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Hugmyndabók fyrir verkefni í list- og 
verkgreinum yngri barna með kennsluáætlunum 
og hugsanlegum markmiðum sem hægt er að 

vinna að hverju sinni.  
 

Þessi hugmyndabók inniheldur ýmis verkefni sem ég hef gert með 
nemendum og gaman er að útfæra á ýmsan hátt í list- og 

verkgreinakennslu og snýr að nokkrum þáttum sköpunar og námsgreinum 
svo sem sjónlistum, textíl og hönnun og smíði.  

 
Um mig: Höfundur er starfandi list- og verkgreinakennari, MT nemandi á 

Menntavísindasviði HÍ í kennslu list- og verkgreina, kennir í grunnskóla 1.-
5. bekk, útskrifaður grunnskólakennari með B.Ed. frá HA 2009, 

myndlistarkjörsvið tekið frá KHÍ auk textílskjörsviðs að hluta. Stúdent af 
listnámsbraut úr VMA. 

 
Verkefnabókin er hugsuð til að hafa til hliðsjónar í verkefnaundirbúningi og 

vinnu í tengslum við verkefni og er öllum frjálst að stílfæra og heimfæra 
verkefni á sinn hátt og tek ég enga ábyrgð á útfærslu annarra á þessum 
verkefnum sem ég hef hér að neðan. Ég vona hins vegar að hún komi 

einhverjum að gagni í kennslu list- og verkgreina. 
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Sjálfsmyndir 
 
Í gegnum tíðina hafa listamenn gert sjálfsmyndir að myndefni í listsköpun sinni og tel ég að 
möguleiki á að vinna sjálfsmyndir með börnum er óendanlegur. Allir árgangar gera hjá mér 
sjálfsmyndir yfir veturinn og eru þær yfirleitt allar á mismunandi vegu. Mér finnst það líka 
ágætisleið til að fá börn til að efla sína sjálfsmynd með því að hafa sjálfan sig sem myndefni. 
Það er líka mikilvægt fyrir mig sem listgreinakennara að fara nýjar leiðir reglulega og finna 
fjölbreyttar og áhugaverðar leiðir til túlkunar á sama viðfangsefninu og er þetta afrakstur 
síðasta vetrar (2020-2021).  
 
 
 
1. bekkur fékk kynningu á mismunandi listmiðlum, auglýsingum og 
skiltum, nemendur gerðu verkefni í kjölfarið. Nemendur fengu 
útprentaða mynd af þeim frá fyrsta skóladeginum og klipptu út, límdu á 
annað blað og teiknuðu hendur, fætur og búk og klipptu út. Sem 
bakgrunn kenndi ég þeim að búa til landslagsmynd með sjónlínu, fjöll 
ofan við sjónlínuna og hvarfpunkt með fjarvíddarlínum sem enda allar í 
hvarfpunktinum.  
Nemendur teiknuðu línurnar með tússlit og máluðu svo myndina með 
vatnslitum.  
 
Límdu svo sjálfsmyndina á landslagsmyndina og þrykktu á með allskonar 
stimplum og þekjumálningu. Litaval, teikningin og þrykk var algjörlega 
sköpun nemandans. Ég lagði inn sjónlínu/sjóndeildarhring og hvarfpunkt.  
Sjónlína eða sjóndeildarhringur er lína sem skilur á milli himins og hafs. Nemendur gætu vel 
séð hvar línan er ef það sér beina línu í sjónum þar sem himinn er ofan við og sjórinn neðan 
við. Fjöllin í fjarska eru ofan við sjónlínuna og stundum er eitthvað framan við sjóndeildarhring 
sem gerir það að verkum að hún sést ekki öll. Sjónlína er yfirleitt í augnhæð þess sem horfir. 
Hvarfpunktur er punktur þar sem allt virðist hverfa í, línur geta sýnt hlutina minnka þar til þeir 
hverfa í hvarfpunktinum, auðvelt að kenna þetta með línum sem fara í átt að punktinum að 
miðju blaði og geta virkað eins og gata, tún og/eða göngustígur/stígar.  
 
