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Vika 1 

 
 
 

 

Að nemandi geti : 
 nýtt sér í eigin sköpun 

einfaldar útfærslur sem 
byggja á færni í meðferð 
litafræði og myndbyggingar 

 skapað myndverk í ýmsum 
tilgangi með margvíslegum 
aðferðum 

 tjáð tilfinningar, skoðanir og 
hugmyndaheim sinn í 
myndverki á einfaldan hátt 

 útskýrt og sýnt vinnuferli að 
myndverki 

 þekkt og notað einföld 
hugtök og heiti sem tengjast 
aðferðum verkefna hverju 
sinni 

 fjallað um eigin verk 
 greint að einhverju leyti á 

milli mismunandi aðferða við 
gerð listaverka 

Kynning á skipulagi. Unnið með hlutverk 
nemenda og kennara.  
Upprifjun á frumlitum. 
Nemendur fá möppu og skrifa  
nafnið sitt með tvöföldum stöfum og 
skreyta. Litað með frumlitum. 
 
Sjálfsmynd 

 Innlögn, þar sem 
kennari útskýrir fyrir 
hópnum verkefni 
dagsins,  

 Sýnikennsla 

 einstaklingskennsla,  

 hópvinna og  

 umræður. 
 

Símat, metin er geta nemenda 
til þess að fara eftir 
munnlegum fyrirmælum 
Einnig er til mats virkni og 
vinnubrögð. 
 
Umsögn er gefin einu sinni á 
skólaárinu þar sem metin er 
vinna nemenda skv. 
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
í sjónlistum.  

Vika 2 
 

Frumlitir og frumlitablöndun. Nemendur 
vinna tvö verkefni, Fuglamynd og snigilinn, 
og æfa sig að blanda saman frumlitum. 
 

Vika 3 
 

Grunnform og mynstur.  
Nemendur búa til mynstraða slöngu/lirfu og 
lita með þekjulitum. 
 
Grunnformin – klippimynd: Skoða 
grunnformin þrjú og búa til skrímsli. 

Vika 4 
 

Hugtakið abstrakt. Unnið með abstrakt form 
og vinna nemendur tvö verkefni, annað með 
tússlitum og hitt með trélitum 
 



 
 

Vika 5 
 

Þrykk. Nemendur vinna tvö verkefni, 
engilinn og tréð. Þeir nota mismunandi 
efnivið til að þrykkja t.d. vængi og laufblöð.  

Heitir og kaldir litir. Umræða um heita og 
kalda liti. Nemendur teikna eftir höndum 
sínum og mála í köldum vatnslitum. Síðan 
teikna þeir hjarta og mála í heitum litum. 

Vika 6 
 

Litablöndun.  

Fiðrildi: Nemendur búa til fiðrildi með því að 
blanda saman málingu og dreifa úr henni.  

Fiskabúrið: Nemendur vinna verkefnið þar 
sem litir blandast ekki, þ.e. þekjuliti og 
vatnsliti. 

 


