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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1 Farið yfir efni vetrarins. 

Litahringurinn 

Farið yfir sex lita hringinn og 

fjallað um litina, frumliti, 

blandaða liti, andstæða og 

hliðastæða liti. 

Efni frá kennara 

 

 

2-3 Pappírsmósaík 

Fjallað um áhrif lita og 

mynstur 

Umræða um áferð og skoðuð 

dæmi. Rætt um skuggamyndir 

og hvernig hægt er að ná fram 

flóknum hlutum með 

mósaíkgerð. 

Farið yfir verkefnaferilinn.  

Nemendum er kynnt fyrir 

mósaík. Sýndar myndir af 

mósaík verkum. Fjallað um 

möguleikana í listsköpun. 

Nemendur vinna sínar eigin 

myndir. 

Pappír 

Karton  

Tilsniðin mósaíkpappír 

Lím  

Skæri 

 

 

4-5 Áferð 

Þekki hugtakið áferð og 

geti beitt því í mynd. Að 

nemdnur geti skilgreint 

munnlega eftir 

mynddæmum þætti sem 

koma fram í mynd, s.s. 

mismunandi tegundir lína. 

Byrjað er á umræðu um áferð 

og skoðaður t.d. Listavefur 

krakka. Síðan fá nemendum að 

snerta hlutina sem kennarinn 

hefur safnað saman og biðja 

þau að segja frá hvernig þeim 

finnst hlutirnir vera viðkomu þ.e. 

hver sé áferð þeirra. Nemendur 

fá auð A4 blöð og leita í 

myndmenntastofunni (eða 

Efni frá kennara 

Blýantar 

 

 



 

víðar) að hlutum með áferð til 

að þrykkja eða „afrita“ með 

núnings aðferð. Í lok tímans 

þegar þeir hafa safnað 

nægum gögnum eru þau 

geymd þar til í næst 

kennslustund.  Nemendur 

teikna mynd að eigin vali og 

lita hana síðan með aðferðum 

sem þau lærðu í síðustu 

kennslustund um áferð. 

 

6 Teiknitími 

Þjálfun í fínhreyfingum 

ásamt þvíað ganga vel frá 

efnum og áhöldum. 

Fjallað um teikningar, aðferðir 

og form. Farið yfir grunnformin. 

Nemendur fá innsýn inní heim 

teiknara, farið yfir mismunandi 

teikniaðferðir t.d. teiknimyndir 

og skissugerð. Nemendur fá að 

velja sér pappír og blýanta eftir 

hentisemi og teikna mynd að 

eigin vali. Lita myndina í lokin. 

Efni frá kennara 

Skriffæri  

Pappír  

 

7-8 Sprengistjörnur 

Nemendur munu þekkja 

hugtakið lína og  geta 

beitt henni á mismunandi 

hátt í mynd til að fá fram 

ólík áhrif. Nemendur 

þjálfast í að setji sér 

einfaldar reglur um 

frágang verkefna, efna og 

áhalda. Farið verður yfir 

hliðstæða og andstæða 

liti. 

Fjallað um stjörnuhiminninn og 

geometrískar línur (beinar línur). 

Farið yfir verkferilinn. Nemendur 

fá ferhyrnt blað og gera tvær 

stórar doppur miðja vegu á 

blaðinu. Því næst fleiri litla 

punkta. Þegar þessu er lokið 

tengja nemendur með 

reglustiku frá einum punkti í 

doppurnar tvær. Endurtekið 

þar til allir punktarnir hafa 

tengst í doppurnar.  

Efni frá kennara 

Pappír 

Reglustika 

Skriffæri 

Litir  

 



 

Nemendur lita með trélitum inní 

fletina og hafa má í huga 

hliðstæða og andstæða liti. 

9 Grunnform í þrívídd 

Nemendur þjálfast í 

grunnformunum og kynnist 

því hvernig hægt er að 

breyta tvívíðu formi í 

þrívídd á einfaldann hátt 

Fjallað um grunnformin og 

möguleika þeirra. Farið í mun á 

tvívídd og þrívídd. Hvernig 

hægt er að teikna í tvívíðu 

formi og í þrívídd. Nemendur fá 

blað og teikna nokkur form á 

blaðið. Tengja síðan formin í 

einn hvarfpunkt til að mynda 

þrívíddina. 

Efni frá kennara 

Pappír 

Litir 

Reglustika 

Skriffæri 

 

 

10-11 Höndin 

Nemendur læra um 

litablöndur úr frumlitunum 

og fara yfir sex lita 

hringinn. Nemendur 

þjálfast í að greina 

aðalatriði og aukaatriði 

myndar ásamt speglun 

Rætt um áhrif lita í myndum. 

Farið yfir litahringinn, 

litablöndun og speglun. 

Nemendur fá frumlitina og 

blanda þeim. Notaður er 

fjólublár, grænn og 

appelsínugulur í verkefninu og 

mála nemendur þessum litum á 

blað, röndótt, ath. Að hafa 

litina í sömu röð alla leið. 

Nemendur fá síðan svart karton 

og með hjálp samnemanda 

eða kennara er teiknuð hendi 

nemandans með hvítum lit. 

Nemendur klippa síðar út sjálfir 

hendina sína og passa vel 

uppá að fara ekki útfyrir.  

Þegar þessu er lokið og 

málningin þornuð þá spegla 

nemendur hendi sína á blaðið 

og líma fasta. 

Karton 

Vatnslitapappír 

Málning efni og áhöld 

Skæri 

Lím  

 

12-13 Stimplun 

Nemendur þjálfist í 

speglun og farið yfir 

Fjallað um prentgerðir, aðferðir 

og möguleika. Fjallað um 

prentlist og sýndar myndir af 

Efni frá kennara 

Efni og áhöld tengt stimplun 

 

 



 

mynstur og form. verkum gerða með prentun. 

Nemendur teikna á blað mynd 

sem þeir vilja prenta og spá 

síðan í því hvernig myndin eigi 

að líta út að prentun lokinni. 

Nemendur þurfa að hugsa útí 

áferðir, form, línur og liti ásamt 

því að muna eftir því að 

myndin sem sett er á 

frauðplastið verður spegilmynd 

þegar hún er prentuð. 

Nemendum er sýndar aðferðir 

við prentgerðina og byrja að 

prenta. 

14-15 Dagur og nótt 

Unnið er með litina, virkni 

ljóss og skugga og 

myndbyggingu. 

Nemendur vinna með 

rýmistillfinngu í myndgerð. 

Nemendur vinna einfalda 

mynd sem skiptist í dag og nótt.  

Efni frá kennara 

Pappír 

Litir 

Penslar 

 

 

16 Frjáls vinna Nemendur fá að skapa á eigin 

hátt í samráði við kennara 

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Námsmat:   

Námsmat í öðrum bekk samanstendur af símati kennara, sjálfsmati nemandans og lykilhæfni nemandans. 

Símat með hliðsjón af vinnubrögðum, umgengni og frágangi, sköpun og skilningi. Sjálfsmat þar sem nemendur kynnast því að meta 

sig sjálf á þar til gerðu sjálfsmatsblaði. Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