 
 

 
2. bekkur gerði hliðarsjálfsmynd. Þá notuðum við ipada til að ná 
prófílljósmynd af nemendum, sú mynd var prentuð út og nemendur drógu 
svo upp á blöð með ljósaborðum og máluðu með vatnslitum.  
Markmið með þessu verkefni var þjálfun í fínhreyfingum við að draga upp á 
ljósaborði, notkun á vatnslitapenslum og vandvirkni.  
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3. bekkur vann að teikningu á andliti í réttum hlutföllum 
og bakgrunni í teikningu. Notast var við leiðbeinandi 
teikningu, þar sem kennari sýnir uppi á töflu og 
nemendur gera á sitt blað og svo er þjálfun í að lita með 
trélitum og nota mismunandi andlitsliti og nemendur 
hvattir til að gera skugga þar sem við á, t.d. nálægt hári, 
við nef, varir, höku o.s.frv. Notast við vandvirkniskala við 
litun með trélitum.  
 

 
 
 
4. bekkur fékk kynningu og umræður á nokkrum ólíkum 
listamönnum sem hafa málað portrettmálverk af sjálfu sér, m.a. 
var Vincent Van Gogh, Mary Cassat, Pablo Picasso, Frida Kahlo, 
Jóhannes S. Kjarval og Erró. Einnig rætt um liti og hvaða áhrif 
þeir hafa á mynd, heitir og kaldir og tilfinning. Svo var unnið 
með svipaða þætti og 3. bekkur, þ.e. leiðbeinandi teikning og 
andlit í réttum hlutföllum á A3 blað. En nemendur notuðu 
þekjumálningu og vaxliti (Neocolor 1) til að gera áferð og 
punktinn yfir i-ið. Markmið með þessu verkefni var að 
nemendur lærðu að blanda mismunandi andlitsliti og reyndu að 
miða við sinn húðlit og það var heilmikill lærdómur í litablöndun. Áhersla lögð á góða notkun á 
pensli og að slétta vel úr málningunni þegar verið er að mála, draga að sér eða gera fram og til 
baka.  

 
 
 

5. bekkur vann Lego-sjálfsmyndir. Þá teiknuðu nemendur 
sjálfan sig upp sem Lego-karl og teiknuðu svo bakgrunn, 
lituðu með trélitum og fóru ofan í með svörtum 
útlínupenna. Þá var verið að þjálfa þætti eins og teikningu 
eftir leiðbeiningum og útfærslu eigin hugmynda, lita 
stærri fleti með trélitum og eins og alltaf að þjálfa 
vandvirkni. Nemendur fengu leiðbeiningar í gegnum 
Padlet, lítil teiknimynbönd sem sýndu auðvelda leið til að 
teikna legokarl og hvernig hægt er að nota liti til að ná 
skugga eða þrívídd í teikninguna með blöndun í trélitum.  
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Viðfangsefni: Skjaldbaka í hafi hentar fyrir 1.-2. bekk 
Skjaldbaka - litahringurinn, línur, mynstur, trélitir  

Haf - kaldir litir, loftbólur, pensilnotkun, slétt áferð.  
 

Skjaldbökuverkefni – litahringur og línur: 

Lota 1, um 60 mín. 

Kynning og umræður um litahringinn og heita og kalda liti, 
grunnform og náttúruleg form.  

Nemendur teikna skjaldböku á A4 blað með leiðbeiningu frá 
kennara, byrja á hring, teikna svo höfuð, rófu og fætur. Gera 
svo línur frá vinstri framfót að hægri aftari og öfugt og þvera 
línu í miðju og þá eru komin 6 hólf fyrir litahringinn. Litað með trélitum, þjálfað að lita fyrst meðfram 
línu og svo inni í hólfi. Byrjað að lita frumlitina 3, gulan, rauðan og bláan og svo litað litina á milli, 
appelsínugulan, fjólubláan og grænan. Unnið með að vandvirkni í litun með trélitum. Nemendum 
kynntur skali yfir hvernig við erum að lita og að reyna að alltaf að gera sitt besta og betur en síðast. 
Skalinn merktur með Fýlu-, strik- eða broskörlum. Klippt út skjaldböku og minnt á að merkja aftan á.  

Sýnt mismunandi línumynstur á töflunni og/eða á vinnublaði til að skreyta skjaldböku, hver „sneið“ 
eða „hólf“ skreytt með línumynstri.  

Lota 2, u.þ.b. 40-60 mín. 

