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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 4. 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 

Mynsturgerð – símynstur - fuglar 
Í þessu verkefni er unnið með símystur. Í innlögn er farið yfir form, línur, mynstur og 
mynsturgerð. Nemendur teikna furðufugl. Skipta honum í nokkra reiti og teikna mismunandi 
mynstur í hvern þeirra. Farið er yfir allar útlínur með svörtum mjóum permanent penna. Lita 
með Neoncolor vantsleysanlegum litum. 
 

Markmið er að nemandi 

• æfi sig í að vinna með símynstur 

• noti mismunandi línur og form við mynsturgerð 

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

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

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

 

Verkefni 2 

Fuglinn minn 
Skúlptúr unninn með pappírsmótun. Byrjað er á því að ræða um fjölbreyttar fugglategundir á 
Íslandi, útlit þeirra og búsetu. Nemendur velja sér fugl, skissa hugmyndir af því hvernig hann 
á að vera. Því næst er grunnurinn af fuglinum mótaður með dagblöðum. Dagblöð og 
ljósritunatpappír er síðan settur á mótið með veggfóðurslími. Fuglinn málaður með 
þekjumálningu. 
 

Markmið er að nemandi 

• læri um fjölbreytt fuglalíf 

• þjálfist í hugmynda- og skissuvinnu 

• æfi sig í að færa hugmynd sína frá skissu yfir í þrívítt verk 
• getur útfæra hugmyndir sínar yfir í verk í þrívídd 

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

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

 

Verkefni 3 

Litafræði – frumlitir og annars stigs litablöndun 
Nemendur vinna mynd þar sem þeir mynda óreglulegt mynstur á pappír með þunnri 
svartri- þekjumálningu. Litafræðin rifjuð upp. Notaðir eru frumlitir, nemendur blanda þeim 
og búa til annars og þriðja stigs liti. Nemendur nota litina til að mála í munstrið á blaðinu. 
 

Markmið er að nemandi 

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

formfræði 

• 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 4 

Súrealismi – listasaga – málun 

Nemendur fá kynningu á listastefnu súrrealisma. Nemendur teikna og mála mynd þar 
sem þeir vinna eftir hugmyndafræði súrrealisma.  
 

Markmið er að nemandi 

• að nemendur kynnast listastefnu súrrealisma 
• að nemendur efli með sér skapandi hugsun og geti útfært hugmyndir sínar  
• getur sýnt sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína 

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


