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Listaverkin í heftinu eru  

© birt með leyfi Myndstefs fyrir hönd 

rétthafa. 

© birt með leyfi Listasafns Reykjavíkur. 

 

Stranglega bannað er að afrita myndirnar 

með ljósmyndun, prentun eða á annan 

sambærilegan hátt, að hluta eða heild. 
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file:///C:/Users/Elisa/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Elísa%20verkefnahefti%20aths%20BBB%20copy%20(1).docx%23_Toc41054148
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file:///C:/Users/Elisa/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Elísa%20verkefnahefti%20aths%20BBB%20copy%20(1).docx%23_Toc41054153
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Frá höfundi 

 

Námsefnið sem hér hefur verið sett saman er 

hluti af 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræðum. 

Kjarval er einn af okkar ástsælustu listamönnum 

og var einstakur persónuleiki. Hér eru 9 sjálfstæð 

verkefni sem byggja á því að verk eftir Kjarval er 

nýtt sem kveikja fyrir myndsköpun. 

Það er von höfundar að verkefnaheftið muni 

nýtast í kennslu og verða til þess að nemendur 

kynnist Kjarval. Eins og Kjarval sagði sjálfur að 

„skipin hefðu komið honum til þess að mála“ 

munu verkin í verkefnaheftinu vonandi koma 

nemendum til þess að skapa. 
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Námsefnið 

Námsefnið samanstendur af verkefnum sem ætluð 

eru fyrir nemendur í grunnskóla. Verkefnin í 

verkefnaheftinu eru fjölbreytt og hugsuð til þess að 

virkja sköpunarkraft nemenda en um leið fræða þá 

um verk Kjarvals og innleiða ólíkt handbragð við 

listsköpun. Hvert verkefni inniheldur verk eftir Kjarval 

sem kveikju, síðan vinna nemendur verk sín. Jafnframt 

geta kennarar aðlagað og sniðið verkefnin eftir 

þörfum. 

 

Til kennara 
Við hvert verkefni er hólf sem heitir Vissir þú? Þar er 

að finna fáeinar staðreyndir um Kjarval og hvernig 

persóna hann var. Þær er hægt að nota í umræðu um 

Kjarval eða sem skemmtilegar staðreyndir til þess að 

lauma að nemendum meðan þeir eru að vinna 

verkefnin sín. Þessar staðreyndir eru fengnar úr 

gömlum greinum á timarit.is og tvær úr bókinni 

Kjarval – Málarinn sem fór sínar eigin leiðir (2019) 

eftir Margréti Tryggvadóttur. 9 
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  Markmið 
 

Markmiðið með þessu verkefnahefti er að vera með 

fjölbreytt verkefni sem kennarar geta gripið í og kynnt 

Kjarval og verk hans fyrir nemendum í gegnum 

myndlist. Einnig geta aðrir kennarar en 

myndlistarkennarar nýtt sér þau þar sem möguleiki til 

samþættingar er til staðar fyrir sum verkefnin. Verk 

Kjarvals eru kveikjur fyrir verk nemenda og vinna 

nemendur með misjafnan efnivið við gerð verka sinna. 

Verkefnin eru fjölbreytt og áhugaverð fyrir nemendur. 

Vonast höfundur verkefnaheftisins að það nýtist 

kennurum og nemendum í kennslu og verði til þess að 

nemendur fái áhuga á listasögu og listaverkum. 
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 Jóhannes S. Kjarval 

Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885–1972)  

er einn af ástsælustu listamönnum þjóðarinnar fyrr 

og síðar og var mikill frumkvöðull í íslenskri list. Þegar 

aðrir málarar máluðu íslenskt landslag með bláum 

fjöllum og mjúkum línum, vissi Kjarval að landið væri 

ekki mjúkt heldur hrikalegt og hart.  
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Hann sýndi með verkum sínum að landið væri 

tröllslegt og stórfenglegt. Hann breytti sýn heillar 

þjóðar (Thor Vilhjálmsson, 2010, bls. 100-102). 

Ekki eru margir listamenn á Íslandi sem hafa heilt 

listasafn nefnt í höfuðið á sér en það hefur Kjarval 

(Margrét Tryggvadóttir, 2019, bls. 89). 