Rifjað upp heita og kalda liti, notað kalda liti til að mála hafið á A3 blað. Áhersla lögð á góða notkun á 
pensli og slétta vel úr málningu til að fá góða áferð og farið yfir hvaða penslar henti fyrir 
þekjumálningu. Þurrkað myndir með hárblására og síðan málað loftbólur með hvítri málningu. Notað 
fínan pensil og áhersla lögð á að nota einungis endann á hárunum. Gott að nefna að pensillinn sé eins 
og ballerína og hún vill alltaf vera á tánum, nota bara hárin en aldrei setja hana á hælinn sem er hjá 
járninu sem heldur hárunum. Málað mismunandi hringi fyrir loftbólur og kennt að styðja hendinni við 
borðið til að geta vandað sig sem best.  

Lota 3, u.þ.b. 40-60 mín.  

Klára það sem eftir var, klippa skjaldböku og líma á hafið og merkja.  

Nemendur hvattir til að nýta eigin hugmyndir við gerð línumynstur og teikningu á skjaldbökunni og 
mála hafið eftir eigin hugmyndum með kalda liti.  

Orðaforði í tengslum við verkefnavinnu: Heitir og kaldir litir, litahringur, slétta áferð, áferð, 
pensillinn á tánum, pensilhár, grunnform, náttúruleg form, lína og mynstur.  

Námsmat 

Er fyllt út á mentor að verkefnavinnu lokinni og miðað við hæfniviðmið og námsmarkmið fyrir list- og 
verkgreinar í lotu.  

Hæfniviðmið 

• Að nemendur þekki einfalda litafræði og litablöndun 
• Þekki hugtakið grunnform og geti notað það í myndgerð 
• Þekkir mun á grunnformum og náttúrulegum formum 
• Geti lagt mat á eigin verk 
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Önnur markmið frá kennara: 
• Pensilnotkun og þrif á penslum.  

• Kynning á línumynstri.  

• Leggja inn vandvirkniskala og áhersla á að við séum að æfa okkur og reynum alltaf að gera 
betur og okkar besta hverju sinni.  

 

Leiðbeiningar á töflu fyrir nemendur: 
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Viðfangsefni: Mylla 
- leikborð, leikmenn, poki utan um spjaldið og band til að loka pokanum.  

 

Mylluverkefni: 

Nemendur búa til leikmenn, leikborð, flétta band og lita og sauma poka undir spilið. Unnið á 
stöðvum í vinnulotum. Þetta verkefni hef ég unnið með 2.-4. bekk. Í 4. bekk eru nemendur 
sjálfstæðari og eiga auðveldara með vinnuna en eru samt sem áður að vinna á svæði 
mögulegs þroska á ýmsum sviðum t.d. varðandi saumavél o.fl. Hins vegar eru margir þættir 
sem yngri nemendur eiga gott með að læra í þessu verkefni en eru ekki eins sjálfstæð. 

Nemendur hvattir til að nýta eigin hugmyndir við gerð leikmanna með pappírsleir/keramik og 
skreytinga á leikborðinu, litun á efni og skreytingar á efni og vali á garni í fléttu. 

Orðaforði í tengslum við notkun saumavélar og notkun á saumavél: 

Fótstig, fótur, flytjari, beint spor, saumavélanál, bakkspor.  

Námsmat 

Er fyllt út á mentor að verkefnavinnu lokinni og miðað við hæfniviðmið og námsmarkmið fyrir 
list- og verkgreinar í lotu hjá 4. bekk.  

Hæfniviðmið 

• Að nemendur upplifi sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda 
• Læri að hekla snúru, snúa band eða hnýta 
• Þjálfist í að sauma beinan saum í saumavél 
• Noti taumálun/þrykk til skreytingar 
• Getur lagt mat á eigin verk 
• Hefur kynnst ýmsum algengum verkfærum í smíðastofunni og notkun þeirra 
• Getur gengið frá eftir vinnu sína 

Önnur markmið frá kennara: 

Að nemendur njóti þess að skapa og nýta eigin hugmyndir við sköpun á borðspili og læri 
grunnatriði í notkun saumavélar og kynnist tie dye.  

Leiðbeiningar á töflu fyrir nemendur: 
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*Fyrsta stöð: Tie dye 
Nemendur lita efnisbút um 30x30 cm með fljótandi tie dye litum. Best er 
að hafa efnið rakt til að liturinn renni betur í efninu.  
 

