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1 Um verkefnasafnið 

Námsefnið sem hér er sett fram er hluti af 30 eininga lokaverkefni í 

grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hugmyndin að 

samþættingu námsgreina kviknaði þegar ég hóf störf sem myndmenntarkennari við 

grunnskóla eftir útskrift B.Ed. haustið 2012. Nýútskrifuð úr Háskóla Íslands vissi ég ósköp 

lítið hvernig það væri að starfa sem kennari í stórum skóla. Ég upplifði mig oft eina, þar 

sem list- og verkgreinakennarar og umsjónakennarar unnu lítið saman í teymum. Ég 

ákvað að taka málin í mínar hendur og hóf samstarf við umsjónarkennara til að öðlast 

betri reynslu og fá hugmyndir frá öðrum til að gera kennsluna áhugaverðari og betri. 

Þetta samstarf tókst ótrúlega vel og ég vil þakka þeim kennurum sem komu að þessu 

samstarfi kærlega fyrir. Út frá þessu samstarfi varð samþætting námsgreina mér mjög 

dýrmæt.  

Stærðfræðikennsla vakti áhuga minn þegar ég hóf störf sem umsjónarkennari haustið 

2014. Hinar hefðbundnu skólabækur og vinnubækur hentuðu nemendahópi mínum 

engan veginn. Ég þurfti því að finna leið til að vekja áhuga nemendanna á námsefninu á 

annan hátt. Ég þurfti að ögra sjálfri mér og skoða námsefnið frá nýju sjónarhorni. 

Styrkleikar mínir liggja á sviði myndmenntar og sköpunar sem kom sér vel þegar reyndi á 

að ná til nemenda á fjölbreyttan hátt í bóklegum greinum líkt og stærðfræði. Ég fann 

hvernig áhugi nemenda á náminu jókst með því að fara út fyrir kennslubækurnar og vinna 

á skapandi hátt með áþreifanlegan efnivið.  

Þegar ég fór að leita að verkefnum sem þurfti að beita skapandi hugsun við að leysa 

og vinna ekki eingöngu í vinnubók fann ég lítið af þeim. Hugmyndin að þessu lokaverkefni 

kviknaði í kjölfar vinnu með nemendahópi mínum. Ég vildi breyta og ögra sjálfri mér, stíga 

út fyrir þægindarammann og prófa að nálgast viðfangsefni með fjölbreyttum hætti og 

samþætta námsgreinar. Ég ákvað að samþætta námsgreinarnar tvær, stærðfræði og 

myndmennt en ég tel mikilvægt fyrir nemendur framtíðarinnar að geta verið skapandi og 

geta beitt skapandi hugsun og vinnubrögðum. Von mín er að verkefnasafnið geti nýst 

öðrum sem vilja búa nemendum sínum skapandi námsumhverfi. 

Gríðarlegar tækniframfarir hafa átt sér stað undanfarna áratugi og eru í stöðugri 

framþróun. Nemendur samtímans alast upp við töluvert breytt umhverfi frá því sem var 

fyrir örfáum árum. Í ljósi sífellt betra aðgengis að upplýsingum, tækjum og tólum þá tel 

ég að leggja þurfi meiri  áherslu á sköpun í skólastarfi en áður. Það er því ekki að 

ástæðulausu að í nýrri aðalnámskrá er lögð mikil áhersla á sköpun og námsþætti líkt og 
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læsi og stærðfræði í skólastarfi. Hugsunin á bak við verkefnasafnið er að varpa skýru ljósi 

á mikilvægi sköpunar og samþættingu námsgreina og að nemendur átti sig á tengingunni 

á milli námsgreinanna tveggja. 

Í verkefnasafninu er fjallað um gildi þess að samþætta námsgreinarnar stærðfræði og 

myndmennt, auk þess er greint stuttlega frá því hvers vegna sköpun í námi er mikilvæg. 

Tillögur að kennsluaðferðum eru settar fram og rætt um námsmat fyrir greinarnar tvær. 

Tekið var mið af hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 við hönnun 

verkefnanna. Einnig er sérstakur kafli um listamenn sem tengjast hugmyndum 

verkefnanna.  

Verkefnin eru átta talsins og ætluð fyrir yngsta stig grunnskóla en auðveldlega er hægt 

að þyngja þau og aðlaga þau hverju sinni að aðstæðum í skólastarfi.  Verkefnin eiga það 

öll sameiginlegt að tengjast myndmennt og stærðfræði þar sem lögð er áhersla á 

stærðfræðilega tengingu. Innblástur að verkefnunum er sóttur til ólíkra listamanna til að 

tryggja fjölbreytni í viðfangsefnum og vinnubrögðum. Verkefnin eru sett fram með þeim 

hætti nemendur geta beitt fjölbreyttum leiðum við úrlausnir í rúmfræði, bæði varðandi  

mynstur og form. Þeir kynnast einnig framsetningu á ólíkri list til dæmis 

umhverfislistaverkum, hreyfilistarverkum, skúlptúrum og myndlist. Verkefnin eru ekki 

fullmótuð kennsluverkefni heldur gefst kennaranum tækifæri til að móta þau eftir 

aðstæðum hverju sinni svo sem aldri og getu nemenda, nánasta umhverfi, árstíðum og 

veðurfari. Það er ósk mín að verkefnin veki áhuga kennara á skapandi kennslu og komi 

að góðum notum við skipulagningu kennslu.  
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2 Nemendur virkja sköpunarkraft sinn í samþættu námi 
myndmenntar og stærðfræði  

Nútímasamfélag gerir miklar kröfur til framtíðar þegna þjóðfélagsins. Nemendur þurfa 

ekki einungis að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni heldur þurfa þeir einnig að geta bætt 

við sig nýrri þekkingu, leikni og hæfni og miðlað áfram. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, 

bls. 25-26) er bent á að til þess að nemandinn öðlist fjölbreytilega hæfni þarf að stuðla 

að örvandi námsumhverfi og samþættingu þekkingar og leikni. Það er því ljóst að 

mikilvægt er að samþætta námsgreinar. Gott er því að líta á hæfniviðmið í aðalnámskrá 

grunnskóla sem eina heild (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 218). 

Hugmyndirnar að þeim verkefnum sem hér eru kynnt byggjast á því að nemendur fái 

tækifæri til að skoða þau með gleraugum sjónlista og stærðfræði. Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl. (2012, bls. 36) fjalla um að hlutverk kennarans sé að skapa námsumhverfi sem ýti 

undir sköpun  og skapandi hugsun nemenda. Með þessum verkefnum er stuðlað að 

skapandi starfi fyrir nemendur. Skapandi skólastarf byggir á frjórri hugsun og hæfni í að 

tengja saman hluti á óvæntan hátt, uppgötva, finna og sjá óvænt tengsl og sjónarhorn 

viðfangsefna.  

Mikilvægt er að börn fái að taka þátt í námi sem byggist á fjölbreytni, með því aukast 

líkur á að sem flestir taki þátt og séu virkir þátttakendur í náminu.  Samkvæmt 

niðurstöðum Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 68-69) skiptir 

miklu máli að nemendur hafi tækifæri til fjölbreytni í námi því ávinningurinn er mikill. Í 

skólum þar sem verklegar greinar hafa mikið vægi dregur úr agavandamálum og 

námsárangur nemenda eykst. Eisner (2002, bls. 1-3) telur að skilningur barna á 

viðfangsefnum dýpki ef þau vinna að þeim á fjölbreyttan hátt og þau átti sig á nýjum 

tengingum milli viðfangsefna. Samþætting námsgreina hjálpar nemendum því að sjá 

tengslin á milli námsgreina. Í verkefnasafninu er að finna átta verkefni sem byggja á 

samþættingu tveggja greina, myndmennt og stærðfræði sem ætlað er að stuðla að því 

að sköpunarkraftur barna fái að njóta sín. Listin gefur nýtt sjónarhorn á stærðfræðileg 

viðfangsefni og hjálpar nemendum að sjá hlutina á annan hátt en hefðbundið er. Í 

verkefnasafninu eru ólíkar hugmyndir sem eiga það sameiginlegt að tengja saman 

myndlist og stærðfræði.  

Náttúran getur verið uppspretta fjölmargra verkefna og í verkefnasafninu er að finna 

tvö verkefni sem gefa nemendum tækifæri á að skoða náttúruna á óhefðbundinn hátt 

með því að rýna í form og skoða mynstur sem náttúran hefur upp á að bjóða. Börn læra 

að bera virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Tenging verður á milli listar og 
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stærðfræði á óhefðbundinn hátt sem verður til þess að börn átta sig á að allt í kringum 

okkur er að finna mynstur og form sem mynda heild. Börnin læra að skynja umhverfi sitt 

á annan hátt og sjá fegurðina í einfaldleikanum, stoppa og njóta í stað þess að láta það 

framhjá sér fara og læra að nýta sér efnivið náttúrunnar við verkefnagerð. Börnin þurfa 

að beita sköpunarkrafti sínum við það að vera útsjónarsöm við söfnun á efnivið og geta 

séð fyrir sér hvernig nýta eigi hann við verkefnagerð. Pound og Lee (2011, bls. 8) tala um 

að skapandi nám barna byggist á ímyndunaraflinu og hæfni í að sjá hlutina í ólíku 

samhengi, sjá ný sjónarhorn á viðfangsefni sem unnið er út frá og veita nemendum 

tækifæri til að taka þátt í slíku námi með örvandi verkefnum sem reyna á þessa færni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 147) er bent á að myndmennt sé skapandi 

námsferli og þurfi kennari því að gefa nemendum svigrúm til og kost á því að láta 

sköpunargleðina blómstra. Verkefnin eru sett þannig fram að sköpunarkraftur nemenda 

á að eflast við það að takast á við þau. Þau eru fjölbreytt og eiga það öll sameiginlegt að 

nemandinn þarf að fara út fyrir hefðbundna vinnubókavinnu til að hugsa rúmfræði á 

nýjan hátt. Hann þarf að setja stærðfræði í nýtt og spennandi samhengi, kynnist hvernig 

ólíkir listamenn nota hana í verkum sínum. Listamennirnir eiga það sameiginlegt að finna 

má fjölbreytta stærðfræðilega nálgun í verkum þeirra og nemendur öðlast tækifæri til 

þess að uppgötva og skapa líkt og listamenn.  

