsmynd gerð með skugga af 

andliti nemandans. Inní 

myndina teikna nemendur og 

lita sinn eiginn hugarheim, allt 

það sem táknar þau og það 

Efni frá kennara 

Litir, pappír, límstifti og skæri 

 



 

 

 

byggja á færni og 

meðferð lita- og 

formfræði. 

➢ Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 

hugmyndaheim sinn 

í myndverki á 

einfaldan hátt. 

Fjallað um eigin verk 

sem þeim finnst tengjast sér. 

Nemendur kynna síðan 

myndina sína fyrir hópnum. 

 

 

13.vika 

16 .- 20. 

nóv 

Samskiptadagur

19. nóv. 

 

Borg í ljósaskiptum 

➢ þekki virkni ljóss og 

skugga í umhverfinu 

og geti tjáð 

uppgötvanir sínar á 

einfaldan hátt í eigin 

verkum 

➢ beiti litafræði til að 

kalla fram ákveðin 

áhrif í mynd 

➢ vinni með 

rýmistilfinningu í 

myndgerð; áhersla 

skal lögð á litafræði, 

einkum andstæða 

liti, ljós og skugga, 

heita og kalda liti 

➢ skoði hvernig áhrif 

birta hefur á 

umhverfið, t.d. 

hvernig ljósaskiptin 

geta búið til 

Sýnd mynddæmi af 

sólarlagi/sólaruppkomu þar 

sem borg eða landslag mynda 

skuggamyndir í fjarska.  

Rætt um skuggamyndir og liti í 

himni sólarupprásar eða 

sólarlags.  

Nemendur lita síðan grunn og 

mála skuggaborg yfir til að ná 

þessum áhrifum fram. 

Efni frá kennara 

Neocolor I litir 

Indian ink (blek) 

Skrappenni 

 

 



 

skuggamyndir 

 

14.vika 

23. - 27. 

nóv. 

 

Málun 

➢ frumþættir 

➢ litablöndun 

➢ Gengið frá eftir 

vinnu sína.  

➢ Lagt mat á eigin 

verk. 

 

Nemandi fær kynningu á 

listakonu. Farið yfir frumþætti 

myndlistar og tækni við málun 

 

 

Efni og aðföng frá kennra  

Akrílmálning 

 

 

15.vika 

30.nóv - 4. 

des. 

 

Klára verkefni Nemendur fá tækifæri að klára 

ókláruð verkefni. 

  

16.vika 

7.-11. des. 

Smiðjuskipti, nýr 

hópur 9.desember 

 

 

 

Lokavika og byrjun fyrir 

nýjan hóp 

Nemendur sem eru að ljúka 

myndmenntasmiðju fá tækifæri 

að klára ókláruð verk. Þeir sem 

eru búnir fá frjálsan 

myndmenntartíma. 

  

Kynning á vetri og farið yfir 

myndmenntastofuna, 

umgengi og vinnubrögð. 

Litahringurinn 

➢ Geti beitt og notað 

hugtök litahringsins 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Farið yfir hlutverk okkar í 

stofunni og þau búin til og 

samþykkt. Farið í litahringinn og 

verkefnamappa skreytt. 

 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 



 

Gengið frá eftir vinnu sína 

17.vika 

14.-18. des 

 

 

 

 

 

Kynning á listamanni 

➢ Þekkt og gert grein 

fyrir völdum verkum 

listamans 

Lýst og greint á einfaldan 

hátt aðferðum sem beitt 

var við sköpun verkefnis 

Valinn listamaður/kona til 

kynningar rýnt í og skoðaðar 

sjálfsmyndir.  Sameiginlega lita 

nemendur stórt plakat af 

listamanni.  

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

18.vika 

4. jan. -8. 

jan 

Starfsdagur 4. 

jan. 

 

 

 

 

Sjálfsmynd 

• Læra að takast á 

við mistök og nýta 

þau á skapandi 

hátt. 

• Greint að einhverju 

leyti á milli 

mismunandi 

aðferða við gerð 

listaverka,  

• Tjáð tilfinningar, 

skoðanir og 

Fjallað um sjálfsmyndir, 

bakgrunn og umhverfi sem 

kemur fram í myndum. 

Nemendur fá kennslu í að 

yfirfæra mynd og verkferill 

kynntur en verkefnið er í 

samvinnu við textílmennt. 

Nemendur fá ljósrit af 

andlitsmynd sinni. Draga 

myndina uppá gæru og mála.  

Nemendur velja sér bakgrunn 

úr gömlum bókum og setja 

bakvið sjálfsmyndina sína. Líma 

síðar báðar myndirnar saman 

en í textíl er ramminn gerður.  

 

Efni frá kennara  

Karton 

Glærur 

Akríl málning 

Glærupennar 

bakgrunnsmyndir 

 

Aukaverkefni þar til allir 

ná að vera búnir eru 

m.a.: Hundertwasser, 

línuæfingar og fleira 

 

 



 

 

 

hugmyndaheim sinn 

í myndverki á 

einfaldan hátt, 

• Tjáð sig á einfaldan 

hátt um viðfangsefni 

sitt.   

• Gengið frá eftir 

vinnu sína.  

• Lagt mat á eigin 

verk. 

 

Þetta er sýningarverkefni 

árgangsins. 

19.vika 

11. jan. -15. 

jan 

 

Sjálfsmynd 

 

 

 Áframhaldandi vinna við 

sjáflsmyndir. Nemendur sem eru 

búnir fá að velja sér önnur 

verkefni. 

  

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Námsmat:   

Námsmat samanstendur af símati kennara, sjálfsmati nemandans og hæfniviðmiðum. 

 