Skemmtilegt að láta nemendur brjóta saman efni 
eins og í byrjun á að gera gogg, þ.e. hornin inn í 
efnið og aftur og setja teygju utan um eins og utan 
um pakka þegar efnisbúturinn er kominn í lítinn 
ferning. Það er hægt að gera alls konar brot til að 
fá mismunandi útkomu.  
 
Næsta skref er að lita efnisbútinn og mjög 
skemmtilegt að nota dropateljara til að nemendur nýti allan litinn 
sem best og sulli ekki niður. Snúa efninu við til að fá lit beggja vegna.  

Nemendur taka efnisbútinn í sundur þurrka efnisbútinn með hárblásara og strauja yfir til að 
festa litinn í efninu.  

Muna að láta nemendur vera í hlífðarfatnaði sem hlífir fötunum vel og með hanska. 
 

 

*Önnur stöð (þarf að vera á eftir fyrstu): Merkja og skreyta 
Nemendur skrifa nafnið sitt á efnisbútinn með fatamerkipenna (þá er búið 
að merkja sitt verkefni) og þrykkja með textílmálningu (tauþrykkslitum) 
hendina sína fyrir ofan nafnið sitt. Mér fannst hentugra að hafa svamp til 
að setja litinn á hendina, þarf vel af lit til að hendin komi vel út.  
Svo er hægt að nota allskyns og mismunandi þrykkliti og þrykkmót eða 
form til að skreyta efnið með tauþrykki.   
 
Það er sniðugt að hafa nafnið neðarlega u.þ.b. 3 cm innan við brúnina og 
fyrir miðju á efninu og þrykkja hendina þar ofan við og skreytt með mynstri 
í kring.  

 
 
*Þriðja stöð: Leirmótun - leikmenn fyrir mylluna. 
 
Nemendur móta leikmenn fyrir mylluna með jarðleir eða 
pappírsleir. Útbúa 9 litlar kúlur og skipta þeim í 4 eins 
mynstur og 5 eins mynstur. Sniðugt að nota tappa ofan af 
ónýtum tússlitum til þess að stimpla með.  

https://kibbakibb-garn.myshopify.com/
https://abcskolavorur.is/products/dropateljari
https://1.bp.blogspot.com/-JHwL_bc01UU/Xw7g7X-TQxI/AAAAAAAAH2c/YzzIH3KZf00Dl-2teuqn5iT4mqzr8PVhwCLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085440%25280%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_AScX2tN62g/Xw7g6X4JmUI/AAAAAAAAH2Q/CROmL36U1ycbHQrIg2mYaffRWbRnz-KKgCLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085417.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vvQ6Vjhm5l4/Xw7g6cceH1I/AAAAAAAAH2Y/QWwd8esNKsALfri3sM2d7ea6LmOK32wGwCLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085421.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-K_yH_VDpI_Q/Xw7g9Nv9PAI/AAAAAAAAH2g/O3hCVW_TBwsWjupIMN-reODzqag2JJB7ACLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085500.jpg
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*Fjórða stöð: Band fyrir pokann.  
Nemendur velja 6 þræði, sem eru um það bil 60 cm að lengd.  
Mér finnst gott að búa til jafnlanga þræði sem eru settir saman í einn 
vöndul og bundið í miðju. Þá er hægt að draga einn og einn þráð úr 
auðveldlega.  

Svo er bundið hnút og fléttað band. Svo er fléttað saman bandið, gott að binda hnút við 
endann og líma á borð með límbandi eða krækja með nælu við t.d. borð eða stól og flétta. 
Þegar börn eru að byrja að læra að flétta er gott að láta þau bara færa einn hluta af fléttunni í 
einu, t.d. þann sem er hægra megin fer alltaf yfir og undir og er þá kominn út í endann. Þannig 
ná þau taktinum og verða öruggari við það að átta sig á mynstri í ferlinu.  
 
 
 
*Fimmta stöð: Leikborðið 
Þá þurfa nemendur að pússa hliðar með sandpappír, merkja og mæla með 
reglustiku. Gott að nota fyrst blýant svo að hægt sé að stroka og lita svo 
yfir með svörtum túss/lit eða í öðrum lit. Muna að merkja með nafni aftan 
á leikborðið. Þetta leikborð var 12x12 cm og því auðvelt að mæla og 
merkja 4 cm fyrir hverja línu við brúnina og strika á milli.  
 

