
 

Kennsluáætlun skólaárið 2017-18 

4.bekkur, myndmennt 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1 Kynning á vetri og farið yfir 

myndmenntastofuna, 

umgengi og vinnubrögð. 

Litahringurinn 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Farið í litahringinn og 

verkefnabók skreytt. 
 

Efni frá kennra  

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

2-4 Sjálfsmynd 

 Þjálfist í yfirfærslu 

myndar. 

 Vinni með tvívíðan 

bakgrunn 

 Læra að takast á 

við mistök og nýta 

þau á skapandi 

hátt. 

 

 

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 á menningarviku 

Grindavíkur ár hvert. 

Efni frá kennara  

Karton 

Glærur 

Akríl málning 

Glærupennar 

bakgrunnsmyndir 

 

 

5-6 Skuggamynd Sjálfsmynd í tveimur litum. Annar 

liturinn verður að vera svartur. 

Efni frá kennara  



 

 Ljós og skuggi 

 Jákvætt/neikvætt 

rými 

 Beyti litafræði til að sjá 

fram áhrif í mynd 

Nemendur vinna tveir og tveir 

saman og draga upp vangasvip 

hvors annars með hjálp 

myndvarpa. 

Öll helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

Klippimynd 

 Fínhreyfingar 

Frjáls vinna samhliða 

sjálfsmyndarverkefninu í 

klippimyndagerð. Nemendur ná 

sér í blað að eigin vali og nota 

síðan afklippublöð til að búa til 

mynd. Nemendur klippa niður 

formin og líma niður 

 

7-9 Borgin mín 

 Stærðarhlutföll 

 Grunnform 

Farið yfir verkferilinn. Nemendur 

búa til mynd af húsum. Lita og 

skreyta.  

 

Efni frá kennara 

Helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

 

 

10-11  Borg í ljósaskiptum 

 Ljós og skuggi 

 Geti beitt litafræði til 

að fá áhrif í mynd 

 Rýmistilfinning í 

myndgerð 

 

Sýnd mynddæmi af 

sólarlagi/sólaruppkomu þar sem 

borg eða landslag mynda 

skuggamynd. Rætt um 

skuggamyndir og liti í himni. 

Farið yfir vinnuferlið. 

Nemendur fá blað og Neocolor 

1 liti (vaxliti) og lita himininn yfir 

allt blaðið, þekja vel. 

Nemendur mála því næst 

útlínur borgarinnar og þekja 

Efni frá kennara 

Neocolor I litir 

Indian ink (blek) 

Naglar  

 

 



 

alveg með bleki. 

Nemendur nota stóran nagla til 

að skrapa glugga, hurðir, 

ljósastuara, götur, bíla oþh. Í 

bleksvertuna. 

12-13 Hugtök myndmenntar 

 Þekki til helstu hugtaka 

í myndmennt og geri 

mynddæmi  

 Farið yfir helstu hugtök 

myndmenntar: áferð, Litur, rými, 

form, tónn, flötur og lína. Farið yfir 

mynddæmi og uppsetningu. 

Nemendur fá tilsniðin pappír og 

teikna og lita hvert hugtak þar á, 

eftir fyrirmælum kennara. 

 Efni frá kennara 

Teikniáhöld 

Litir af ýmsum gerðum 

 

14 Andlit  

 Skuggi og skyggingar. 

 Þjálfun með blýantinn. 

Nemendur kynnast því hvernig 

skugginn kemur fram í myndum. 

Hvernig hægt er að ná fram 

skugga og mismunandi lit á 

skugga. Farið yfir gráskalann og 

nemendur prufa sig áfram og 

gera tilraunir ásamt verkefni. 

  

 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Námsmat:   

Námsmat í fyrsta 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. 

 


