
Námsáætlun  myndmennt fyrir 1.-4. bekk haust 2017 

-Allir hafa hæfileika til að skapa- 

 
Tímabil: ágúst-desember; 1.-4. bekkur, þriðju hverja viku 
Kennari: Sigríður Guðmundsdóttir 
 
Myndmennt er skapandi námsferli þar sem nemendur fá tækifæri til að þróa leikni í ólíkum nálgunum, s.s. í teikningu, málun, mótun, þrykki, klippiaðferð og skjámiðlum. Með 

því að leyfa nemendum að velja inntak verka eða miðil í myndmennt hvetur það þau til frumkvæðis (aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið 2013). 

 

Markmið 

Markmið  eru unnin samkv. Aðalnámskrá grunnskóla 

□ geta nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar. 

□ geta sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifun eða ímyndun.  

□ geta á einfaldan hátt tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim í myndverki. 

□ geta unnið myndverk á fjölbreytilegan hátt í gegnum teiknun, málun, mótun, klippimyndir og þrykk. 

□ hafa tamið sér vönduð vinnubrögð. 

□ geta gengið frá myndum sínum, efnum og áhöldum sem unnið hefur verið með. 

□ þekkja verk valinna listamanna og geta rætt um þau. 

□ gera sér grein fyrir að myndlistin á sér sögu og að straumar og stefnur breytast í tímans rás. 

□ geta á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra. 

 

 

 



Inntak 

□ læra um;  

-fjölbreytileika línunnar. 

-fjölbreytilega áferð. 

-nálægð og fjarlægð, forgrunn og bakgrunn.  

-heita og kalda liti. 

-frumlitina, einfaldar litablöndur og litatóna.  

 

Námsefni 

Myndmennt I og II 

Ýmis konar fræðsla, verkefni og hugmyndir af netinu (t.d. www.pinterest.com , www.allfreekidscrafts.com/ , www1.nams.is/myndmennt/ ).  

Big book of things to draw. 

Heimatilbúið efni. 

Bækur um ýmsa listamenn. 

 

Kennsluaðferðir og skipulag 

Innlagnir frá kennara, umræður, hópavinna/paravinna, tölvuvinna, og einstaklingsvinna.  
Unnið samkvæmt áætlun frá kennara 

Námsmat 

Símat (horft á vinnuferlið og útkomuna). 

Sjálfsmat. 

Í mati annarinnar er tekið tillit til framfara, frumkvæðis , virkni, áhuga og vinnulags. Einnig er verkefni nemandans metin. 

http://www.pinterest.com/
http://www1.nams.is/myndmennt/
http://www.allfreekidscrafts.com/


 
Tímabil 

 
Tímar 
Þriðja hver 
vika. 
 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

 
Kennsluaðferðir,vinnubrögð 

30/8 
6/9 

13/9 
 

 
 

2 

 
Pinterest. 

Útinám 
Safna efnivið í listaverk (greinum og 
könglum). 
 

Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 

20/9 
27/9 
4/10 

 

 
2 
 

 
Pinterest. 

Úrvinnsla úr útinámi 
1. Fugl gerður úr könglum, greinum 

og pappa. Spreyjaður gylltur og 
límdur á stein. 

Einstaklingsvinna. 

11/10 
18/10 
25/10 

 

 
 

2 

Myndmennt I og II. 
Myndmenntavefurinn. 

Frumlitir og litablöndur. Einstaklingsvinna. 

1/11 
8/11 

15/11 
 

 
 

2 

Myndmennt I og II. 
Myndmenntavefurinn. 

Listamenn. 
Velja sér listamann og vinna verk í hans 
anda. 

Paravinna. 

22/11 
29/11 
6/12 

 

 
 

2 

Pinterest. Áferð-leiðsagnarnám. 
 

Einstaklingsvinna. 

13/12  
2 

 Jólatími.  

 

 

  



Hópaskipting 1-4. bekkur  
Heimilisfræði - Myndmennt - Upplýsingatækni 

Gulur 
Alex Jón 
Áróra Heiðbjört 
Damian Jakub 
Elín Alda 
Ester Katrín 
Kristján Skjóldal 
Sandra Björk 
Úlfur Sær 
Ylva Sól 

Rauður 
Camilla Lind 
Arnsteinn Ýmir 
Efemía Birna 
Hector Leví 
Gabríel Máni 
Jósef Orri 
Jón Pálmi 
Lára Rún 
Tanja Björt 
Valgerður Telma 

Grænn 
Anna Lovísa 
Máney Þura 
Elmar Darri 
Helena Arna 
Víkingur Moli 
Kaja Líf 
Rafael Hrafn 
Tinna Margrét 
Valdemar Ásberg 
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