
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. Með árunum verða verkefnin og tilraunirnar meira krefjandi og erfiðari þar til í 10.bekk að lögð er áhersla á sjálfstæða vinnu nemenda. 
Myndlist er kennd í lotukerfi LISTASMIÐJU í 1. – 8. bekk  

Námsþættir Tímabil Hæfniviðmið  við lok lotunnar 
Að nemandinn geti; 

Kennsluhættir Matsviðmið (A - D) 

 
Blönduð tækni 
 

 
7 vikur 

 
samþætt  vinnu sína öðrum 
námsgreinum í myndlistaverkefnum 
 

 
Nemendur vinna eftirfarandi 
verkefni í lotunni: 

 Frjáls möppugerð 

 Teikning: 
Þrívíð götumynd unnin út 
frá brennipunkti 

 Leirmótun: 
Dýr 

 Málun:   
Uppstilling  

 Umræður og uppbyggileg 
gagnrýni: 
Nemendur kynna verk  sín 
fyrir nemendum og 
kennara.  

 Endurvinnsla: 
Gert er myndverk þar sem 
efnisnotkun þar sem lögð 
er áhersla á endurnýtanleg 
efni 

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

 
Lita- og formfræði 
 

 
- 

 
skilgreint grunnformin og blandað helstu 
liti út frá grunnlitum 
 

 
A Mjög vel 

 
Skyssu- og hugmyndavinna 
 

 
- 

 
gert skissu af hugmynd  sinni, kynnt hana 
og unnið myndverk samkvæmt því og 
beitt ímyndunaraflinu til að sjá fyrir sér 
nýjar hugmyndir og lausnir 

 
B  Vel 

 
Sjálfbærni 

 
- 

greint og rætt um þarfir í umhverfi sínu, 
séð fyrir sér lausnir og sagt frá kostum 
þess að nota vistvæn efni og að nýta efni 
úr nærumhverfi 
 
 

 
C  Nokkuð vel 

 
Efni og áhöld 

 
- 

gert sér grein fyrir mismunandi 
vinnuaðferðum og  valið og notað helstu 
efni og áhöld við myndsköpun sína 
 

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

 
D  Þarf að gera betur 

 
Mótun 

 
- 

tekist á við mistök og vandamál á 
jákvæðan hátt 
 

 

 