Kjarvalsstaðir gegna því mikilvæga hlutverki að 

varðveita og sýna verk Kjarvals, en einnig að sýna verk 

annarra listamanna og veita almenningi gott aðgengi 

að þeim (Listasafn Reykjavíkur, e.d.). 

 

Fjölmargar bækur hafa verið gefnar út um Kjarval og sú 

nýjasta, Kjarval – Málarinn sem fór sínar eigin leiðir 

eftir Margréti Tryggvadóttur, var gefin út árið 2019 og 

er áhugaverð og góð lesning fyrir börn og unglinga. 

Höfundur þessa verkefnaheftis mælir með að kennarar 

nýti sér hana þar sem hún hefur að geyma ýmsan 

fróðleik um Kjarval. 
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 Án titils 

Ár : Án ártals 

Hæð : 8 cm 

Breidd : 13,5 cm 

Gerð : Teikning 
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Skissuvinna 
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Aðalnámskrá 

Í umhverfinu allt í kringum okkur er sjónrænt áreiti og er 

mikilvægt að nemendur læri að lesa og greina það. Hér læra 

nemendur að greina það í gegnum skissuvinnu og vinna frá 

hugmynd að fullunnu verki. Þessi vinna hentar alla skólagöngu 

nemenda, eins og sjá má á eftirfarandi hæfniviðmiðum: 

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að 

myndverki. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 

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

verk. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148–149) 

 

Kveikjan 

Skissan á bls. 13 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Hvernig nýta má skissur sem undirbúning fyrir verkefni. 

➢ Þegar skissað er telst ekkert eitt rétt, það á helst ekki að 

stroka út heldur teikna yfir.  
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Efni og áhöld 

Skissubók/blöð 

Blýantar 

Til tilbreytingar: 

Kol 

Blek 

Krítar – Krít á gangstéttir fyrir utan skólann 

 

Vissir þú? 

Kjarval var þekktur fyrir að teikna og krota á alls 

konar pappír sem varð á vegi hans. Hann átti 

ógrynni af skissum sem sýndu ferilinn við gerð 

margra af þekktustu verkum hans (Margrét 

Tryggvadóttir, 2019, bls. 77). 

Tími 

Bæði er hægt að nota skissur í upphafi 

tímans í stutta stund eða allan tímann  

2 x 40 mín. 
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Verkefnið 

Æfingin skapar meistarann, skissuvinna er mikilvægur hluti af 

listsköpun en þá geta nemendur lært að fanga útlínur 

viðfangsefna sinna. 

Fyrst skissa þeir línur og skugga og halda svo áfram að gera 

fleiri skissur þar sem fleiri smáatriði koma fram. 

Það getur reynst vel að brjóta upp kennsluna með því að fara 

út fyrir skólalóðina, til þess að rissa upp umhverfi, landslag eða 

hluti sem verða á vegi þeirra. 

Veðrið skiptir ekki máli þar sem Kjarval var sjálfur oft úti að 

mála og teikna í rigningu og/eða kulda. 

 

Athugið 

Skissubók er hægt að búa til með 

því að hefta nokkur blöð saman. 
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Til kennara 

Ekki þarf mikinn undirbúning fyrir verkefnið, 

um að gera að nýta það sem til er. 

Hvetjið nemendur til þess að skyggja vel fleti 

þar sem þeir sjá skugga. 

Til þess að breyta til er hægt að fara út fyrir 

skólalóðina og nemendur finna sér 

viðfangsefni. Svo kríta nemendur á 

gangstéttar fyrir framan viðfangsefnið. Hægt 

er að taka ljósmyndir af ferlinu og halda til 

haga. 

Markmið 

Nemendur þjálfast í skissugerð, sem er undirstaða í 

myndsköpun. Einnig er ætlast til að þeir vinni með 

fjölbreyttan efnivið og öðlist færni í að nýta 

skissuvinnu í að undirbúa teikningar. 
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Bláskógaheiði 

Ár : 1953 

Hæð : 103,5 cm 

Breidd : 128 cm 

Gerð : Málverk 
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Litablöndun 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar einkar vel fyrir yngri nemendur sem eru að 

læra litafræði, eins og sjá má á eftirfarandi hæfniviðmiðum: 

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í 

meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar. 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148–149) 

 

Kveikjan 

Málverkið Bláskógaheiði á bls. 19 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum litahring og fjalla um grunnlitina þrjá; 

gulan, rauðan og bláan. Sýna á litahringnum hvernig 

annars stigs litir verða til og þriðja stigs litir.  