 

6. stöð: Útsaumur í pokann 

Hægt er að sauma þræðispor, aftursting, kontorsting, lykkjuspor eða annað útsaumsspor í 
pokann áður en hann er saumaður saman í saumavél. Hjá yngri börnum er þræðispor tilvalið 
og ekki að taka að sér of mikinn útsaum, kannski bara í stafina, eða hring í kringum stafi eða 
nafnið sitt. Eldri bekkir (4. bekkur t.d.) ræður við aftursting og sumir við kontor eða lykkjuspor.  

 

Annað sem er gott að hafa í huga:  

Mikilvægt er þegar nemendur eru að sauma í fyrsta skipti á saumavél að hafa góða innlögn á 

saumavélina, að nemendur læri á tækni vélarinnar og heiti og tileinki sér orðaforðann. Tilvalið 

er að hafa 2-3 nemendur að fylgjast að í innlögn til að geta gefið góða leiðbeiningu og 

eftirfylgni. Gott er að hafa aðra nemendur í sjálfstýrandi stöðvum á meðan. Yngri bekkir t.d. 2. 

bekkur getur notað þræðispor til að sauma pokann saman.  

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-JxQOFSxxLIY/Xw7nfgXK9kI/AAAAAAAAH24/LzLAbHdpRos_i9feiH23k05oFRTlXb3PQCLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085417%2B-%2Bafrit.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nJa57V-qFe0/Xw7g6YqlnSI/AAAAAAAAH2U/2pjzTSjvJSczw4NNXLwoyB0mJ3cp2rWBgCLcBGAsYHQ/s1600/20200303_085426.jpg
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Pappamassi – Fígúrur, húsdýr, fuglar 

Undirbúningur: 

Pappamassagerð er mikil skipulagning og tímafrekt en útkoman vel þess virði. Gott er að 

bera allt fram með skipulögðum hætti. Setja sullmottur tilbúnar undir pappamassann til að 

sem minnst fari á borðin, hafa borðin sett upp þannig að auðvelt sé að og aðstoða 

nemendur. Þegar farið er að mála hafa bakka tilbúna með mismunandi litum t.d. í 

ísmolaboxum þar sem hægt er að setja marga mismunandi jarðtónaliti og hafa pensla tilbúna 

hjá boxunum til að hægt sé að byrja strax. Hægt að útfæra vinnu með pappamassa í allskyns 

þemu og viðfangsefni. 

1) Uppskrift að passamassa 

- Eggjabakkar rifnir niður (stóru  bakkarnir 

bestir) 

- Sjóðandi heitt vatn upp fyrir pappann 

- Tæta allt með töfrasprota 

- Sigta vatnið frá með sigti eða viskastykki (mæli með viskastykki      ) 

- Setja í kúlum í skálar (jafnmargar og nemendafjöldi) 

- Bæta út í hvítu fljótandi lími (Allround glue/Elmers glue) u.þ.b. ¼ - ½ dl í hverja skál, meira 

ef það tollir ekki við  

2) Álpappír 

Skera álpappír u.þ.b. 30x30 cm fer eftir því hvað á að gera og hversu stórt. Jafn mörg stykki 

eða fleiri en nemendafjöldi.  

 

3) Pappír / A4 blöð / teikniplötur til að merkja, gera 

hugmyndavinnu og leggja fuglinn/dýrið til þerris.  

  

4) Ef maður ætlar að blanda pappamassann deginum áður er gott að gera allt eins og á að gera, 

hafa smá raka enn í pappamassanum nema geyma límblönduna þar til rétt áður en á að nota 

hana. Blandan dugar með líminu í u.þ.b. 4-6 klukkustundir, lengur ef sett er plast yfir. 

 

5) Aukahlutir á fugl/dýr/fígúru hægt að líma með fljótandi lími, trélími, límbyssu 

- trjágreinar heilar, stórar og smáar, brotnar eða sagaðar og sagaðar í hringplötur, gott að 

vera tilbúin með sett af jafnlöngum fyrir fætur á fugla og örmjóar trjágreinar fyrir klær.  

- afsag af t.d. krossviði, spónaplötum eða mdf plötum, t.d. fyrir gogg eða fætur, stél.  

- plast tappar, gætu hentað á t.d.  

