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Markmið myndlistar er að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og verklega færni og auka 

menningarskilning nemenda. Nemendur læra að fást við myndlist bæði með eigin því að skapa 

sjálfir og einnig að njóta þess sem aðrir hafa skapað. 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 til að ná 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 verkefni ásamt stafrænnar myndvinnslu. 

 

Markmið 7. og 8. bekkjar er að nemandi: 

• getur unnið eftir skipulögðu vinnuferli sem hefur upphaf og endi,  

• getur nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar, s.s. grunnreglur formfræði, 

litafræði og myndbyggingar, 

• getur nýtt sér mismunandi efni, verkfæri og miðla í eigin sköpun, s.s. málun, 

teikningu, grafík, mótun, tölvur o.s.frv. 

• getur unnið að sköpun verka út frá skissu og hugmyndavinnu sinni og fært yfir í tvívíð 

og/eða þrívíð verk og hreyfimyndagerðar, 

• getur tekið virkan þátt og lagt sitt af mörkum í samvinnuverkefni með öðrum, frá 

hugmyndavinnu að lokaafurð, 

• geta sýnt skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 

• getur umgengist efni og áhöld af virðingu, þekkir tiltektarreglur í myndmenntastofu. 

 

Verkefni 1 

Formfræði – grunnformin – positiv – negativ - speglun – hliðrun - hreyfing 
Nemendur vinna með grunnformin þrjú. Verkefni eitt er að vinna þrjár positivar og þrjár 
negativar myndir. Nemendur fá karton lengju á hana mæla þau upp sex reiti, í stærðinni 
8x8 cm, fyrir myndirnar. Myndirnar eru teiknaðar með blýanti og viðeigandi fletir litaðir með 
svörtum penna. Verkefni númer tvö er að nemendur vinna þrjár myndir í sömu stærð og 
verkefnið á undan. Í þessu verkefni eiga nemendur að nota spegilás/a þar sem búa til 
mynstur úr formunum sem eru síðan spegluð yfir spegilásinn, einnig eru gerðar myndir þar 
sem nemendur vinna með hliðrun á mynstri..  
 

Markmið 

• geta sýnt skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 
• getur unnið eftir skipulögðu vinnuferli sem hefur upphaf og endi,  
• að nemendur vinni með grunnformin 
• að nemendur þekki muninn á positiv og negativ myndflötum 
• að nemendur geti unnið með speglun og hliðrun forma og mynsturs 

Verkefni 2 

Formfræði - abstrakt 
Nemendur fá kynningu á abstrakt list sem er óhlutbundin þ.e. verkin eru ekki af eða líkja 
ekki eftir raunverulegum hlutum eða fyrirmyndum. Í abstrakt list eru listamennirnir að skoða 
og vinna m.a. með form, línur, liti, fjarvídd og áferð. Nemendur vinna abstrakt listaverk á 
A3 pappír þar sem þeir skoða form línur og liti. 
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Markmið 

• að nemendur fræðist um abstrakt list 
• getur unnið að sköpun verka út frá skissu og hugmyndavinnu sinni og fært yfir í 

tvívíð 
• getur nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar, s.s. grunnreglur formfræði, 

litafræði og myndbyggingar, 
• að nemendur þjálfi með sér sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.  

Verkefni 3 

Leirkarlamyndband – stop motion 
Nemendur vinna saman í hópum. Byrjað er á hugmyndavinnu þar sem nemendur skrifa 
handrit með söguþræði myndbandsins. Hópurinn skissar og skrifa í skissubók allt það sem 
þarf að undirbúa og búa til. Úrval efnis í leikmynd er m.a. fjölbreytt endurvinnanlegt efni. 
Persónur eru mótaðar í plastleir. Þegar nemendur hafa undirbúin allt sem þarf er farið í 
myndatökur. Í myndvinnslunni er Stop Motion smáforritið í iPad notað. Teknar eru myndir 
og þarf minnst 15 myndir fyrir hverja sek.  

Markmið 

• að nemendur læri að vinna að verkefnum í samvinnu við aðra, 
• að nemendur þjálfist í hugmyndavinnu og að geta útfært hugmyndir sínar yfir í 

lokaafurð, 
• að nemendur sýni frumkvæði og vönduð vinnubrögð, 
• að nemendur efli með sér skapandi hugsun,  

Verkefni 4 

Leikmyndagerð fyrir Lion King 
Þetta er samvinnuverkefni nemenda þar sem allir taka þátt í að undirbúa leikmynd fyrir 
Loin King sem 7. bekkur ætlar að sýna á vordögum 2020. Það sem þarf að undirbúa fyrir 
leikritið er: 
Grímur - pappírsmótun, skuggamydir af dýrum og gróðri sem finnast á sléttum Afríku, 
klettur – pappírsmótun, fletti-sviðsmynd úr pappa – t.d. runnar – vatnsból – klettar – gil –   
Markmið 

• getur unnið eftir skipulögðu vinnuferli sem hefur upphaf og endi,  
• getur nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar, s.s. grunnreglur formfræði, 

litafræði og myndbyggingar, 
• getur nýtt sér mismunandi efni, verkfæri og miðla í eigin sköpun, s.s. málun, 

teikningu, grafík, mótun, tölvur o.s.frv. 
• getur unnið að sköpun verka út frá skissu og hugmyndavinnu sinni og fært yfir í 

tvívíð og/eða þrívíð verk og hreyfimyndagerðar, 
• getur tekið virkan þátt og lagt sitt af mörkum í samvinnuverkefni með öðrum, frá 

hugmyndavinnu að lokaafurð, 
• geta sýnt skipulögð og vönduð vinnubrögð við vinnu sína, 
• getur umgengist efni og áhöld af virðingu, þekkir tiltektarreglur í myndmenntastofu.  

 