➢ Sýna nemendum málverkið og spyrja þá hvaða liti þeir 

sjá og hvernig þeir búi til viðkomandi lit. 
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Efni og áhöld 

Akrýlmálning: Gulur, rauður, blár, hvítur og svartur 

Penslar 

Pappír 

Litahringur 

Ílát fyrir litina 

 

 

Vissir þú? 

Þegar Kjarval ætlaði í listaháskólann The 

Royal Academy of Arts í London fékk hann 

ekki inngöngu. Hann nýtti þá veturinn til þess 

að fara á alls konar listasöfn í borginni og 

lærði heilmikið. Ári síðar fór hann í annan 

listaháskóla í Kaupmannahöfn. 

 

 

Tími 

2 x 40 mín. 
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Verkefnið 

Hér fræðast nemendur um frumlitina; gulan, rauðan og bláan, 

einnig læra þeir að blanda annars stigs og þriðja stigs liti.  

Kennari sýnir nemendum málverk Kjarvals Bláskógaheiði og 

biður þá um að segja hvaða liti þeir sjá, umræða getur 

myndast um hvernig hver litur er búinn til. 

Nemendur búa til mynd með grunnlitunum þremur en fá 

einnig hvítan og svartan til þess að lýsa og dekkja litina.  

 

Þegar verk Kjarvals eru skoðuð eru þau 

mörg hver jafn ólík og þau eru mörg. 

Litir breyta verkum mikið og hversu 

skærir eða daufir þeir eru. 

Vissir þú? 

Kjarval byrjaði að teikna 8 

ára gamall. 
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Til kennara 

Fyrir tímann þarf að útvega litahring, hægt 

er að finna alls konar litahringi á Internetinu 

með því að slá orðið litahringur inn í 

leitarvélina Google. 

Mælt er með að láta litahringi hanga á 

veggjum stofunnar. Einnig er gott að leyfa 

nemendum að spreyta sig á því að búa sjálfir 

til litahringi með því að nota grunnlitina þrjá. 

Markmið 

Nemendur þjálfast í litafræði, þeir læra að þekkja 

grunnlitina og hvernig á að blanda þeim saman til 

þess að ná tökum á annars stigs litum og litablöndun. 
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Regntjöld vorsins 

Ár : 1925–1964 

Hæð : 140 cm 

Breidd : 145 cm 

Gerð : Málverk 
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Heitir og kaldir litir 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar einkum fyrir yngri nemendur sem eru að 

læra litafræði, eins og sjá má á eftirfarandi hæfniviðmiði: 

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í 

meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148–149) 

 

Kveikjan 

Málverkið Regntjöld vorsins á bls. 25 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Fjalla um heita liti og kalda liti. Heitir litir eru gulur, 

appelsínugulur og rauður. Kaldir litir eru blár, grænblár 

og grænn. 

➢ Sýna nemendum málverkið og hvernig heitu litirnir eru 

fyrir innan tjaldið en þeir köldu fyrir utan. 
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Efni og áhöld 

Akrýlmálning 

Penslar 

Pappír 

Litahringur  

Ílát fyrir litina 

 

 

Vissir þú? 

Kjarval fannst gott að mála í 

rigningu eða þegar það var nýbúið 

að rigna. Þá urðu litirnir í 

umhverfinu svo skærir. 

Tími 

2 x 40 mín. 
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Vissir þú? 

Kjarval átti ekki mikinn 

pening þegar hann var að 

byrja að mála og skipti þá 

gjarnan á málverkum gegn 

gistingu. 

Verkefnið 

Hér fræðast nemendur um heita og kalda liti og hver 

munurinn er á þessum litum. Eftir fræðslu um litina og skoðun 

á málverki Kjarvals vinna þeir sitt eigið verk. 

Verk Kjarvals kallar fram ákveðna stemningu, eins og rigningin 

sé blá og græn tjöld sem falla fyrir framan heita liti vorsins.  

Nemendur eiga að framkalla í sínu verki svipuð áhrif, þeir mála 

umhverfið með heitum litum og nota svo kalda liti til þess að 

mála rigningu yfir myndina alla eða að hluta.  
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Til kennara 

Fyrir tímann þarf að útvega litahring, hægt 

er að finna alls konar litahringi á Internetinu 

með því að slá inn orðið litahringur í 

leitarvélina Google. 