Þegar nemendur vinna verkefni líkt og verkefnasafn mitt byggist á fá þeir hvatningu 

til virkrar þátttöku í náminu, færni þeirra í skapandi vinnubrögðum eykst og þeir sjá 

hlutina í nýju og ólíku samhengi. Það er engin ein rétt leið í verkefnavinnunni og 

lokaafurðir nemenda geta verið ólíkar. Mikil áhersla er lögð á samtal milli nemenda og 

ólíkar kennsluaðferðir og nokkur verkefni byggjast að miklu leiti upp í hópvinnu.  

Bloomfield (2000, bls. 139-140) telur mikilvægt að nemendur og kennari tali saman 

meðan á vinnu við verkefni stendur og að það ýti undir skapandi færni þar sem nemendur 

fái hvatningu til að tjá tilfinningar og skoðanir í vinnu sinni við verkefnið. Rósa Kristín 

Júlíusdóttir (2006, bls. 95) ræðir um mikilvægi þess að nemendur tjái sig um myndverk 

sín. Hún tók viðtöl við nokkra nemendur og kom í ljós að öllum nemendum þótti 

mikilvægt og nauðsynlegt að tala um myndverk sín en fengu sjaldan tækifæri til þess. 

Með því að tala um verkefnin er auðveldara að skilja þau og rifja upp kennslustundina. Í 

öllum verkefnunum er lögð áhersla á að kennarinn sé leiðbeinandi og ráðgjafi, gefi 

nemendum endurgjöf og varpi fram opnum spurningum til nemenda, útskýri og aðstoði 

eftir þörfum. Þessi nálgun er í samræmi við fagmiðaða myndmenntarkennslu (DBAE) sem 

var ítarleg umfjöllum um í greinargerð sem fylgir verkefnasafni auk þess að skipa 

veigamikinn sess í skapandi stærðfræðinámi. Samkvæmt Robinson og Kosky (2004, bls. 



 

 
13 

75) stuðlar skapandi stærðfræðinám að námi sem byggir á  að sjá hlutina í nýju ljósi, 

spyrja spurninga og sjá margar ólíkar lausnir og niðurstöður. Ingvar Sigurgeirsson (1999, 

bls. 136) telur einnig að samskipti séu mikilvægur þáttur í námi barna. Kennarar þurfi að 

stuðla því að nemendur efli færni sína í tjáningu sem leiði til  aukins samtals milli 

nemenda og skoðanaskipta. Þessi þáttur er mikilvægur til að nemendur þroski 

samskiptifærni sína. Ingvar telur að tjáning sé mikilvæg fyrir komandi framtíð barna þar 

sem stór þáttur af störfum komandi kynslóðar krefst góðrar samskiptahæfni og hæfileika 

til að geta skipst á ólíkum skoðunum, rökrætt og rætt um hugsanlegar lausnir og fundið 

nýjar. Ýmis rök má færa fyrir því að leggja áherslu á hópavinnu í skólastafi. Samvinna er 

stór þáttur í starfi síðar á lífsleiðinni og er hópavinna því góð fyrir framtíð nemenda. 

Mikil áhersla er lögð á kveikjur í verkefnasafninu þar sem upphaf kennslustundar 

skiptir miklu máli upp á framhald verkefna. Hugtakið kveikju skilgreinir Ingvar 

Sigurgeirsson (1999, bls. 19) á eftirfarandi hátt ,, kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem 

hefur verið notað um þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að 

efninu“. Í hugmyndabankanum er lögð áhersla á að byrja hvert einasta verkefni með 

einhverskonar kveikju eða hugmynd. Reynt er að vekja áhuga og forvitni hjá nemendum 

með ólíkum hætti til dæmis með stuttum myndbrotum, umræðum, stuttum 

vettvangsferðum í nærumhverfi, ljósmyndum og opnum spurningum.  

Námsmat er stór þáttur í skólastarfi og er tilgangurinn fyrst og fremst að leiðbeina 

nemendum við nám sitt og um hvernig þeir geta náð markmiðum námsins. Námsmat 

hefur mikið að segja um sjálfstraust nemenda til náms og skiptir því máli að nemendur 

fái góðar og gagnlegar upplýsingar til að bregðast við námi sínu svo það sé hægt að styðja 

og efla ákveðna hæfni (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 31). Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013, bls. 91) er bent á að með námsmati geti kennari fylgst með því hvort nemendur 

séu að ná hæfniviðmiðum aðalnámskrár, séð námsframvindu og vinnubrögð nemenda. 

Beita þarf fjölbreyttum matsaðferðum til að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp og uppfylla hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla. Leiðsagnarmat er ein 

aðferð námsmats. Í bók Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2011, bls. 39) Fjölbreyttar leiðir í 

námsmati ræðir Erna meðal annars um leiðsagnarmat. Leiðsagnarmat byggir á samtali 

milli kennara og nemenda þar sem kennari styður nemendur við að bæta árangur sinn 

og er leiðbeinandi á meðan verkefninu stendur. Í námsferlinu öllu fer fram símat og 

nemendur fá lýsandi endurgjöf sem leiðbeinir þeim í rétta átt, hver næstu skref eru og 

hvað nemandi getur gert til að taka þau. Í öllu verkefnasafninu er gert er ráð fyrir að 

kennari beiti leiðsagnarmati meðan á ferlinu stendur og gefi nemendum reglulega 

endurgjöf.  
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Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 46-47) telur að endurgjöf til nemenda sé 

nauðsynleg og spili stórt hlutverk í leiðsagnarmati. Endurgjöfin þarf að vera þannig að 

nemendur vilji heyra hana og meðtaka til að bæta sig í námi. Hún bendir á að rannsóknir 

sýni að lýsandi endurgjöf stuðli að bættum námsárangri og auknum námsáhuga. Því sé 

betra að leggja meiri áherlsu á lýsandi endurgjöf en mælanlega. Til að endurgjöfin hafi 

áhrif á nemendur sé mikilvægt að hún sé stöðug, á meðan náminu/verkefninu stendur 

sem og við lok verkefna og taki einnig mið af framförum á hverjum tíma. Aukin áhersla á 

leiðsagnarmat hafi jákvæð áhrif á árangur nemenda og stuðli að breyttum 

kennsluháttum. 

Til að fá heildarmynd af framförum og námsárangri nemenda þarf kennari að safna 

upplýsingum með ólíkum aðferðum. Þá þurfa kennarar að velja matsaðferðir sem hæfa 

því sem metið er hverju sinni (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 13). Í viðauka er að 

finna hugmyndir af matslistum fyrir kennara og nemendur sem nýtast þegar verkefni eru 

lögð fyrir og eru í vinnslu. Listarnir ná til sjálfsmats, leiðsagnarmats og frammistöðumats. 

Gert er ráð fyrir í verkefnasafni að lokamat verkefna fari yfirleitt fram sem kynning eða 

sýning verkefna.  

Meðfylgjandi verkefni  taka mið af hæfniviðmiðum fyrir sjónlistir og stærðfræði fyrir 

yngsta stig grunnskóla. Í verkefnalýsingunum eru tilgreind hæfniviðmið þessara 

námsgreina sem hægt er að vinna með í tengslum við verkefnið. Í aðalnámskrá grunn-

skóla (2013, bls. 84) er hugtakið hæfni skilgreint og felur það í sér þekkingu og leikni og 

er nátengt siðferðilegum viðhorfum nemenda. Þekking byggist bæði á að vera fræðileg 

og hagnýt þar sem nemandinn þarf að þjálfa sig í að ræða þekkingu sína og leikni, flokka 

hana, bera saman og miðla henni með ólíkum og fjölbreyttum hætti. Þessi miðlun getur 

farið fram skriflega, munnlega eða með verk- og listrænum hætti. Nemandi eflir leikni 

sína með því að beita fjölbreyttum aðferðum og verklagi.  Hæfni er samofin þessum 

tveimur þáttum til hagnýtingar. Verkefnasafnið byggir á þeim hugmyndum að nemendur 

tengja saman ólíkar námsgreinar og nám þeirra verður fjölbreyttara fyrir vikið. Hlutverk 

kennarans er meðal annars að veita nemendum tækifæri til að auka hæfni sína í 

stærðfræði og skapa þeim aðstæður sem þeir geta nýtt til að þróa með sér þekkingu og 

leikni á því sviði.  Hæfniviðmið í stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram í sjö 

flokkum. Þrír af þessum flokkum snúa að vinnubrögðum og fjórir eru um inntak 

stærðfræðinnar. Þetta eru flokkarnir, spurt og svarað með stærðfræði, að fara með 

tungumál og verkfæri stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og 

reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi. Nauðsynlegt er að horfa 

á hæfniviðmiðin sem eina heild.  
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Í verkefnasafninu er lögð mikil áhersla á rúmfræði, rúmfræðileg mynstur og 

vinnubrögð. Í aðalnámskrá grunnskóla er að finna hæfniviðmið fyrir yngsta stig 

grunnskóla og er hér búið að flokka þau eftir vinnubrögðum og inntaki þeirrar stærðfræði 

sem nemendur eru að fást við í verkefnunum í safninu. 

