
Hlíðaskóli     

        Myndlist  

Myndlist byggir á tæknilegum æfingum þar sem áhersla er lögð á lita- og formfræði sem er rauður þráður í gegn um allt myndlistarnám nemandans. Hann fær innsýn í 

mismunandi vinnubrögð með vinnu þar sem áhersla er lögð á að þjálfa verklega færni og umgengni við margskonar efnivið, tæki og verkfæri sem notuð eru við myndlist. Við 

námið er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti þar sem nemendur leita fanga innan dyra sem  utan, með kynningum og tilraunum ásamt því að vinna bæði sameiginleg- og 

einstaklingsverkefni. Á yngsta stigi er lögð áhersla á ímyndunarheim nemenda þar sem þeir kynnast efnum og áhöldum myndlistarverkstæðisins um leið og þeir virkja 

hugarheim sinn. Myndlist í Hlíðaskóla er kennd í lotukerfi innan LISTASMIÐJU 

Námsþættir Tímabil Hæfniviðmið  við lok lotunnar 
Að nemandinn geti; 

Kennsluhættir og verkefni í lotunni Matsviðmið (A - D) 

 
Lita- og formfræði  
 
 

 
7 vikur 

teiknað grunnformin tví- og þrívið og geti 
málað sex reita litahring. 

 
Nemendur vinna eftirfarandi verkefni í 
lotunni: 

 Frjáls möppugerð 

 Teikning: Grunnformin 

 Árstíðirnar: 
Sameiginlegt myndverk allra 
nemenda í 4. bekk. 
Samþætting: 
Náttúrufræði/myndlist 

 Blönduð tækni:   
Sama grunnmyndin unnin í 
þrjú mismunandi efni. 
Nemendur koma m.a. með 
tilfallandi endurnýtanleg efni 
að heiman fyrir eina 
útfærsluna 

 Málun: 
Litahringurinn  

 Umræður:  
Nemendur kynna verk  sín og 
ræða þau  

 
Hefur náð þeim hæfniviðmiðum í 
myndlist sem kveðið er á um í 
skólanámsskrá 

 
Hugmyndavinna 
 

 
- unnið sama verkefni á þrjár mismunandi 

vegu 

 
A  Mjög vel 

 
Skyssuvinna  

 
- farið út að leita að hugmyndum, skissað 

þær og yfirfært á endanlega mynd 

 
B  Vel 

 
Samþætting námsgreina og 
blönduð tækni 

 
- 

 
unnið myndir tengdar öðrum 
námsgreinum með fjórum mismunandi 
efnum og gert sameiginlegt verkefni þar 
sem borin er virðing fyrir vinnu allra  
 
 
 
 
 

 
C  Nokkuð vel 

Efni og áhöld  
- 

hreinsað og gengið vel frá efni og 
áhöldum  
 

 Skyssugerð og 
hugmyndavinna: Útiskyssur 
sem unnar eru áfram í stofu. 
 

 
D  Þarf að gera betur 

 
Sjálfbærni 

 
- 

unnið einföld verkefni með  
úrgangsefnum sem fella til á heimili 
 

 

 