Heitir og kaldir litir sjást á litahringnum, best 

er að skipta honum í tvennt. Heitu litirnir 

byrja frá gulum til hægri alveg að næsta lit 

við fjólubláan. Köldu litirnir byrja frá 

fjólubláa til vinstri að næsta lit við gula. 

Markmið 

Þjálfun í litafræði með áherslu á muninn á heitum og 

köldum litum er meginmarkmið þessa verkefnis. 

Reynslu sína eiga nemendur að geta nýtt við gerð 

myndverks. 
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Jöklasýn 

Ár : Án ártals 

Hæð : 73 cm 

Breidd : 55 cm 

Gerð : Málverk 
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Form 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar einkar vel fyrir yngri nemendur sem eru að 

læra formfræði, eins og sjá má á eftirfarandi hæfniviðmiðum: 

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í 

meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar. 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

unnið út frá kveikju við eigin listsköpun. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148–149) 

 

Kveikjan 

Málverkið Jöklasýn á bls. 31 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum málverkið og spyrja þá hvaða form þeir 

sjá. 

➢ Frumformin eru hringur, kassi og þríhyrningur en önnur 

eru óregluleg. Sum formin skarast (fara yfir hvort annað) 

og mynda ný form. 
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Vissir þú? 

Fyrstu árin þegar Kjarval byrjaði að 

halda sýningar, þótti fólki verk 

hans einkennileg og skrítin. Það 

átti heldur betur eftir að breytast. 

Efni og áhöld 

Vatnslitir 

Penslar 

Pappír 

Ílát fyrir litina 

Reglustikur 

Blýantur 

 

 

Tími 

2 x 40 mín. 
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Verkefnið 

Hér fræðast nemendur um undirstöðuatriði í formfræði með 

því að skoða verkið eftir Kjarval og gera sína eigin mynd. 

Fyrst teikna þeir grófar útlínur af landslagi, nota svo reglustiku 

og blýant til þess að búa til alls konar form. Eftir það mála þeir 

innan í formin. Hluti af myndinni má vera frjáls (ekki form). 

Til þess að einfalda verkefnið er hægt er að útbúa stimpla, t.d. 

úr kartöflum eða svömpum, og mynda með þeim grófa 

landslagsmynd. 

Hugmynd um samþættingu 

➢ Í stærðfræði læra nemendur um frumformin; kassa, 

hring og þríhyrning. Nemendur búa til myndverk með 

einungis þessum þremur formum. Þau mega vera 

mismunandi að stærð.  
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Til kennara 

Gott er að prenta út blað sem sýnir formin 

og hengja á veggi stofunnar, með því sjá 

nemendur alltaf formin og eru þá líklegri til 

þess að muna eftir þeim.  

Góð leið til að kenna ungum nemendum að 

þekkja formin er að fara út í göngutúr og 

biðja þá um að leita að frumformunum 

(þríhyrning, kassa og hring) í umhverfinu. 

Markmið 

Nemendur læra grunninn í formfræði svo þeir geti 

byggt upp myndefni með notkun þeirra. 

Nemendur læra nýja aðferð í myndsköpun sem reynir 

á ímyndunarafl þeirra og sköpun. 
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Land og loft 

Ár : 1965 

Hæð : 174 cm 

Breidd : 110 cm 

Gerð : Málverk 
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Mynsturgerð 
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Kveikjan 

Málverkið Land og loft á bls. 37 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum málverkið og ræða um mynstrið. 

➢ Mynstur getur verið reglulegt, óreglulegt, náttúrulegt.  

Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar vel alla skólagöngu nemenda þar sem 

nemendur geta haft útfærslur misflóknar eftir aldri.  

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í 

meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar. 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 

notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í 

eigin sköpun. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148–149) 
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Efni og áhöld 

Vaxlitir 

Pappír 

Reglustikur 

Blýantar 

 

 

Tími 

2 x 40 mín. 

Vissir þú? 

Kjarval ferðaðist mjög mikið með 

leigubílum og þegar hann fór út á 

land til þess að mála þá bað hann 

stundum leigubílstjórann um að 

bíða eftir sér á meðan hann málaði 

og fór svo með honum heim.  
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Vissir þú? 