Vinnubrögð: 

Nemandi getur 

• leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, notað áþreifanlega 

hluti og eigin skýringamyndir, 

• rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni sem tengjast eigin reynsluheimi, rökstutt 

niðurstöður sínar, val á lausnaleiðum og fylgt röksemdafærslu annarra, 

• tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg viðfangsefni, 

• notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum, 

• undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði, 

• unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á 

hugmyndum nemenda.  

 

Inntak: 

Nemandi getur 

• kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á 

fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön 

og hluti, 

• notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að tala um 

hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu, 

• gert óformlegar rannsóknir á tví-og þrívíðum formum, teiknað skýringamyndir 

af þeim og hlutum í umhverfi sínu, 

• rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt með því að nota 

tölvur og hlutbundin gögn, 

• speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn. 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 213-216). 

Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að tjá sig með ólíkum hætti. Allt sem við gerum 

og munum gera byrjar með hugmynd. Í námsgreininni myndmennt er unnið með alla 

miðla sjónlista. Í myndmennt fá nemendur tækifæri á að tjá hugmyndir sínar gegnum 

listir.  Í verkefnasafninu er unnið með eftirfarandi hæfniviðmið:  
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Nemandi getur 

• 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, 

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

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

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun, 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna 

hverju sinni, 

• fjallað um eigin verk og annarra, 

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. Lýst þeim og greint á 

einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem beitt var við sköpun 

verksins, 

• greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka, 

• greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans, skilið mismunandi 

tilgang myndlistar og hönnunar (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 148-149). 
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3 Listamenn  

Í verkefnasafni mínu er að finna verkefni sem tengjast ólíkum listamönnum. Verk 

listamannanna eru notuð fyrir nemendur sem kveikja á listsköpun þeirra og sem 

vettvangur fyrir stærðfræðilegar vangaveltur og spurningar. Verkin eru notuð sem 

uppspretta skapandi náms. Í grein Ásthildar B. Jónsdóttur (2011, bls. 5-9) fjallar hún um 

hvernig list getur verið kveikja samtala. Ásthildur telur að samtalið geti leitt til hugmynda 

hjá nemendum um eigin listsköpun, eflt ímyndunarafl, samkennd og samúð auk fræðslu 

um hugmyndir og uppruna listaverka.  Samræður um listaverk veita nemendum tækifæri 

á að læra um sjálfan sig og takast á við ólíkar tilfinningar sem geta komið upp. Þegar 

fjallað er um listaverk er gott að hafa í huga vinnuferli listamanna. Ef nemendur læra að 

þekkja hvernig listaverk verður til frá hugmynd og þangað til það er fullmótað eiga þeir 

auðveldara með að skilja listina og hvað liggur að baki. Rannsóknir listamannsins á 

viðfangsefninu geta verið góðar fyrirmyndir fyrir nemendur í vinnubrögðum. Í verkefnum 

sem koma hér á eftir eru verk listamanna notaðar eru sem kveikjur fyrir verkefni 

nemenda. Þetta eru listamennirnir, Andy Goldsworthy, Kathy Klein, Piet Mondrian, M.C. 

Escher, Kandinsky og Peter Wegner.  
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3.1 Kathy Klein 

Listamaðurinn Kathy Klein fæddist í Los Angeles árið 1965. Árið 1989 lauk hún B. F. A. í 

málun við Arizona háskóla. Tíu árum seinna, 1999 lauk hún mastersgráðu M.Ed við sama 

háskóla. Ári seinna lauk Klein kennsluréttindum í listkennslu (K-12). Verk listakonunnar 

Kathy Klein hafa fengið þó nokkra athygli á undanförnum árum og hafa ratað á forsíður 

ýmsa tímarita s.s. Elle Decor Architectural Digest, Aura Magazine, Sailer Magazine svo 

dæmi séu tekin (Klein, e.d.). Einnig tók hún þátt í herferð á vegum tækni fyrirtækisins LG 

Electronics árið 2015 og voru verk hennar í fararbroddi í þeirri herferð.  

Á heimasíðu verka hennar, danmala.com kemur fram að listakonan elski náttúruna 

og því sem henni viðkemur líkt og plöntur, dýr og fólk. Þegar hún skapar mandölu verk 

sín finnur hún ákveðin stað í náttúrunni sem veitir henni hugarró og innblástur og vinnur 

út frá því, safnar náttúrulegum efnivið sem er þar í kring á meðan hún er í 

hugleiðsluástandi. Innblástur hennar er rödd náttúrunnar sem má heyra í ,,þögninni“ í 

náttúrunni. Verk hennar eru hugleiðingar um það sem erfitt er að tjá, sem liggur í 

mikilfengleika náttúrunnar og ómældri ást. Danmölurnar eiga að minna fólk á að stoppa 

og njóta raddar náttúrunnar. Listakonan hefur tekið mikið af myndum af verkum sínum 

auk þess að taka upp vinnuferli verkanna sem gæti verið góð kveikja fyrir nemendur.  

 

 

       Mynd 1 
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3.2 Andy Goldsworthy 

Andy Goldsworthy fæddist í Englandi árið 1956. Hann ólst upp í miklum tengslum við 

náttúruna í úthverfi Leeds. Stór hluti af ævi listamannsins hefur farið í rannsóknir á 

umhverfinu og náttúrunni þar sem Goldsworthy skoðar þróun náttúrunnar og ólíkar 

birtingamyndir hennar (Goldsworthy og Friedman, 1993, bls. 12-13). Efniviður verka hans 

ræðst af árstíma, veðurfari og staðsetningu. Hann tekur sér tíma í að finna réttu staðina 

fyrir verk sín, tengist náttúrunni og staðnum. Verk hans eru fjölbreytt og geta tekið á sig 

ólíkar birtingamyndir sem ráðast af veðurfari eða tíma sólahringsins. Verk hans eru 

náttúruskúlptúrar og notar hann efnivið sem finnst í umhverfinu á svæðinu. Endingatími 

verkanna er háður veðri og vindum en listamaðurinn bregst við því með því að taka 

ljósmyndir og myndbönd sem sýna afurðina og framkvæmdina. Þannig nær Goldsworthy 

að sýna umheiminum verk sín (Goldsworthy, 1990).  

Tilvalið er að nota listamanninn sem kveikju í skólastarfi og tengja við hinar ýmsu 

námsgreinar. Listamaðurinn vinnur með frumformin og er því tilvalið að tengja verk hans 

við stærðfræði.  

 

 

           Mynd 2 
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3.3 M.C. Escher 

Hollenski listamaðurinn Maurits Cornelius Escher fæddist árið 1898 í Leeuwarden. Hann 

er yngstur af fjórum systkinum. Þegar hann var 5 ára flutti fjölskyldan til Arnhem í 

Hollandi þar sem hann eyddi mest allri barnæsku sinni. Escher gekk erfiðlega í skóla og 

féll á prófum sem lögð voru fyrir. Hann sótti um nám í Architecture and Decorative arts í 

Haarlem en eftir eina viku í skólanum ákvað hann að stunda nám í grafík list í stað 

arkitektúrs (Escher, e.d.).   

Hann er einn að frægustu grafík listamönnum heimsins. Stærðfræðileg nálgun í 

verkum hans byggjast á hyrningum og endurtekningu formsins sem mynda síðan 

heildstætt myndverk, sem minnir mikið á stórt flókið púsluspil. Í fyrstu vissi Escher ekki 

hvaða möguleikar væru við uppbygginu á verkunum og vissi í raun og veru ekki um neinar 

,,grunnreglur“. Í upphafi byrjaði hann að setja saman form þar sem hann reyndi að sjá út 

dýr. Hann byggði upp sínar eigin kenningar á tilraunum sínum eftir því sem verkin 

þróuðust sem leiddu til þess að hann fór að hugsa út í möguleikana sem gætu orðið. Verk 

hans urðu að einskonar þráhyggju þar sem hann var stöðugt að ögra sjálfum sér til að 

finna nýjar leiðir (Long, Detemple, Millman, 2009, bls. 895-896). Escher lést árið 1972 og 

skilur eftir sig yfir 2000 teikningar og 448 grafík verk (Escher, e.d.).    

 

 

            Mynd 3 
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3.4 Kandinsky 

Wassily Kandinsky fæddist í Moskvu þann 4. desember 1866. Hann flutti mikið á milli 

staða sem barn og fór töluvert milli landa eftir að listnámi hans lauk í kringum aldamótin 

1900. Í kringum 1908 fór list Kandinsky að taka miklum breytingum, sem átti eftir að valda 

miklum straumhvörfum í heimi listanna. Tveimur árum seinna tókst listamanninum að 

mála eina fyrstu hreinræktuðu abstraktmyndina í veröldinni (Hjörleifur Sigurðsson, 

1961).  

Hugmyndir rússneska málarans Wassily Kandinsky á list byggjast á expressjónisma. 

Markmið hans var að gera málverk sem gæti keppt við tónlist hvað tjáningarmátann 

varðaði (Gombrich, 1998, bls. 581). Kandinsky var dulhyggjumaður og mótfallinn 

gildismati byggðu á framförum og vísindum. Hann lagði áherslu á sálræn áhrif hreinna 

lita til dæmis gæti skærrauður haft svipuð áhrif á okkur og lúðrablástur (Gombrich, 1998, 

bls. 570).   

