
 

 

List- og verkgreinar 5. bekkur 

Efnisflokkur: Sjónlistir 
 

Í myndmennt fást nemendur að mörgu leiti við sömu þætti og í öðrum fögum, hugleiða það sem lagt er fyrir og vinna úr því á sem bestan máta, en þar fer 

tjáningin fram án orða og talna þannig að þarna fer fram úrvinnsla sem reynir á enn eina færnina, samhæfingu huga og handar. 

    „Myndmennt er í eðli sínu skapandi námsferli. Mikilvægt ferli þar sem nemendur finna innri rödd, mynda tengingar, og þróa leikni í ólíkum nálgunum, s.s. í 

teikningu, málun, mótun, þrykki, klippiaðferð og skjámiðlum. Að taka þátt í að skapa, greina og njóta listar stuðlar að því að nemendur þjálfist í að upplifa 

list jafnframt því að þróa með sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á heiminum. Með markvissri myndmennt er hægt að viðhalda og þróa 

þann hæfileika sem börn nota frá unga aldri, að segja sögu myndrænt. Til þess að svo megi verða þurfa kennarar að veita nemendum tækifæri til að taka 

áhættu til að stuðla að þróun skapandi hugsunar og ímyndunarafls.“ 

Hæfniviðmið 

 

Í Myndmennt við lok 5.bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun, 

 nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar 

 tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu 

 unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk 

 byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

 beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni 

 greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margskonar listaverka 



 

Til þess að ná fram ofangreindum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 kennsla fer fram í 
myndmenntastofu, lögð áhersla á 
virðingu og varúð við meðferð 
verkfæra og efna. 

 Kennsla í meðferð ólíkra listmiðla, 
t.d vatnslitun og pastel 

 Innlögn um verkefnin , oft með 
listasögulegri og menningarlegri  
tengingu. 

 Áhersla á skissuvinnu sem 
undanfara að stærri sköpun. 

 Fjarvídd 

 Teikning  

 Leirmótun og málun 

 Skygging með litum og 
formfræði  

 Verkefni tengd listasögu, 
þekktur listamaður kynntur og 
listastefna 

 Verkefni tengt íslenskri 
menningarsögu, víkingum og 
þeirra list. 

 Lokamat á verkefnum vetrar  í möppu 

  Mat á vinnusemi og vinnubrögðum, 
sjálfstæði og sköpun  
 

 

 