Kjarval var eitt sinn staddur á bæ að 

mála stórt málverk, þegar lítil stelpa á 

bænum rakst í rauðan lit sem helltist 

yfir verk hans. Þá breytti Kjarval rauða 

litnum í rósir og málaði mynd af 

stelpunni í rósirnar. Síðan gaf hann 

foreldrum hennar myndina. 

Verkefnið 

Í þessu verkefni læra nemendur undirstöðuatriði í 

mynsturgerð.  

Þeir skoða málverkið Land og loft eftir Kjarval og sjá áhrifin 

sem hann nær fram með mynstrinu, þar sem mynstrið er þétt 

er land og þar sem meira bil er milli formanna er himinn. 

Nemendur gera sitt eigið mynstur með reglustiku og blýanti, 

lita síðan ofan í mynstrið með vaxlitum.  

Nemendur sem eru eldri gera sama verkefni en reyna að ná 

fram svipuðum áhrifum og Kjarval, mynstrið breytist eftir því 

hverju þeir vilja ná fram. 
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Til kennara 

Mynstur er allt í kringum okkur og gott er 

þegar tími gefst til að fara í göngutúr með 

nemendum og skoða óregluleg mynstur í 

náttúrunni, t.d. laufblöð, sprungur o.fl. 

Benda má á að reglulegt mynstur er sett 

saman af endurteknum formum. 

Markmið 

Nemendur læra grunninn í mynsturgerð og geti byggt 

upp myndefni með notkun forma. 

Nemendur læra nýja aðferð í myndsköpun sem reynir 

á ímyndunarafl þeirra og sköpun. 
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Esja 10. febrúar 1959 

Ár : 1959 

Hæð : 103 cm 

Breidd : 120 cm 

Gerð : Málverk 
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Fólkið í fjallinu 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar vel alla skólagöngu nemenda þar sem 

nemendur geta aðlagað mynsturgerðina og haft útfærslur 

misflóknar eftir aldri.  

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans. 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 

byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 

rannsóknum og reynslu. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149) 

 
Kveikjan 

Málverkið Esja 10. febrúar 1959 á bls. 43 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum málverkið og ræða um myndefnið. 

➢ Kjarval sá oft alls konar fólk, furðuverur, tröll, álfa o.fl. í 

náttúrunni og sýndi það í verkum sínum.  45 
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Vissir þú? 

Kjarval las mjög mikið, en 

næstum því einungis 

þjóðsögur. 

Efni og áhöld 

Akrýlmálning 

Penslar 

Pappír 

Ílát fyrir litina 

Fjöll í nærumhverfinu eða ljósmyndir 

 

 

Tími 

2 x 40 mín. 
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Verkefnið 

Verkefnið gengur út á að nemendur leyfi ímyndunarafli sínu að 

leika lausum hala í myndsköpun sinni. 

Annaðhvort geta nemendur horft á fjöll í nærumhverfi sínu, 

myndir af fjöllum sem þeir þekkja til eða kennari finnur myndir 

af fjöllum sem henta vel í þessu verkefni. 

Nemendur horfa á landslagið og athuga hvort þeir sjái bregða 

fyrir furðuverum, þeir geta ýmist sett blað ofan á og tekið 

fjallið í gegn og furðuveruna/-nar eða málað fríhendis. 

Ef þeir sjá ekkert á myndefninu þá geta þeir málað sjálfan sig í 

landslagið, ýmist andlitið eða líkamann. 

Hugmynd um samþættingu 

➢ Í íslensku læra nemendur mikið um þjóðsögur, hér er 

tilvalið að samþætta verkefnið með því að nýta þær 

verur sem nemendur eru að fræðast um t.d. Gilitrutt, 

álfa, tröll o.fl. og mála inn á landslagið, t.d. þegar 

Gilitrutt var orðin að steini.  
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Til kennara 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni er að 

finna ljósmyndir af fjöllum og landslagi, ef 

það er ekki útsýni t.d. á fjallgarð úr 

skólastofu. 

Það er mjög gott að nýta myndir af fjöllum 

þegar það er smá snjór í fjöllunum eins og 

Kjarval gerir í málverki sínu af Esjunni. 