 

 

Mynd 4 
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3.5 Piet Mondrian 

Piet Mondrian fæddist í Hollandi árið 1872. Mondrian var heltekinn af hugmyndum um 

list sem endurspeglaði stærðfræðileg lögmál alheimsins. Mondrian var dulhyggjumaður 

og vildi sýna í list sinni hin óbreytanlegu lögmál að baki síbreytilegri ásýnd veruleikans.  

Myndir listamannsins eru settar saman úr einföldustu formum, beinum svörtum línum, 

lóðréttum og láréttum og hreinum grunnlitum, gulum, rauðum, bláum. Þessir hlutir eru 

megin einkenni verka hans (Gombrich, 1998, bls. 581-584).  

 

 

 

                       Mynd 5 
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3.6  Peter Wagner  

Peter Wagner fæddist í Bandaríkjunum og útskrifaðist úr Yale Háskóla, býr nú í Kaliforníu. 

Wagner leggur mikla áherslu á liti, tungumál og byggingalist í verkum sínum. 

Listamaðurinn hefur unnið mörg verk þar sem litur og litaafbrigði er aðalatriði verksins. 

Líkt og verk hans Red room sem samanstendur af 14 litbrigðum af rauðum lit. Wagner 

sér liti á annan hátt, hann lítur á liti sem samhengi. Verk hans eru risastór pappírsverk 

sem einkennast af ótal litatónum sem framkalla mynstur í heildar framsetningu verka 

hans. Verk hans hafa verið sýnd á ýmsum stöðum meðal annars Guggenheim safninu í 

New York, The Museum of Modern Art í New York og The Museum of Contemporary Art 

í Los Angels svo dæmi séu tekin (Wegner, 2012).  

 

 

Mynd 6 
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4 Kennsluverkefni 

Hér á eftir verða kynnt átta kennsluverkefni. Þau eru vísir að námsefni sem stuðlar að 

samþættingu námsgreinanna tveggja, stærðfræði og myndmennt. Við gerð námsefnisins 

var stuðst við útgefið efni um skapandi nám, rúmfræði og litafræði bæði innlent og erlent 

efni. Markmiðið með verkefnunum er að stuðla að fjölbreyttu skólastarfi og undirbúa 

nemendur undir komandi framtíð. Efni og efnisval verkefnanna er fjölbreytt til að koma 

til móts við fjölbreyttar og ólíkar þarfir nemenda.  

Verkefnalýsingarnar eru settar upp á sama hátt og táknar hver litur í verkefnunum 

alltaf það sama. Fyrst er kynning á verkefni, hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla og 

markmið, rætt um listamenn og stærðfræðilega tengingu þeirra og undirbúning kennara 

fyrir komandi verkefni. Verkefnalýsingunni er skipt upp í kveikju, upphaf verkefnis, 

framkvæmd verkefnis og kynningu á niðurstöðum. Í sumum verkefnum er komið með 

tillögur að næstu skrefum, hvernig mætti halda áfram með stærðfræðilega tengingu 

viðfangsefna og nýta verkefnin áfram í frekara námi.  

Ekki er áætlaður tími fyrir hvert verkefni þar sem þetta eru einungis hugmyndir af 

verkefnum fyrir kennara sem vilja samþætta stærðfræði og myndmennt. Kennslustundir 

eru mislangar eftir skólum og er það hlutverk kennarans að ákveða hversu miklum tíma 

hann vilji eyða í hvert verkefni fyrir sig. 

Í hverju verkefni er gert ráð fyrir því að kennari beiti einhverskonar mati og er það 

undir hverjum og einum kennara komið hvernig hann metur hvert og eitt verkefni. Í 

viðauka (b, c, d, e, f) verkefnisins er að finna 5 matslista sem hægt að nota til að styðjast 

við þegar verkefni eru lögð fyrir nemendur. Einnig er að finna í viðauka skilgreiningar á 

hugtökum í stærðfræði sem unnið er með í verkefnasafni. Skilgreiningar á hugtökum voru 

fengnar í  bókinni Mathematical Reasoning (2009) eftir Long, DeTemple og Millham. 

Þegar hugtök voru íslenskuð var stuðst við hugtakalista, hugtök í stærðfræði sem gefinn 

var út af námsgagnastofnun 11. ágúst 2008. 
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Frumformin þrjú í anda Andy Goldsworthy 

 

      Mynd nr. 7 

 

Umhverfið getur verið uppspretta margra hugmynda sem hægt er að nýta í skólastarfi. 

Umhverfislist kom fyrst fram kringum 1970 og er tilvalin vettvangur fyrir listsköpun 

nemenda. Verkefni er unnið út frá verkum og hugmyndum listamannsins Andy 

Goldsworthy. Verkefnið byggist á grunnformunum þremur, hring, ferhyrningi og 

þríhyrningi og hægt er að vinna það úr öllum þeim efnivið sem náttúran gefur okkur svo 

sem laufblöðum, greinum, steinum, sandi og snjó. Nemendur velja grunnform og 

efnivið sem þeir vilja vinna með. Verkefnið gengur upp á hvaða árstíma sem er. Hægt 

er að nota snjóinn á veturna, litadýrð haustsins eða blóm sumarsins. Litadýrð 

náttúrunnar er endalaus líkt og listaverkin sem hægt er að skapa. Kennari útfærir 

verkefni út frá árstíð og skoðar möguleika á efnivið, veðurfar og staðsetningar. 

Verkefnið var fyrst sett fram sem hluti af lokaverkefni höfundar til B.Ed. gráðu árið 2012 

(Unnur Líf Ingadóttir og Margrét Gísladóttir, 2012). Í þessu verkefnasafni er þetta 

viðfansgsefni nálgast út frá stærðfræði. 

 

Markmið                                                                                                                                             

Stefnt er að því að nemendur fái tækifæri til að nýta náttúruna og nánasta umhverfi sitt 

til listsköpunar og kynnast umhverfislist. Þeir læri að beita öguðum vinnubrögðum, sýna 

umhverfi sínu virðingu og skapa myndverk úr verðlausum efnivið. Þeir kynnist vinnuferli 

sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki.  
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Við lok verkefnis getur nemandi 

• unnið með náttúruna sem efnivið, 

• skapað sitt eigið myndverk sem byggir á frumformum, 

• greint hring, þríhyrning, ferhyrning frá öðrum formum, 

• notað hugtakið umhverfislist 

 

Listamaður og stærðfræðileg tenging 

Verk listamannsins Andy Goldsworthy endurspegla stórkostlega fegurð náttúrunnar og 

umhverfisins en hann nýtir hana sem uppsprettu og innblástur fyrir verk sín. Hann 

hefur helgað líf sitt listsköpun sem byggir á náttúrunni og fjölbreytni hennar (Stickland- 

Constable, 1993, bls. 11).  Í sköpunarferli sínu nýtur hann þess að vinna með höndunum 

við það að móta listaverk sín en verk hans eru ekki eilíf heldur eyðast þau í náttúrunni 

og notar hann myndir til að fanga verkin svo aðrir geti upplifað þau. Grunnformin þrjú 

hringur, ferhyrningur og þríhyrningur er að finna í náttúrunni og í öllum þeim efnivið 

sem náttúran gefur okkur. Listamaðurinn vinnur mikið með þessi stærðfræðiform. 

Mikil tenging er við stærðfræði í verkum listamannsins og fá nemendur að spreyta sig 

á aðferðum og vinnubrögðum hans.  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að afla sér heimilda um nánasta umhverfi skólans og hvað það býður upp 

á fyrir verkefni nemenda. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með veðurfréttum svo hægt sé 

að útfæra verkefni eftir veðri. Kennari undirbýr kynningu á listamanninum Andy 

Goldsworthy og umhverfislist. Taka þarf til öll gögn fyrir verkefnið. Til eru ýmsar bækur 

og heimasíður um listamanninn og verk hans. Einnig eru til stutt myndbönd sem sýna 

listamanninn að störfum. 

 

Hópverkefni: 3-4 nemendur 

 

Bækur og myndbönd:  

• Goldsworthy, A. (1990). Andy Goldsworthy: A collaboration with nature. New 

York: Harry N. Abrams.  

• Goldsworthy, A. ( 1993). Hand To Earth: Andy Goldsworthy Sculpture 1976 - 

1990. New York: Harry N. Abrams. 

• Goldsworthy, A. (1994). Stone. New York: Harry N. Abrams. 
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• Goldsworthy, A. (1996). Wood. New York: Harry N. Abrams. 

• Goldsworthy, A. (1999). Arch. New York: Harry N. Abrams. 

• Goldsworthy, A. (2004). Passage. New York: Harry N. Abrams. 

• Goldsworthy, A. (2007) Enclosure.  New York: Harry N. Abrams. 

• Myndbönd af listamanninum á Youtube.  

 

Verkfæri og gögn: 

Inni: Myndir, bækur, myndbönd, skissupappír, blýantar. 

Úti: Myndavél, sjúkrakassi, hnífur, klippur og pokar. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Nemendur setjast í hring á gólfið og kennari með þeim. Kennari sýnir nemendum 

nokkrar myndir eftir listamanninn Andy Goldsworthy og spyr þá hvort þeir sjái 

einhverja tengingu á milli verka hans. Verkin eru skoðuð með stærðfræðilegri nálgun 

og kennari leiðir nemendur áfram ef þeir sjá ekki frumformin þrjú, hring, þríhyrning, 

ferhyrning. Litir spila stórt hlutverk í verkum hans og rætt er um liti við nemendur, svo 

sem hvað einkenni liti eftir árstíðum.  

