
     
 

Árgangur:  9-10 bekkur í vali     Tímafjöldi:  2 kest. á viku  

 

Kennarar: Jóhanna Ragnarsdóttir 

 

Námsefni: námsefni kennara, handbækur,   listaverkabækur, glærur, ljósrit, eigið efni 

 

Námsmat: Lagt er mat á almenna þætti, vinnubrögð, athygli, hugmyndaflug, frammistöðu og hvort nemandinn hafi lokið eim 

verkefnum sem lögð voru fyrir. Gefið er fyrir í heilum og hálfum tölum. 
 

Lykilhæfni: 

Myndmennt kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Myndmennt/val 
 



 

 

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Að nemandi þjálfist í mismunandi 
tegundir af letri og formi 
 
Að nemandi þjálfist í að nota 
mismunandi aðferðir í meðferð 
grátóna 
 
Að nemandi þjálfist í þrívíðri 
formfræði 

 
Að nemandi þjálfist í að nota 
mismunandi tæki við myndverk 
 
Að nemandi þjálfist í a nota 
mismunandi efni og form í 
myndsköpun 
 
Að þjálfist í að umbreyta þrívíðu 
formi í annað þrívítt form 
 
Að nemandi þjálfist í að túlka aðra 
listamenn og vinna út frá þeim og 

Efnisþættir námsgögn 2015-2016 
Tími: ágúst-september 

Möppugerð, ýmsar leturtegundir 
kynntar. Frjáls aðferð 
 
Uppstilling,. Unnið með ljós og 
skugga 
 
Leirmótun þrívíð verk máluð með 
glerungum 
 
 Grafísk sjálfsmynd unnið á glæru 
og stækkuð 
 

Möppukarton, blýantur, strokleður, 

túss, litir 

 

Teikniblýanar, pappír 

 

 

Leir, glerungaefni, gler, kefli, 

leiráhöld 

 

Karton, málning, myndvarpi 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Myndbygging/collage, blönduð tækni 
 
 
 
Skúlptúr/bókagerð 
 
 

Eigið efni, teiknipappír, tímarit, 

dagblöð, málning, kol, fixative 

 

Bækur, gifs, lím, málning, glimmer, 

alls konar efnisbútar 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Hasfnarborg/sýning, myndir unnar frá 

sýningu 
 

Skissugerð, mynd unnin og málun 2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 



komist betur inn í myndform 
listamannsins 
 
Að nemandi þjálfist í að umbreyta 
þrívíðu formi yfir í tvívídd 
Að nemandi kynnist mismunandi 
listamönnum og þeirra aðferðum 
og vinni út frá þeim 
 
Að nemandi verði meðvitaðri um 
tákn mismunandi þjóða og skilaboð 
þeirra 
 
Þjálfun í uppsetningu á myndefni 
og þrívíðu formi 
 
Að nemandi þjálfist í að skynja 
umhverfi sitt 
 

 

Tími: desember 
 
Fjarvídd: Unnið út frá tveimur 
punktum 

Reglustika, blýantar, strokleður, 

pappír, fixative 
Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
Að nemandi þjálfist í mismunandi 
tegundir af letri og formi 
 
Að nemandi þjálfist í að nota 
mismunandi aðferðir í meðferð 
grátóna 
 
Að nemandi þjálfist í þrívíðri 
formfræði 

 
Að nemandi þjálfist í að nota 
mismunandi tæki við myndverk 
 
Að nemandi þjálfist í a nota 
mismunandi efni og form í 
myndsköpun 
 
Að þjálfist í að umbreyta þrívíðu 
formi í annað þrívítt form 
 
Að nemandi þjálfist í að túlka aðra 
listamenn og vinna út frá þeim og 
komist betur inn í myndform 
listamannsins 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Landslagsmyndir kynntar eftir ýmsa 
listamenn. Nemendur velja sér 
viðfangsefni og vinna frá skissu 

fullunna mynd 
 

Pappír, blýantur, litir, blönduð 

tækni 
Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 
 

Tími: febrúar 
Mynd unnin út frá Íslandi og öðru 
landi sem nemendur velja sér sjálf 

 

Maskínupappír, blýantur, túss, 

blek 
 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 
Mynd unnin út frá Íslandi og land sem 

nemendur velja sér á móti 

 

Maskínupappír, blýantur, túss, 

blek 
 

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Undirbúningur fyrir nemendasýningu 

 

Karton og lím 
 

Fimmtud. 14. apríl þemadagur 
Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Útiteikning 

Pappír, blýantur Föstudagur 5. maí uppstig.dagur 
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 



Að nemandi þjálfist í að umbreyta 
þrívíðu formi yfir í tvívídd 
Að nemandi kynnist mismunandi 
listamönnum og þeirra aðferðum 
og vinni út frá þeim 
 
Að nemandi verði meðvitaðri um 
tákn mismunandi þjóða og skilaboð 
þeirra 
 
Þjálfun í uppsetningu á myndefni 
og þrívíðu formi 
 
Að nemandi þjálfist í að skynja 
umhverfi sitt 

 

 