- rafmagnssnúrur/gardínusnúrur (klipptar niður í lítil stykki) 

- tölur 

- efnisbútar t.d. með áferð, skinn, leður, roð, fílt efni o.fl.  

- garn – allskonar á litinn og mismunandi áferð 

 

6) Það tekur um 3-5 daga að þurrka pappamassann, fer alveg eftir þykkt og hitastigi á herbergi. 

En þegar búið er að þurrka pappamassann er komið að því að líma á það sem á að bæta við, 

t.d. fyrir þessa fugla settu nemendur trjágreinar fyrir fætur, afsag fyrir gogg ef þau mótuðu 

hann ekki með pappamassanum og límdu svo á afsag af krossvið eða hringplötu úr þykkri 

trjágrein. 

Látið pappann liggja í nokkrar mínútur í bleyti 
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Fuglar á Íslandi – pappamassaverkefni 
 

1. Lota – hugmyndavinna u.þ.b. 25-30 mínútur 

Nemendur fá kynningu á verkefninu, kveikjan eru Fuglar á Íslandi, í umræðum er skoðað 

fuglavefinn (www.fuglavefurinn.is) og spáð í hvernig mismunandi fuglar eru í laginu, hvað sé 

á honum, goggur, fætur, fit eða klær og litirnir, umræður um stað- og farfugla og einkenni 

fugla. Nemendur fá hver og einn ipad og skoða Fuglavefinn, velja sér þar fugl sem þeir vilja 

vinna meira með og skoða nokkrar myndir og upplýsingar um hann. Merkja svo blaðið með 

nafninu sínu í horninu, teikna mynd af fuglinum sínum og skrifa nafnið á fuglinum. Þetta 

tekur styttri tíma ef notað eru tússtöflur, en ef notað er blað og liti er verkefnið veglegra og 

þau eru tilbúin með fyrirmynd til að mála eftir næst. Gallinn við blöðin er að þau blotna þegar 

pappamassinn er lagður á þau og verða ljótari fyrir vikið og pappamassinn getur einnig límst 

við, en það gerist ekki með tússtöflurnar og hægt er að taka ljósmyndir af tússtöflunum eins 

og þessi á fyrri síðu.  

 

2. Lota – mótun með álpappír u.þ.b. 10-20 mínútur.  

Nemendur móta sinn fugl með álpappír, reyna að gera gogg, stél, mynda hausinn og 

vængina. Þétta vel álpappírinn svo að auðvelt sé að móta á hann með pappamassanum og 

útbúa einskonar beinagrind til að setja utan á. 

 

3. Lota – Pappamassinn u.þ.b. 20-40 mínútur 

Nemendur setja pappamassann utan á fuglinn, reyna að slétta úr með fingrunum og klappa 

pappamassanum svo vel á álpappírinn og strjúka yfir. Þetta er gert yfir alla fleti svo að ekki 

sjáist í álpappírinn og leyft að þorna í nokkra daga.  

 

4. Lota – Líma aukahluti, málað og sett á plötu u.þ.b. 20-40 mín.  

Límt trjágreinar fyrir fætur, fit eða klær, gogg ef þarf og málað yfir með sömu litum og fuglinn 

er raunverulega. Notað fína og grófa pensla og þekjumálningu. Límt fuglinn á litla plötu til að 

hann standi. Þurrkað með hárblásara og spreyjað yfir með límlakki og leyft að þorna.  

Merkja fuglinn neðan á plötu með nafni á barni og fugli.  

 

 

Hæfnimarkmið sem unnið var að nemandi: 

- Getur unnið frá einföldu ferli frá hugmynd til afurðar 

- Getur hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum 

- Kynnist skissugerð sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

- Getur notað lím við samsetningar 

 

Markmið frá kennara að nemandi: 

- Skoði og fræðist um fugla sem eru og koma hér til Íslands 

- Átti sig muninum á stað- og farfuglum 

- Skoði fuglinn vel og átti sig á einkennum hans  

- Fái val um viðfangsefni innan ákveðins efnis 

- Kynnist pappamassamótun 

 

Námsmat er fyllt út inn í mentor eftir verkefnavinnu. 

 

http://www.fuglavefurinn.is/
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Viðfangsefni: Rómönsk og gotnesk byggingarlist 
- Byggingar á endurreisnartímabilinu, gluggar, byggingar  

 

Rómanskar og gotneskar byggingar:  

Lota 1, um 10-20 mín. 