 

Upphaf verkefnis 

Í upphafi fræðast nemendur um hugtakið umhverfislist og hvað það þýðir. Nemendur 

læra hvernig ferli umhverfislistamanna fer fram, hvernig þeir vinna listaverk sín og 

hvað hefur áhrif á listsköpun þeirra. Nemendur þjálfast í því að vinna með verðlausan 

efnivið sem fellur til í náttúrunni, hvernig hægt er að nálgast viðfangsefni á 

mismunandi hátt og hvernig má nýta umhverfið og náttúruna í listsköpun. Hlutverk og 

gerð verka ráðast af aðstæðum, árstíðum, veðurfari, umhverfi og hvaða efniviður er til 

staðar hverju sinni. Þegar farið er yfir þessa umhverfisþætti fá nemendur að kynnast 

og fræðast um efniviðinn sem á að nota og hvað aðstæðurnar bjóða uppá. Fundinn er 

staður sem hefur áhugaverðan efnivið og nemendur geta hugsað sér að vinna með. 

Við framkvæmd verkefnis er skólastofa nemenda færð út í náttúruna þar sem náttúran 

spilar mikilvægt hlutverk eins og listaverk nemenda. Staðsetning getur verið valin af 

kennara eða valin í samvinnu kennara og nemenda. Ef nemendur taka þátt í vali, þarf 

að skipuleggja það vel, reglur þurfa að vera skýrar, hverju sé verið að leitast eftir með 

staðsetningu og hvað staðurinn býður uppá fyrir verkefni nemenda. Eftir að 
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staðsetning er fundin er farið í skólastofu og hún rædd, rætt hvaða form nemendur 

ætla að taka fyrir og hvaða efni er á staðnum sem gæti hentað vel í verkefnið. 

 

Framkvæmd verkefnis 

Áður en farið er út úr skólastofunni til að framkvæma verkefnið þarf kennari að ræða 

við nemendur um efnisval þeirra og mikilvægi þess að vanda til verka. Ef laufblöð hafa 

orðið fyrir valinu þarf að hafa í huga að taka þau laufblöð sem eru heil og nothæf í 

verkefnagerðina. Gott er að hafa verkefnið hópverkefni (3-4 nemendur) og á hver 

hópur að tína lit, form eða tegund af laufblöðum. 

        Í öllu ferlinu er mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir um hlutverk sitt og reglur. 

Reglur vettvangsferðar þurfa að vera á hreinu og eru þær útskýrðar fyrir nemendum. 

Ef nemendur vinna saman í hóp þarf að skipta með þeim verkum og allir þurfa að vita 

sitt hlutverk. 

        Ljósmyndavél eða annað tæki sem tekur myndir og myndbönd er höfð með í för 

og er tilgangur tækisins að fanga verk nemenda og vinnuferli þeirra, allt frá því að 

staðsetning er valin og til verkloka. Fylgst er með listaverkinu í nokkrar vikur eða út 

önnina. Skoðað er hvernig verkið breytist eftir veðri og vindum. Hægt er að skoða 

verkið eftir rok eða snjókomu. Þetta er allt skráð af nemendum með dagsetningum og 

ljósmyndum. 

 

Kynning á niðurstöðum 

Haldin er sýning með verkum nemenda í skólanum. Myndir geta verið prentaðar út 

eða á rafrænu formi og skjásýning látin ganga. Texti getur fylgt myndum þar sem 

nemendur segja frá hugmyndinni á bak við verkefnið, frá verkefnaferlinu og þróun 

þess til enda. Einnig væri hægt að búa til rafrænt skjal með verkefnum eða upptöku 

sem sýnir ferlið. 
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Mandala í anda Kathy Klein 

                              Mynd 8                                                      Mynd 9 

 

Umhverfið getur verið uppspretta margra hugmynda sem hægt er að nýta í skólastarfi. 

Verkefnið er unnið út frá verkum og hugmyndum listamannsins Kathy Klein. Klein gerir 

ótrúleg verk sem unnin eru úr náttúrulegum efnum og býr til stórar mandölur í 

náttúrunni. Mandölur eru skemmtileg leið til að vekja áhuga nemenda á mynstrum. 

Mandölur hafa verið gríðarlega vinsælar síðustu árin, líkt og með litabókaæðinu sem 

fór yfir þjóðina fyrir nokkrum árum. Í verkefninu er að finna þrjár mismunandi leiðir 

sem hægt er að fara við verkefnagerðina. Þetta eru einungis hugmyndir. 

 

Markmið 

Markmið með verkefninu er að nemendur geti gert sér grein fyrir hvernig hægt sé að 

nýta nærumhverfi sitt til myndsköpunar og þjálfist í að koma fram við náttúru sína að 

virðingu og alúð. Þeir læri að þekkja mandölur og geti skapað sína eigin með 

óhefðbundnum efnivið.  Auk þess kynnast þeir listamanninum Kathy Klein og verkum 

hennar og  hvernig hún nýtir náttúruna sem uppsprettu list sinnar. Nemendur kynnist 

hvernig stærðfræði nýtist við verkefnagerðina, rúmfræði, algebra og tölfræði. 

Við lok verkefnis getur nemandi 

• nýtt sér umhverfi sitt sem innblástur og efni í verkefnagerð, 

• nýtt sér hugtök líkt og umhverfislist og mandala, spegilás og samhverfa, 

• kannað, búið til  og tjáð sig um mynstur og rökstutt með því að nota 

áþreifanlega hluti,  
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• þekkt listaverk Kathy Klein og gert sér grein fyrir aðferðum sem hún beitir við 

sköpun verkanna, 

• nýtt sér listaverk sitt til tölfræðilegrar vinnu.  

 

Listamaður og stærðfræðileg tenging 

Kathy Klein hefur haldið fjölmargar sýningar og tekið þátt í ýmsum verkefnum. Eitt af 

þeim verkefnum er  með tæknifyrirtækinu LG. Danmalas eru verk eftir hana og eiga 

það sameiginlegt að vera mandölur. Hvert verk í seríunni er innblásið af náttúrunni og 

litum hennar og rúmfræðilegar samhverfur. Hún sækir innblástur í hefðbundnar 

mandölur búddista en ólíkt málverkum þá notar hún náttúruna sem efnivið í verk sín. 

Hún notar skeljar, fræ, steina, grænmeti, gróður og blóm. Með þessum efnum nær hún 

að búa til hring samhverfu (circle of symmetry). Þegar verkið er fullklárað þá skilur hún 

það eftir úti í náttúrunni til að leyfa öðrum að njóta þeirra (Pinar, 2014). Listamaðurinn 

segir í viðtali við LG Global að litir skipti hana miklu máli í verkum hennar og það sé það 

sem veiti henni innblástur. Verk hennar innihalda einungis náttúruleg efni. Hún sækir í 

að nota svartan bakgrunn þegar hún myndar verk sín þar sem litir virðast skýrari á 

svörtum bakgrunni (Klein, 2015). Verk hennar eru uppfull af stærðfræðilegri nálgun líkt 

og formfræði og mynstri.  

 

Undirbúningur  

Kennari þarf að ákveða hvort hann vinni verkefnið með nemendum að hausti eða vori. 

Gott er að vinna þetta verkefni að hausti eða vori þegar litadýrð náttúrunnar er 

dásamleg. Hann þarf einnig að ákveða hvaða leið hann ætlar að fara við gerð 

verkefnisins, leið 1, leið 2 eða leið 3. Fylgjast þarf vel með veðurfréttum og kynna sér 

hentuga staði fyrir efnissöfnun nemenda. Kennari kynnir sér listamanninn Kathy Klein 

og verk hennar og útbýr kynningu á verkum hennar fyrir nemendur. Til eru margar 

ljósmyndir af verkum Kathy Klein ásamt stuttum myndböndum sem sýna verkferli 

listamannsins og lokaafurð. Stutt viðtal er einnig til um hugmyndafræði mandölu verka 

hennar sem hentar að kynna eldri nemendum. Kennari þarf að taka til allt efni og gögn 

fyrir nemendur bæði fyrir vettvangsferð og verkefnagerð. Einnig þarf kennari að 

ákveða hvort verkefnið í heild sinni eigi að vera hópverkefni. Verkefnalýsing byggir á 

verkefni sem er að hluta til hópverkefni en verður að einstaklingsverkefni.  
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Hópverkefni og/eða einstaklingsverkefni 

 

Heimasíður og myndbönd  

• Heimasíða Kathy Klein: http://kathyklein.org/danmala 

• Hvernig verður mandala til? https://www.instagram.com/p/BGmrtDhmvSv/ 

• Viðtal við listamanninn: https://www.youtube.com/watch?v=lclBJKEKHfw 

 

Verkfæri og gögn 

Inni: Myndir, myndavél, bækur, myndbönd, pappír, bókaplast.  

Úti: Myndavél, sjúkrakassa, hníf, klippur og pokar. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Kennari sýnir nemendum myndbandið af því hvernig mandala verður til (sjá í 

undirbúningur). Nemendur sjá þar vinnuferlið. Umræður um verkið, litina, efniviðinn 

og hvað þeim finnst áhugavert og merkilegt.  

 

Upphaf verkefnis 

Kennari sýnir nemendum nokkur verk Kathy Klein og útskýrir í framhaldi fyrir þeim 

hugtakið mandala, hvernig hún er uppbyggð og hvernig speglun og form eru notuð við 

gerð hennar. Kennari útskýrir fyrir nemendum að þeir séu að fara að búa til sína eigin 

mandölu. Ef verkefnið er unnið sem hópverkefni þurfa allir að vera með sitt hlutverk á 

hreinu áður en haldið er að stað.  

