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8.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 

 Geti beitt hugtökum 

og heitum sem 

tengjast litahringnum 

Kynning á verkefnum vetrarins. 

Litahringurinn rifjaður upp og 

málaður eftir þeim hugmydnum 

sem hver og einn velur sér. Dæmi 

bls 63 í Litagleði 

Efni frá kennara 

Öll helstu efni og áhöld 

myndmenntar 

 

2-4 Þvinguð fjarvídd 

 Þekki hugtök 
verkefnisins og geti 
beitt þeim í samtali 

 greint og beitt 
fjölbreyttum aðferðum 
og tækni, 

 Þekki og skilji hvernig 
menn skynja dýpt 

 valið á milli 
mismunandi aðferða 
við sköpun, prófað sig 
áfram og unnið 
hugmyndir í fjölbreytta 
miðla, 

Nemendur vinna með skörun, 

skerpu, liti og fjarlægðir. 

Nemendur finna sér viðfangsefni 

til að eiga við og leika sér með 

dýpt og fjarvídd að vild. 

  HÓPVERKEFNI 

5-7 Akríl málun 

 sýnt og útskýrt 

vinnuferli frá hugmynd 

að lokaverki sem felur 

Nemendur vinna með endurunnin 

efnivið. Velja sér tvo listamenn 

eða tvö listaverk til að fá innblástur 

af og búa til vek út frá því. 

  



 

m.a. í sér 

upplýsingaöflun, 

tilraunir og samtal, 

 túlkað listaverk og 

hönnun með tilvísun í 

eigin reynslu, 

nærumhverfi, 

samtímann, siðfræði 

og fagurfræði, 

 unnið sjálfstætt eftir 

vinnuferli frá hugmynd 

til lokaafurðar og 

greint frá mismunandi 

nálgun við vinnuna, 

 skipulagt vinnu sína 

með sjálfbærni í huga, 

 beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt, 

  

 

Nemendur hvattir til að fara sína 

eigin leiðir hvað varðar útfærslu, 

en hver og einn fær pappalok til 

að byrja verk sitt. 

 

8 Hlutföll líkamans 

 þekki hlutföll 

mannslíkamans geri 

sér grein fyrir 

heildarbyggingu 

mannslíkamans og 

geti gert samanburð á 

Nemendum kynnt fyrir hvernig 

listamenn hafa rannsakað 

mannslíkaman í gegnum söguna. 

Farið yfir helstu tækni við að ná 

fram réttum hlutföllum líkamans. 

Nemendur teikna líkama í réttum 

hlutföllum. 

Efni frá kennara 

Teikniáhöld 

 

 



 

hlutföllum og stærðum 

eftir mælingum 

9-10 Skuggafletir  

 leikni til að greina 

mismunandi lögun og 

tóna í flötum 

 að taka eftir áhrifum 

mismunandi aðferða á 

lokateikningu 

 þekki og skilji hugtök 

sem tengjast 

aðferðum verkefnis og 

nái að nota þau í 

samræðum 

Nemendur beina athygli að lögun 

og tónum, birtu og skuggaflata á 

fyrirmynd og skörpum skilum þar á 

milli, með því að teikna 

endurteknið samhliða línur. 

  

 

 

Verkefni 3.2. í ´eg sér með 
teikningu 

11 Hópverkefni 

 beitt þeirri tækni sem 

námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt, 

 sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi 

á vinnusvæði, 

 gagnrýnt af þekkingu, 

sanngirni og virðingu 

eigin verk og annarra 

bæði einn og í 

samvinnu, 

Nemendum kynnt fyrir listamanni 

og hópverkefni unnið út frá því. 

  

Aukaverk Sjálfsmynd Nemendur vinna sjálfsmynd með 

því að horfa á sig í spegli. 

  



 

 greint og beitt 

fjölbreyttum aðferðum 

og tækni, 

 gagnrýnt af þekkingu, 

sanngirni og virðingu 

eigið verk  

 tjáð skoðanir eða 

tilfinningar í eigin 

sköpun með tengingu 

við eigin reynslu og 

gagnrýni á 

samfélagið, 

Nemendur túlka og útfæra 

sjálfsmyndina eftir eigin gildismati 

og reynslu. 

Hliðarverkefni Skúlptúr 

 sett verkefni sín í 

menningarlegt 

samhengi, 

 sýnt frumkvæði í góðri 

umgengni og frágangi 

á vinnusvæði, 

Nemendur vinna í sameiginlegum 

skúlptúr. 

  

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

Námsmat:   

Námsmat samanstendur af símati kennara, sjálfsmati nemandans og hæfniviðmiðum. 

 