Kynning og umræður um rómanskan byggingarstíl og gotneskan byggingarstíl frá miðöldum, 
komið með útskýringar á hvernig hægt er að þekkja byggingar í hvorum arkítektúr fyrir sig og 
dæmi sem nemendur geta saman giskað á hvort að sé rómanskur og hvort sé gotneskur 
arkítektúr. Til stuðnings við innlögn hef ég notað myndband (um 5 mín.) af youtube um 
samanburð á milli þessarra stíla (ég hef lækkað í hljóði á myndbandinu og hef innlögn sjálf).  

https://www.youtube.com/watch?v=iQex-9566No 

Einnig sýnt nokkur dæmi um kirkjur á Íslandi og nemendur sjá um að segja til um einkenni stíls 
hverrar kirkju.  

Rómönsk list og stíll ( um 900-1200 e.kr. ) einkenndist af 
risavöxnum kirkjum og byggingum með bogadregnar línur í 
gluggum og hurðum, gjarnan voru gluggar litlir og lítil birta 
kom inn í þessar kirkjur. Gjarnan var þessi stíll í kirkjum í 
litlum og afskekktum þorpum.  

 

Gotnesk list og stíll (um 1200-1500 e.kr. ) einkenndist einnig af risavöxnum byggingum en 
miklu opnari byggingar en áður var séð, oddboga í stað hringboga í hurðum, gluggum og utan 
á byggingum sáust súlur sem náðu saman og styrktu 
þessar háu byggingar, mikið til kirkjum og var þetta 
borgarlegi stíllinn. Gluggarnir voru fleiri og stærri og 
veggirnir léttari sem gerði það auðveldara fyrir að 
koma fyrir stórum gluggum. Fyrir vikið varð glerlistin 
vinsæl á þessum tíma og steindir gluggar bættust við 
freskurnar sem prýddu rómönsku kirkjurnar.  

Lota 2, u.þ.b. 40-60 mín.  

Nemendur velja að teikna byggingu/kirkju/höll í anda gotneskum eða rómanskum 
byggingarstíls. Sýnt dæmi um múrsteinahleðslu, glugga, hurðar, sýna með og án reglustiku og 
hvernig hægt er að gera áferð á veggi byggingarinnar. Unnið með blýantsteikningu, 
pastelkrítar og pappírsvöndul.  

Lota 3, u.þ.b. 40-60 mín.  

Nemendur gera bakgrunn fyrir bygginguna, mála himinn með áherslu á litablöndun frá ljósu 
yfir í dökkt. Velja sjálfir hvaða lit þeir hafa í bakgrunni og lagt áherslu á slétta áferð með 
penslinum og að litir blandist vel og myndi eina heild. Notað hvítan til að blanda við lit til að fá 
ljósa tóna og blandað við svartan til að fá dökka tóna. Byggingin klippt út og límd á bakgrunn 
eftir að hann þornar (hárþurrka kemur þar vel að gagni).  
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Orðaforði í tengslum við verkefnavinnu:  

Rómanskur, gotneskur, byggingarstíll, oddbogi, bogadregið, hringbogi, arkítektúr, stíll. 

 

Námsmat 

Er fyllt út á mentor að verkefnavinnu lokinni og miðað við hæfniviðmið og námsmarkmið fyrir 
list- og verkgreinar í lotu.  

Hæfniviðmið 

• Getur unnið myndverk á fjölbreytilegan hátt í ýmis efni með margvíslegum áhöldum í 

gegnum teiknun, málun, mótun, klippimyndir.  

• Getur nýtt sér í eigin sköpun einfalda útfærslu línuteikninga, lita- og formfræði, 

grunnlitina, einfaldar litablöndur og litatóna.  

• Þekkir ákveðin tímabil í listasögu og getur rætt um þau. 

 
Önnur markmið frá kennara: 

• Að nemendur átti sig á hvað byggingarstíll er og að arkítektar séu hönnuðir með 
ákveðinn stíl sem þeir vinna eftir og skapa sinn eigin stíl í samfélaginu og með 
samfélaginu. 

• Að nemendur njóti þess að skapa út frá því sem þeir lærðu og búi til sína byggingu í 
öðrum hvorum stílnum.   

 

 