 

Framkvæmd verkefnis 

Farið er yfir hlutverk nemenda í vettvangsferðum, reglur og hvaða efnivið sé hægt að 

nota í verkefnið og mikilvægt sé að vanda valið áður en haldið er af stað að safna 

efnivið í verkefnið. Efniviður verkefnisins er það sem er í nágrenni skólans líkt og 

listamaðurinn gerir, nýtir sína náttúru við listsköpun. Hægt er að nota til dæmis blóm, 

gras, smáar trjágreinar og laufblöð. Mikilvægt er því að nemendur rífi ekki blóm með 

rótum og farið sé yfir hvernig umganga eigi náttúruna að virðingu. Nemendur fá 

skæri/klippur til að klippa ýmsan efnivið líkt og blóm, strá, laufblöð svo minnst verði á 

http://kathyklein.org/danmala
https://www.instagram.com/p/BGmrtDhmvSv/
https://www.youtube.com/watch?v=lclBJKEKHfw
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röskun við náttúruna. Einnig er hægt að tína það sem til fellur á jörðinni. Nemendur 

hjálpast að við að safna efnivið í poka og fara inn í skólastofu. 

Eftir að inn er komið útskýrir kennari hvernig hægt er að nota efniviðinn sem var 

týndur, líkt og hvernig hægt er að taka blómin í sundur og nota krónublöð þeirra eða 

nota þau í heilu lagi. Nemendur sækja sér efnivið sem þeir hafa áhuga á að vinna með. 

Nemendur vinna sjálfstætt í þessu ferli. Gott er hvetja þá til að koma með hugmyndir, 

hvernig þeir geta búið til listaverk úr efniviðnum.  

Hugmyndir að útfærslu  

1. Nemendur raða verki sínu á pappír og hægt er að setja bókaplast yfir svo það 

varðveitist 

2. Nemendur raða verki sínu á skólaborðið og síðan er tekin mynd af því.  

3. Nemendur raða verki sínu á plast og það síðan plastað. Það er svo hægt að 

hengja í glugga.  

 

Kynning á niðurstöðum 

Í lok verkefnis eru umræður um hvað gekk vel og hvað mátti betur fara. Nemendur 

kynna verkefni sitt, segja frá því og efniviðnum og útskýra hvaða stærðfræðihugtök er 

að finna í verki þeirra. Verk nemenda eru hengd upp til sýnis. 

 

Næstu skref  

Hægt er að fara dýpra í viðfangsefnið og gera mandölur úr öðrum efnivið. Einnig er 

hægt að skoða hvort mandölur sé að finna í okkar daglega umhverfi. Taka umræður 

um hvort hægt er að gera mandölur úr öðru formi en hring. Væri hægt að skipta út 

hlutunum í mandölunni og setja tölur í staðinn?  Einnig væri hægt að taka listaverk eftir 

Kathy Klein og greina myndirnar, teikna inn á þær form sem má finna í mandölunni.  
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Mynstur og leir 

                                                                                                     Mynd 10 

 

Form eru skemmtileg leið fyrir nemendur til að búa til mynstursmyndir. Hægt er að 

vinna með form á þrívíðan og tvívíðan hátt. Nemendur geta látið hugmyndaflugið ráða 

för því möguleikar á útkomu eru endalausir. Tilvalið er að nota heimagerðan leir 

(Viðauki A) sem er fljótlegt og einfalt að búa til og auðvelt að nota í kennslustofunni. 

Nemendur fá góða tilfinningu fyrir formunum með því að búa þau til sjálf í stað þess 

að fá þau tilbúin.  

 

Markmið 

Stefnt er að því að nemendur geti gert sér grein fyrir ólíkum formum og hlutverkum. 

Nemendur öðlast færni í skynja form í nærumhverfi sínu og nýta þá reynslu við sköpun 

á sínu eigin myndverki bæði í þrívídd og tvívídd. Nemendur geti áttað sig á 

stærðfræðilegri tengingu við listsköpun sína og átti sig á hvernig hægt sé að vinna með 

form til að skapa myndverk.  

Við lok verkefnis getur nemandi 

• þekkt þrívídd eða tvívídd form og geti greint þau í sundur, 

• gert sér grein fyrir formum í umhverfinu, 

• skapað myndverk sem byggir á formum. 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér hvernig er hægt að búa til leir (Viðauki A). einnig þarf hanna 

að kynna sér þau hugtök sem notuð eru í rúmfræði  um form og mynstur. Auðvelt er 

að aðlaga verkefnið að aldri nemenda. Dæmi um hugtök sem hægt er að taka fyrir eru: 

samhverfa, spegilás, hliðrun og snúningur. Kennari þarf að vera búinn að ákveða hvort 

hann ætli að vinna verkefnið á tvívíðan hátt eða þrívíðan.  
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• Tvívítt verkefni: Kennari útskýrir hugtök um tvívíð form svo sem hring, 

ferning, ferhyrning, þríhyrning og sexhyrning. Nemendur geta skorið út 

formin eða notað form sem er stimplað í útflattan leirinn (líkt og við 

piparkökubakstur).  

• Þrívítt verkefni: Kennari þarf að útskýra hugtök um þrívíð form svo sem kúlu, 

kassa, tening, ferstrending, sívalning, keilu og píramída. Nemendur nota 

hendur til að móta formin.  

 

Verkfæri og gögn 

Leir: Hveiti, salt, cream of tartar, olía, vatn, pottur, matarlitur.  

Verkefni: Áhöld ef stimpla á í leirinn, myndavél, hart pappaspjald. Áþreifanleg form í 

þrívídd og tvívídd.  

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Kennari og nemendur setjast saman í hring á gólfið. Nemendur loka augunum og 

kennari réttir þeim eitt form í einu, formin geta verið bæði tvívíð og þrívíð. Nokkur 

form eru látin ganga á milli nemenda og nemendur þreifa á þeim. Nemendur lýsa 

formunum fyrir kennara sínum og samnemendum. Gott er að hafa í huga fyrir kennara 

að blanda saman fjölbreyttum formum með mismunandi áferð. Í framhaldi er kallað 

eftir hugmyndum nemenda af formum úr umhverfinu og hvað þeir vita um form, tvívíð 

og þrívíð.  

 

Upphaf verkefnis 

Kennari byrjar á því að tala um mynstur við nemendur. Hugtök eins og samhverfa, 

spegilás, hliðrun og snúningur eru nefnd við nemendur. Einnig þarf kennari að taka 

fyrir muninn á tvívíðum- og þrívíðum formum og hvað þau heita.  

 

Framkvæmd verkefnis 

Í framhaldi af umræðum með nemendum fá þeir leir. Leirinn er gerður í mismunandi 

litum til að hægt sé að skapa fjölbreytt mynstur. Kennari útskýrir fyrir nemendum að 

þeir eigi að útbúa listaverk úr leirnum með því að nota form. Allir nemendur fá bút af 

öllum litunum. Nemendur hefjast handa við að búa til form. Þegar nemendur eru búnir 
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að gera formin sín búa þeir til mynstursmynd. Þeir raða síðan formum sínum í 

mynsturraðir og æfa sig í því að búa til ólík mynstur. Gott er að nemendur raði verkum 

sínum á hart pappaspjald. Hægt er að gera verkefnið flóknara með því að láta 

nemendur búa til samhverfu úr formum sínum. Til að varðveita verk nemenda er tekin 

mynd af listaverkum og hún prentuð út og hengd til sýnis.  

 

Kynning á niðurstöðum 

Nemendur kynna verkefni sitt segja frá því, hvernig form voru notuð og hvernig 

mynstur var búið til. Nemendur þurfa að útskýra og nota stærðfræðihugtök við 

kynningu sína. Tekin er mynd af verkum nemenda og þau prentuð út og hengd til sýnis. 

 

Næstu skref  

Hægt er að vinna áfram með verkefnið á öðrum grundvelli en rúmfræði.  Nemendur 

geta talið og flokkað efniviðinn sem þeir notuðu í verkefnið, skráð fjölda og sett upp 

einfalt myndrit. Einnig væri hægt að dýpka verkefnið enn frekar og hvetja nemendur 

til að spreyta sig á því að blanda tvívíðum og þrívíðum formum saman í myndverk sitt.  
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M.C. Escher og mynstur 

           

                                                              Mynd 11                                                        Mynd 12 

 

Finna má mynstur allt í kringum okkur og gaman er að staldra við og velta fyrir sér hvar 

hægt sé að finna þau. Mynstur er til dæmis hægt að finna á flísalögðum baðherbergjum 

þar sem flísarnar mynda ákveðið mynstur með því að snúa þeim. Það er hægt að leika 

sér á marga ólíka vegu við að búa til mynstur og nota við það hugmyndaflugið. Í þessu 

verkefni eru búnar til mynsturflísar sem nemendur nota til að vinna í anda 

listamannsins M. C. Escher.  

 

Markmið 

Stefnt er að því að nemendur þjálfist í mynsturgerð og að greina mynstur í eigin 

umhverfi og listaverkum. Þeir noti hugmyndarflug sitt við listsköpun og geti túlkað 

listaverk sitt og annarra. Nemendur læri að greina ólíkar birtingamyndir mynsturs í 

samfélaginu auk þess að auka færni sína í því að búa til sitt eigið. Þeir þjálfist í að nota 

ímyndunarafl sitt við að sjá út úr myndefni sínu ólík dýr eða fígúrur.  

