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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1. skipti Að nemendur geti 

 

Skapað myndverk í ýmsum 

tilgangi með margvíslegum 

aðferðum.  

 

Skilið mismunandi tilgang 

myndlistar og hönnunar.  

 

Þekkt og notað hugtök og 

heiti sem tengjast lögmálum 

og aðferðum verkefna 

hverju sinni.  

 
Sýnir tillitssemi og 

umgengst efni og áhöld af 

virðingu. 

 

 
 

Mappa og vinnubrögð í 
myndlist - mistakamenning 

Sérsniðinn pappír í möppur 
Blýantar 
Strokleður 
Permanent penni 
Neocolor 2/tússlitir/trélitir 

Símat og leiðsagnarmat. 
Nemandi og kennari meta 
árangur í tíma og/eða við lok 
hvers tíma. Horft er í getu 
nemanda til þess að fara 
eftir munnlegum og 
skriflegum fyrirmælum. 
Einnig er til mats virkni, 
vinnubrögð og virðing í garð 
áhalda. 

2.-5. skipti Blönduð tækni  
 
Farið yfir blandaða tækni og 
möguleika sem felast í að 
blanda saman miðlum. 
Myndverk skapað í nokkrum 
skrefum með blandaðri 
tækni s.s. málað, klippt og 
límt, teiknað litað og unnið 
með áferð 
 

Pappír 
Ýmsir pappírs-, blaða- og 
efnisafgangar 
Lím 
Skæri 
Tússlitir 
Trélitir 
Neocolor 1 og 2 
Vatnslitir 
o.fl. 
 

6.-7. skipti Súrrealismi 1 
 
Listastefnan kynnt fyrir 
nemendum. Myndverk 
unnið út frá blekslettum. 
Unnið með ímyndunaraflið 
og ósjálfráða teikningu. 
 

Vatnslitapappír 
Litað blek 
Útlínupennar 

8. skipti  Súrrealismi 2 
 
Myndverk unnið í 
sameiningu. Teiknað við 
tónlist og myndir látnar 
ganga á milli nemenda til að 
halda áfram með. Unnið 
með ímyndunaraflið og 
ósjálfráða teikningu. 
 

Teikni/vatnslitapappír 
Útlínupennar 
Litir af einhverju tagi 
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9.-11. skipti  Hönnun og Súrrealismi 1 
 
Farið yfir tilgang og tengsl 
hönnunar og myndlistar.  
Nemendur hanna húsgagn 
fyrir dýr í anda súrrealisma 
Hlutur leiraður út frá skissu 
nemenda. 
 

Skissupappír 
Blýantar 
Strokleður 
Trélitir 
Steinleir 
Viðarspjöld  
Spreybrúasar 
Svampar 
Leiráhöld 
 

12.-14. skipti Andy Warhol og Pop list  
 
Nemendur gera sjálfsmynd í 
anda Andy Warhol. Áhersla 
á nákvæmni í útlínum og 
sterkri litanotkun. 
 

Vatnslitapappír 
Ljósrit af andliti 
Kalki pappír 
Útlínupennar 
vatnslitir 

15. skipti Hönnun og Súrrealismi 2 
  
Leirverk glerjað. 
 

Glerungur 
Glerungspenslar 

16.-17. skipti  
Verkefni kláruð og farið yfir 
lotuna 
 

ýmislegt 

 


