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Markmið myndlistar er að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning 

nemenda. Nemendur læra að fást við myndlist sem njótendur og skapendur. Nemendur þróa 

með sér gagnrýna hugsun og læra að lesa í myndmál og að tala um eigin verkefni og verk 

annarra.Verkefnin eru ýmis einstaklingsverkefni, þar sem sjálfstæð vinnubrögð eru efld, eða 

samvinnuverkefni þar sem reynir á samskipti og samvinnu að sameiginlegu markmiði. 

Nemendur kynnast eiginleikum ýmissa miðla sem henta verkefnunum hverju sinni eins og t.d. 

eiginleikum blýants, trélita, tússlita, olíulita, þekjumálningu, bleks, þrykk, leir, pappírsmassa, tré 

og vír.  

Megináhersla verður lögð á tvívíð og þrívíð verkefni. 

 

Markmið 3. bekkjar er að nemandi: 

• getur skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum, 

• getur nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og 

formfræði, mótunar og myndbyggingar, 

• getur útfæra hugmyndir sínar yfir í tví- eða þrívíð verk, 

• getur unnið með fjölbreyttan efnivið í sköpun sinni,  

• getur sýnt sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 

• getur umgengist efni og áhöld af virðingu, þekki tiltektar reglur í myndlistastofu. 
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Verkefni 1 

Vetrarmynd – kaldir litir og skuggar 
Rifjað er upp með nemendum hvað heitir og kaldir litir eru og af hverju þeir eru flokkaðir sem 
heitir og kaldir litir. Litahringurinn er skoðaður með nemendum og hvernig heitir og kaldir litir 
raðast í honum. Nemendur beðnir um að nefna eitthvað sem þeim dettur í hug þegar við 
hugsum um eitthvað sem er heitt og kalt.  
 
Skoðuð eru áhrif ljóssins á skuggamyndanir. Veltum fyrir okkur stöðu sólarinnar á himninum 
og hvernig skuggarnir breytast eftir því hvort að hún er hátt eða lágt á lofti. Rætt er um hvaða 
litir eru ríkjandi í umhverfinu á veturna. 
Nemendur vinna vetrarmynd þar sem þeir vinna með liti vetrarins og skuggamyndun.  
Byrjað er á að mála bakgrunn á A4 vatnslitapappír með vatnslitum. Nemendur teikna snjókarl, 
snjóhús, hús, folk, dýr eða annað sem þeir vilja hafa á myndinni sinni á hvítt blað, lita og 
klippa út. Því næst teikna þeir á svart karton eftir því sem þeir klipptu út, búa til skugga og 
líma síðan á bakgrunninn sinn. 
 

Markmið er að nemandi 

- læri um mismunandi áhrifum lita 
- getur nýtt sér litafræði til að ná fram ákveðnum áhrifum í myndsköpun sinni 
- þekki virkni ljóss og skugga í umhverfinu 
- getur nýtt sér fjölbreyttar aðferðir við eigin myndsköpun 
- æfi með sér skapandi, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 

 

Verkefni 2 

Dýramynd - húsdýrin 
Í innlögn er lesin vísa fyrir nemendur, Dýrasaga eftir Jóhannes úr Kötlum. Þegar lesturinn er 
búinn eiga námsfélagar að rifja upp saman hvaða dýr komu fyrir í vísunni,  
Nemendur velja sér húsdýr sem þeir teikna á A3 170 gr pappír, fara yfir útlínur með svörtum 
permanent penna. Mála bakgrunninn með vatnslitum. Lita 
húsdýrið með Neoncolor II vatnleysanlegum vaxlitum og 
pensla yfir þá með vatni. 
 

Markmið er að nemandi 

• getur nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og 
formfræði, mótunar og myndbyggingar 

• getur sýnt sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 

• getur umgengist efni og áhöld af virðingu, þekki tiltektar reglur í myndlistastofu, 
 

Verkefni 3 

Dýraskúlptúr – húsdýr – pappírsmótun 
Nemendur vinna með húsdýrið sitt sem þeir teiknuðu og máluðu í verkefni 2. Byrjað er á því 
að móta húsdýrið með dagblöðum og málningateipi. Því næst er unnið með ljósritunarpappír, 
dagblöð og veggfóðurslím. Blöðin eru rifin í litla búta og sett í hrúgur, hvítur sér og dagblöð 
sér. Farnar eru þrjár umferðir yfir mótið með pappír og veggfóðurslími. Fyrsta umferð með 
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ljósritunarpappír, önnur með dagblöðum og endað á ljósritunarpappír þar sem hvíta hliðin 
snýr upp.  
Þegar dýrin hafa þornað eru þau máluð með þekjulitum. 
  

Markmið er að nemandi 

• getur nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og 

formfræði, mótunar og myndbyggingar, 

• getur útfæra hugmyndir sínar yfir í tví- eða þrívíð verk, 

• getur unnið með fjölbreyttan efnivið í sköpun sinni,  

• getur sýnt sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 

• getur umgengist efni og áhöld af virðingu, þekki tiltektar reglur í myndlistastofu. 

 

Verkefni 4 

Límþrykk 
Nemendur fá kynningu á grafík og hvernig unnið er með límþrykk. Unnið er með ákveðið 
þema sem er að þessu sinni dýrin í sjónum. Nemendur velja sér sjávardýr til að vinna með. 
Byrjað er á því að teikna skissu áður en teiknað er á pappann. Nemendur teikna myndina 
sína á pappaspjald með svörtum túss. Farið er með föndurlím yfir allar útlínur. Þegar límið er 
orðið þurrt er grafíklit rúllað yfir, plötunni hvolft yfir pappír og pressað ofan á hana, getur verið 
gott að nota ákveðna grafíkpressu eða eitthvað þungt til að pressa á. Pressa í nokkrum litum 
og gaman getur verið að mála inn á milli í auðu reitina.  
 

Markmið er að nemandi 

• læri að nota fjölbreytt verkfæri, aðferðir og efni við eigin myndsköpun 

• kynnist grafík og læri að vinna límþrykksmyndir 

• æfi með sér skapandi, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 

 

Vekefni 5 

Kúbismi – sjálfsmynd 
Í innlögn er fjallað stuttlega á upphafi kúbismans og Pablo Picasso sem var einn af 
upphafsmönnum listastefnunnar. Verk hans eru skoðuð, þá sérstaklega portrait-myndir hans. 
Horft er á hvernig verk kúbismans eru abstract og hvernig formin eru notuð í viðfangsefninu. 
Verkefni nemenda er að teikna sjálfsmynd á vatnslitapappír í stærðinni A3.Litað er yfir útlínur 
með svörtum permanent penna, því næst er myndin máluð með vatnslitum og e.t.v. öðrum 
litum. 

Markmið er að nemendur 

• fái kynningu á listastefnu kúbismans 

• geti unnið sjálfsmynd í anda kúbismans 

• getur sýnt sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 