Við lok verkefnis getur nemandi 

• notað hugtakið mynstur og skilið hvað það merkir,  

• gert grein fyrir verkum Escher og lýst þeim í grófum dráttum,   

• beitt aðferð Escher við myndsköpun,   

• skilið reglur í mynstrum og spáð fyrir um framhald þess.  
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Listamaður og stærðfræðileg tenging 

M.C. Esher var hollenskur listamaður sem er best þekktur fyrir stærðfræðilegar 

nálganir í verkum sínum. Escher byggir margar myndir sínar á endurteknum formum 

sem mynda heildstætt mynstur. Í verkum hans má sjá mynstur sem hægt er að nýta 

sem innblástur fyrir nemendur að verkum sínum. Svipaðri aðferð er beitt við 

listsköpunina þar sem mynstrinu er púslað saman líkt og í verkum listamannsins. 

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér listamanninn M.C. Escher og verk hans og finna til gögn fyrir 

verkefnið. Skoða vel verk hans: Symmetry. Undirbúa þarf kennsluefni og gögn fyrir 

verkefnið og skera niður pappír í réttar stærðir fyrir nemendur. Kynna þarf sér vel 

verkefnið þar sem það er hægt að stjórna erfiðleikastuðli þess eftir aldri svo sem hvort 

nemendur fái pappaform sem er þríhyrningur, sexhyrningur eða ferhyrningur. Hvort 

verkefnið verði hliðrun, speglun, snúningur.  

 

Bækur og heimasíður 

• Schattschneider, D. (2004). Visions of Symmetry. London: Thames and 

Hudson.   

• Locher, J. L. og Veldhuysen W. F. (2000). The Magic of M. C. Escher. New 

York: Random House. 

• Heimasíða M. C. Escher: http://www.mcescher.com/ 

• Góða verkefnalýsingu er einnig að finna í bókinni Mynstur, Geisli þemahefti. 

 

Verkfæri og gögn 

Myndbönd, myndir, myndvarpi, pappír, blýantur, strokleður, litir, svartur túss. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Kennari byrjar verkefnið á því að hefja umræður um mynstur, hvað nemendur vita um 

það. Hvar nemendur hafa séð mynstur og skráð á töflu. Eftir þær umræður sýnir 

kennari nemendum verk eftir hollenska listamanninn Escher. Nemendum er sýnd verk 

úr seríunni, Symmetri. 

 

http://www.mcescher.com/
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Upphaf verkefnis 

Umræður um verk Eschers, hvað nemendur sjá út úr myndum hans og hvort þau átti 

sig á stærðfræðilegri tengingu eftir kveikjuna.  

 

Framkvæmd verkefnis 

Nemendur vinna verkefnið sem einstaklingsverkefni. Hér er farið yfir hugmynd af 

verkefni með ferhyrning að grunnformi. Nemendur fá 5x5 cm flís af pappír og strika 

einfalt form frá brún pappírsins inn að miðju. Hægt er að hafa flísina stærri eða minni 

eftir því hvað heildarflöturinn á að vera stór og verkefnið erfitt.  

 

 

 

 

 

 

 

Formið er klippt út og fært yfir á gagnstæða hlið pappírsins (nemendur hliðra). Formið 

er límt við gagnstæðu hliðina (gráa formið). Það þarf að vanda sig við þetta þar sem 

það þarf að vera í sömu hæð og formið sem klippt var út. Fyrir eldri nemendur er hægt 

að gera verkefnið erfiðara með því að láta þá teikna form á aðra hlið pappírsins líka og 

líma á gagnstæða hlið.  

        

Nemendur fá pappír sem er 20x20 cm á stærð eða pappír í stærð A3. Flísin er tekin og 

sett efst í hægra hornið á pappírnum. Blýantur er notaður og strikað rólega eftir flísinni. 

Flísin er notuð eins og einskonar skapalón. Þetta er endurtekið aftur og aftur. Það mega 

ekki myndast nein göt og vanda þarf til verka. Líkja má þessu ferli við að púsla og reynir 
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á nákvæmnisvinnubrögð nemenda þar sem flísarnar þurfa að mætast á réttum 

stöðum. Þetta er endurtekið þar til blaðið er orðið fullt.  

 

Þegar þetta er búið þá þarf að horfa á myndina og velta fyrir sér hvað sé hægt að sjá 

út úr mynstrinu. Þarna reynir á ímyndunarafl nemenda að sjá eitthvað óvænt út úr 

mynd sinni. Eftir það er hægt er að taka svartan penna og teikna línur í myndina til að 

hjálpa öðrum að sjá það sama. Gæta þarf þess að það sem er teiknað á myndina sé alls 

staðar eins. Líkt og má sjá á myndinni hér fyrir neðan.  

 

Í lok verkefnis velja nemendur tvo liti og nota þá til að fylla inn í formin sem mynduðust 

og búa til litamynstur. Hægt er að nota hvaða liti sem er, tréliti, vatnsliti, málningu, 

vaxliti. Listaverk nemenda eru síðan hengd upp til sýnis í skólanum. Á þessu stigi 

verksins er hægt að fjalla um heita og kalda liti, andstæða liti, frumliti. Nemendur gætu 

byggt litaval sitt á því.  

 

Kynning á niðurstöðum 

Við verkefnalok eru umræður um sköpun nemenda. Farið er yfir hugtök tengd 

stærðfræði, hvað nemendur lærðu og hvað nemendur gætu gert næst.  

 

Næstu skref  

Hægt er að fara með verkefnið lengra og láta nemendur hanna samskonar mynstur í 

tölvustofunni og vinna verkefnið með tölvukennara skólans. Góðar leiðbeiningar er að 
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finna í bókinni Mynstur- Geisli þemahefti í stærðfræði sem hægt er að vinna út frá. 

Nemendur geta spreytt sig á að nota önnur form en notast var við í upprunalega 

verkefninu líkt og þríhyrning eða sexhyrning.  
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Kandinsky og frumformin þrjú 

       

                                                                                 Mynd 13                                           Mynd 14 

 

Form er að finna allt í kringum okkur en oft á tíðum komum við ekki auga á þau í 

umhverfi okkar. Í gegnum tíðina hafa komið fram ýmsir myndlistarmenn sem hafa lagt 

áherslu á formfræði í verkum sínum. Listamaðurinn Kandinsky er einn þeirra og 

byggjast verk hans upp á línum sem fara lóðrétt, lárétt og skáhalt í gegnum myndflötin. 

Verk hans eru vel til þess fallin að sýna nemendum ólíka hugmyndafræði á bak við 

listaverk. Nemendur spreyta sig á að búa til listaverk í anda Kandinsky. 

 

Markmið 

Að nemendur átti sig á tengingunni milli stærðfræði og myndlistar. Hvernig hægt sé að 

búa til myndverk sem þjónar stærðfræðilegum tilgangi og geti nýtt sér stærðfræðilega 

þekkingu sína til listsköpunar. Þeir kynnist hugtökum tvívíðra forma og þjálfun í 

beitingu þeirra.  Áhersla er lögð á að nemendur skoði listaverk Kandinskys með áherslu 

á form- og litafræði. 

Við lok verkefnis getur nemandi 

• gert sér grein fyrir mismunandi tónum lita, 

• beitt hugtökum í rúmfræði , 

• notað listaverk sem innblástur af eigin verki, 

• séð tenginu milli stærðfræði og myndlistar. 

 

Listamaðurinn og tenging við stærðfræði 

Skoða má verk Kandinsky með hliðsjón að stærðfræðilegri nálgun og velta fyrir sér 

hvernig hann nálgast viðfangsefnið. Mikil rúmfræði er í verkum hans. Verkin Delicate 
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Tension. No. 85, Composition VIII og Circles in a Circle eru rík af formum og tilvalin 

nálgun og innblástur fyrir nemendur í verkefnavinnu. Skoða má hvernig listamaðurinn 

beitir línunum í verkum sínum ásamt því að nota tvívíð-form til að skapa myndverk sitt.  

 

Undirbúningur 

Kennari getur aðlagað verkefni að aldri nemenda. Hann þarf að afla sér upplýsinga um 

listamanninn Kandinsky og kynna sér verk hans Delicate Tension, No. 85 og 

Composition VIII, Circles in a Circle. Afla sér efni sem þarf í verkefnið.  

Myndbönd og heimasíður 

• Myndband sem sýnir listamaninn að störfum: 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN4ZUIlfv4 

• Teiknimynd um verkefnið Composition VIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=MVxzDC0DzDU 

• Hugtakalisti í stærðfræði: https://mms.is/namsefni/hugtok-i-staerdfraedi-pdf 

má einnig sjá í viðauka E. 

• Heimasíða um listaverk Kandinsky: https://www.theartstory.org/artist-

kandinsky-wassily.htm 

 

Verkfæri og gögn 

Myndir, myndvarpi, pappír, reglustikur, blýantar, strokleður, ýmsir litir: vaxlitir, trélitir, 

pastelkrítar, vatnsleysanlegir trélitir.   

 

Hugtök 

Hringur, ferhyrningur, ferningur, þríhyrningur, sexhyrningur, fimmhyrningur, 

rétthyrndur þríhyrningur, samsíðungur, hvasst horn, gleitt horn, rétt horn, samsíða 

línur, strik, lína. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Kennari skiptir nemendum í litla hópa og lætur alla hópana hafa mynd af verki 

Kandisnsky, Circles in a Circle. Dæmi um spurningar um verkið: Hvað er þetta sem þið 

eruð með fyrir framan ykkur? Hvað er á myndinni? Hvað ætli séu margir hringir á 

myndinni? Fá allir sama svarið?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN4ZUIlfv4
https://www.youtube.com/watch?v=MVxzDC0DzDU
https://mms.is/namsefni/hugtok-i-staerdfraedi-pdf
https://www.theartstory.org/artist-kandinsky-wassily.htm
https://www.theartstory.org/artist-kandinsky-wassily.htm
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Upphaf verkefnis 

Í upphafi spjallar kennari við nemendur um form og liti. Hvaða form þeir þekkja og 

saman rifja þeir upp hugtök. Í framhaldi sýnir kennari nemendum verkin Delicate 

Tension. No. 85 og Composition VIII eftir málarann Kandinsky og einnig stutt myndbrot 

um listaverkið Composition VIII en þar hefur það verið tekið og breytt í hreyfimynd 

með tónlist undir. Hugmyndir af spurningum  fyrir kennara, eftir að hafa skoðað verk 

Kandinskys: 

• Hvaða liti sjáum við? 

