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Myndlist – VAL          

  
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. 

 

Námsþættir Tímabil Hæfniviðmið  við lok lotunnar 
Að nemandinn geti; 

Kennsluhættir Matsviðmið (A - D) 

 
Ljósmyndir 

 
 

valið á milli mismunandi aðferða við sköpun  
Nemendur vinna eftirfarandi verkefni í 
vetur: 

 Frjáls möppugerð 

 Unnið með ljósmyndir 
 Óhefðbundið myndverk  unnið 

út frá eigin  ljósmyndum 
 Málun:   

Uppstilling  
 Teikning: 

Módelteikning og uppstillingar 
 Vatnslitir 

Nánasta umhverfi 
 Leirmótun 

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

 
Hugmynda- og skyssuvinna 

 
 

unnið hugmyndir í mismunandi miðla, 
 

 
A  Framúrskarandi 

 
Málun 

 
 

 
beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni, 

 
B+   

 
Lita- og formfræði 

 
 

 
sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að 
lokaverki. 

 
B  Vel 
 
C+  
 
C Nokkuð vel 

 
Teikning : Uppstilling og 
módel 
 

 
 

gagnrýnt af sanngirni og virðingu eigin verk 
og annarra  
 

 Skyssugerð og 
hugmyndavinna: 
Útiskyssur sem unnar eru 
áfram í stofu. Gert er myndverk 
þar sem efnisnotkun þar sem 
lögð er áhersla á 
endurnýtanleg efni 

 Umræður og uppbyggileg 
gagnrýni: 
Nemendur kynna verk  sín og 
fá uppbyggilega gagnrýni frá 
nemendum og kennara.  
 

 
D  Þarf að gera betur 

 
Blönduð tækni 

 
 

gert grein fyrir margvíslegum tilgangi 
myndlistar  
 

 

 
Sjálfbærni 

   

Efni og áhöld 
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