Markmið 

Nemendur læra að virkja ímyndunarafl sitt, opna fyrir 

möguleikann að ekki er allt sem sýnist. Horfa vel í 

kringum sig og greina hvernig ólík form í umhverfinu 

minna á útlínur fólks eða furðuvera. 
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Án titils 

Ár : Án ártals 

Hæð : 6,5 cm 

Breidd : 10 cm 

Gerð : Teikning 
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Vatnslitun 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar vel fyrir miðstig og elsta stig.  

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 

byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 

rannsóknum og reynslu. 

greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margs konar 

listaverka. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á 

eigin ímyndunarafli og/eða rannsókn myndrænt.  

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149) 

 

Kveikjan 

Ónefnt verk á bls. 49 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum verkið og ræða um myndefnið. 

➢ Hvernig hann beitir vatnslitunum, misþunnt málaðir 

hver yfir annan.  

➢ Sjá hvernig umhverfið speglast á vatninu. 51 
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Efni og áhöld 

Vatnslitir 

Penslar 

Vatn 

Pappír 

Ílát fyrir litina 

Spegill 

Fjöll í nærumhverfinu eða ljósmyndir 

 

 Tími 

2 x 40 mín. 

Vissir þú? 

Kjarval gekk ávallt með hatt þegar hann var úti við 

og var gjarnan með annan sparihatt í vasanum. 

Þegar hann rakst á einhvern sem honum líkaði vel 

við setti hann upp sparihattinn svo hann gæti tekið 

ofan og heilsað með stæl (Margrét Tryggvadóttir, 

2019, bls. 8). 
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Vissir þú? 

Stundum þegar Kjarval var að mála myndir 

á striga, þá kláraði hann allan flötinn og 

fannst vanta meira pláss á striganum. Þá 

tók hann til þess ráðs að fá einhvern til að 

stækka strigann með því að sauma meiri 

striga við. 

Verkefnið 

Hér læra nemendur um mynduppbyggingu og nota sama 

efniviðinn, í þessu tilefni vatnsliti. Þeir þynna og dekkja þá á 

víxl eftir því sem við á. 

Nemendur skoða verkið eftir Kjarval og prófa sjálfir að mála 

myndverk sem sýnir fjallgarð speglast í vatni. 

Fyrst mála þeir fjallgarðinn og vatnið, og síðan mála þeir 

speglunina. 
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Til kennara 

Gott er að vera með smá sýnikennslu í byrjun 

tímans og sýna nemendum hvernig dekkja og 

lýsa megi litina með því að bæta vatni við 

vatnslitina. 

Til þess að nemendur sjái speglunina í vatninu 

er fínt að vera með lítinn spegil við hönd og 

nemendur geta séð hvernig fjallið breytist 

þegar það speglast. 

Markmið 

Nemendur læra að mála með vatnslitum sem getur 

reynst áskorun þar sem þeir þorna fljótt. Nemendur 

læra einnig að þynna og dekkja liti til þess ná fram 

mismunandi áferð. 
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Draumaland 

Ár : 1907 

Hæð : 54 cm 

Breidd : 67 cm 

Gerð : Málverk 
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Landslagsmynd 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar vel fyrir miðstig og elsta stig.  

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi  

byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 

rannsóknum og reynslu. 

greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margs konar 

listaverka. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi  

greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149) 

 

Kveikjan 

Málverkið Draumaland á bls. 55 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Sýna nemendum verkið og ræða um myndefnið. 

➢ Hvernig hann beitir litunum.  

➢ Kjarval var þekktur fyrir að mála íslenskt landslag hrjúft 

og gróft en þessi mynd sker sig úr og hún heitir 

Draumaland, gæti verið að hann sé að mála landslag 

eins og það birtist í draumsýn? 
57 
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Efni og áhöld 

Akrýllitir 

Penslar 

Pappír 

Ílát fyrir litina 

Fjöll í nærumhverfinu eða ljósmyndir 

 

 

Tími 

2 x 40 mín. 

Hugmynd um samþættingu 

➢ Í náttúrufræði læra nemendur um alls konar fjöll og 

staði á Íslandi. Hér er tilvalið að samþætta verkefnið og 

nemendur velji sér landslag sem þeir eru að fræðast um 

í náttúrufræði.  
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Vissir þú? 

Kjarval hafði gaman af því að mála myndir út í 

sveit. Eitt sinn var hann að mála og skrapp aðeins 

frá. Þegar hann kom aftur að málverkinu þá voru 

kýrnar búnar að sleikja alla málninguna af 

striganum. Bóndinn á bænum varð áhyggjufullur 

og ætlaði að reka kýrnar frá en Kjarval hafði mjög 

gaman af þessu og vildi alls ekki láta stugga við 

kúnum. 

Verkefnið 

Nemendur læra mynduppbyggingu og nota sama efniviðinn, í 

þessu tilefni akrýlliti.  

Nemendur sjá verkið eftir Kjarval og prófa sjálfir að mála 

myndverk, þeir velja landslag og mála það. Þeir eiga að ýkja liti 

og mýkja línur til að láta umhverfið verða draumkennt. 

Nemendur geta einnig spreytt sig á verki Kjarvals og málað 

eins mynd. 
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Til kennara 

Finna þarf til landslagsmyndir með 

fjallgörðum og vatni (stöðuvötnum og 

tjörnum). 

Ef skólinn býr svo vel að eiga olíuliti þá gætu 

elstu nemendur prófað að vinna með þá. 

Markmið 

Auka færni nemenda í gerð myndverka með 

málningu, að þeir geti notað ímyndunarafl sitt í 

myndsköpun og breytt fyrirmyndinni. 

Nemendur fræðast um verk Kjarvals og/eða skilji 

betur hverju hann var að reyna að ná fram. 
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Án titils 

Ár : Án ártals 

Hæð : 15,5 cm 

Breidd : 25,5 cm 

Gerð : Teikning 
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Teiknað í kringum texta 
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Aðalnámskrá 

Verkefnið hentar vel fyrir alla aldurshópa.  

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum 

aðferðum. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 

byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, 

rannsóknum og reynslu. 

greint, borið saman og metið aðferðir við gerð margs konar 

listaverka. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

sýnt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér 

upplýsingaöflun, tilraunir og samtal. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 149) 

 
Kveikjan 

Ónefnt verk á bls. 61 eftir Kjarval. 

Umræður: 

➢ Þetta verk er með textanum snillingar og teikningum í 

kringum. 

➢ Hvað sjáið þið á myndinni? 63 
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Efni og áhöld 

Pennar 

Trélitir 

Blýantur 

Vaxlitir 

 

 

Tími 

Þetta verkefni tekur mislangan tíma, 

það getur verið örverkefni (stutt 

verkefni) sem hægt er að grípa í en 

getur líka undið upp á sig og tekið 

lengri tíma. 

Hugmynd um samþættingu 

➢ Í íslensku fræðast nemendur um ljóð. Hér er tilvalið að 

samþætta verkefnið við ljóðagerð og nemendur finna 

sér ljóð eða semja það sjálfir og teikna og/eða mála í 

kringum ljóðið. 
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Verkefni 

Þetta verkefni býður upp á nokkra möguleika, annaðhvort geta 

nemendur valið eða kennari verið búinn að ákveða fyrir fram.  

➢ Nemendur skrifa nafnið sitt á blað og teikna í kringum 

það áhugamálin sín, og/eða það sem einkennir þá. 

➢ Nemendur skrifa eitthvað orð eða setningu og teikna 

og/eða mála í kringum það sem þeim dettur í hug. 

➢ Nemendur búa til ljóð eða finna ljóð, skrifa það upp og 

teikna og/eða mála í kringum það. 

 

Vissir þú? 

Kjarval hét fyrst Jóhannes Sveinsson en fannst 

það ekki nógu listamannslegt þannig að hann tók 

upp nafnið Kjarval árið 1911.  

Ef þú gætir tekið upp listamannsnafn hvað yrði 

það? 
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  Til kennara 

Ef nemendur mega velja sér ljóð er gott að 

vera með spjaldtölvur og/eða ljóðabækur 

svo þeir geti leitað að ljóði. 

Leyfið nemendum að láta ímyndunaraflið 

leika lausum hala, ekkert telst rangt í þessu 

verkefni/verkefnum. 

Markmið 

Nemendur geti nýtt ímyndunarafl sitt til hins ítrasta. 

Þjálfist í teikningu og við gerð ólíkra myndefna. 

Nemendur geti unnið á sjálfstæðan og skapandi hátt. 
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