• Hvaða form sjáum við? 

• Hvað getum við notað til að mæla lengdina á strikunum sem eru á myndinni.  

• Hver er munurinn á striki og línu? 

 

Framkvæmd verkefnis 

Nemendur geta teikna þau form sem þeir þekkja inn á myndina. Þeir geta búið til 

skapalón af formum sem hægt er að nota í verkefnið, notað eitthvað sem er til eða 

spreytt sig á að gera sína útfærslur af formum. Auðvelt er að aðlaga verkefnið eftir aldri 

og getu nemenda. Teiknað er með blýanti og farið ofan í með svörtum útlínupenna. 

Myndin er síðan lituð. Skemmtilegt er að nota pastelkrítar við þetta verkefni þar sem 

auðvelt er að blanda litum saman og nota puttana við listsköpun. Einnig fer það eftir 

aldri hvað hentar og hvað er til í skólanum. Hægt er að nota tréliti, vatnsleysanlega 

tréliti eða tússliti í þetta verkefni eða gera klippimynd.  

 

Kynning á niðurstöðum 

Nemendur kynna verkefni sitt með því að segja frá því, hvernig form voru notuð og 

hvernig mynstur var búið til. Nemendur þurfa að útskýra hvernig þeir unnu verkið og 

nota stærðfræðihugtök við kynningu sína. Hægt væri að útbúa rafræna sýningu á 

verkum nemenda.  

 

Næstu skref  

Nemendur geta gert eitt sameiginlegt verk þar sem listaverk Kandisky væru innblástur. 

Þeir geta teiknað form á eitt stórt blað og tengt formin saman og litað þau síðan. Einnig 

geta þeir horft út um glugga og skoðað formin sem finna má finna í umhverfinu í 
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kringum skólann. Nemendur hafa aðgang af töflutúss og geta teikna beint á rúðuna 

þau form sem þau sjá. Þegar nemendur hafa lokið því má velta fyrir sér hvort það sé 

tenging á milli listaverka þeirra og Kandinskys. Einnig væri hægt að fara með verkefnið 

lengra, láta nemendur teikna útlínur forma sem þau sjá út um gluggann á glærur. 

Nemendur geta því rannsakað verk sín og annarra með því að leggja glærurnar ofan á 

hvor aðra og skoða útkomuna, þá myndast ný form við það að blanda saman verkum 

nemendanna. Rannsaka má hvort verkin verði lík verkum Kandinskys.  
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Rétthyrningar og Piet Mondrian 

 

                             Mynd 15 

 

Rúmfræðileg form og fyrirbæri er að finna alls staðar í umhverfi okkar. Þau eru í 

manngerðu umhverfi okkar eins og byggingum og listum jafnt og í náttúrulegu 

umhverfi okkar. Nauðsynlegt er því að nemendur átti sig á tengingunni þar á milli og 

geti farið ólíkar leiðir til að leysa ýmis rúmfræðileg verkefni til dæmis með því að skoða 

ólíka rétthyrninga, skoða stærð þeirra og lögun og bera þá saman. Í þessu verkefni 

spreyta nemendur sig á því að vinna verkefni í anda listamannsins Piet Mondrian og 

nýta verk hans sem innblástur í myndverk sín.  

 

Markmið 

Markmið með verkefninu er að nemendur dýpki skilning sinn á rétthyrningum og 

hlutfallslegri stærð þeirra. Einnig ættu nemendur að læra að þekkja grunnliti 

litafræðinnar með innblæstri frá listamanninum Piet Mondrian.  

Við lok verkefnis getur nemandi 

• unnið út frá kveikju að eign listsköpun, 

• þekkt og gert grein fyrir verkum Piet Mondrian, 

• þekkt grunnliti og beitt þeim við verkefnagerð, 

• þekkt hugtök í rúmfræði og litafræði. 

 

Listamaður og stærðfræðileg tenging 

Myndir listamannsins eru settar saman úr einföldustu formum, beinum svörtum línum, 

lóðréttum og láréttum og hreinum grunnlitum, gulum, rauðum, bláum. Þessir hlutir 

eru eitt megineinkenni verka hans (Gombrich, 1998, bls. 581-584). Við lóðréttu og 
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láréttu strik listamannsins myndast fletir sem tilvalið er að nýta sem kennslutækifæri í 

rúmfræði. Skoða fletina sem myndast við láréttu og lóðréttu línurnar og skoða hlutföll 

þeirra með því að bera þá saman.  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér listamanninn Piet Mondrian. Hann þarf einnig að kynna sér 

hugtök um, rétthyrninga og frumliti. Taka þarf til öll gögn sem tilheyra verkefninu og 

ákveða hvaða efni skal nota við verkefnagerðina, hvaða liti og stærð af pappír. 

 

Myndband 

Teiknimynd um Piet Mondrian: https://www.youtube.com/watch?v=7WqN2hlii1w 

 

Verkfæri og gögn 

Myndbönd, myndir, myndvarpi, pappír, blýantur, strokleður, lím, skæri,  svartur túss, 

ýmsir litir, trélitir, vatnslitir, blek. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Kennari sýnir nemendum teiknimynd um Piet Mondrian (sjá tengil í undirbúningur).  

 

Upphaf verkefnis 

Í framhaldi eru 2-3 listaverk Piet Mondrian kynnt fyrir nemendum. Spurningar sem 

hægt er að velta upp eru:  

• Hvaða litir eru í verkum listamannsins? Er eitthvað þema í verkum 

listamannsins, eitthvað sem endurtekur sig aftur og aftur?  

• Hvað eru grunnlitir? Er hægt að búa til grunnlitina?  

• Hvaða form sjáið þið í verkum listamannsins? Er eitthvað ákveðið form sem er 

áberandi?  

 

Framkvæmd verkefnis 

Nemendur fá rúðustrikað blað. Þeir teikna ferninga og ferhyrninga á rúðustrikaða 

blaðið og nota rúðurnar til að hjálpa sér að mynda formin.  Formin eru lituð í 

frumlitunum. Nemendur bera saman form sín með því að klippa þau út og leggja ofan 

https://www.youtube.com/watch?v=7WqN2hlii1w
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á hvert annað og velta fyrir sér hlutföllum þeirra, stærð og lögun. Þegar nemendur hafa 

lokið því, raða þeir upp mynd sinni á nýjan hátt og skapa nýja mynd úr upprunalegu 

myndinni. Þannig sjá nemendur hvað lokaútkoma myndverksins getur verið fjölbreytt. 

Nemendur geta límt verk sitt á blað og teiknað inn á myndina svört strik líkt og er 

einkennandi fyrir verk Mondrians.  

 

Kynning á niðurstöðum 

Verk nemenda eru hengd upp til sýnis eða útbúin rafræn sýning. Nemendur kynna verk 

sitt fyrir samnemendum auk kennara þar sem áhersla er lögð á beitingu hugtaka í 

litafræði og formfræði.  

 

Næstu skref 

Nemendur geta gert sambærilegt verkefni í tengslum við önnur verk Mondrians. 

Nemendur fá útprentuð nokkur af verkum hans, klippa þau niður og breyta þeim. Við 

það skapa nemendur ný verk. Einnig væri hægt að skoða hvort önnur form finnist í 

verkum hans og prófa að gera nýjar línur í gegnum verkin. Hvaða form myndast ef 

nemendur setja inn línur sem eru ekki lóð- eða láréttar?  
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Nemendur setja sig í spor hönnuðar 

 

                           Mynd 16 

 

Föt eru hluti af daglegu lífi okkar og öll klæðumst við þeim. Gott er að staldra við og 

velta fyrir sér hvernig þau eru búin til og hver hanni þau? Verkefnið felur það í sér að 

nemendur eiga að hanna flík í samstarfi við aðra til að líkja sem mest eftir 

raunveruleikanum. Verkefnið er hægt að útfæra eftir því á hvaða aldursstigi er verið 

að kenna. Kennari getur leyft nemendum að ráða hvaða flík þeir hanna eða stýrt valinu 

eftir aldri. Verkefnið er hægt að tengja við samhverfu og mynsturstegundir. Gott er að 

tengja við eitthvað sem er í gangi í þjóðfélaginu þá stundina svo sem að hanna 

íþróttabúning. Nemendur gætu þá sett sig í spor hönnuðar og hannað sinn liðsbúning 

eða landsliðsbúning. Hægt er að tengja búninginn við hvaða íþrótt sem er.   

 

Markmið 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að nemendur taki eftir og þjálfist í því að taka eftir 

mynstri í okkar daglega lífi. Allt í kringum okkur er hönnun og henni fylgir mynstur. Að 

nemendur skilji reglur og hugtök í stærðfræði og geti nýtt sér þau í daglegu umhverfi. 

Æfi sig í samskiptum við aðra með því að líkja eftir raunverulegum aðstæðum. Að 

nemendur geti séð að bestu hugmyndirnar koma oft þegar samtal á sér stað.  

Við lok verkefnis getur nemandi 

• beitt stærðfræðihugtökum eins og samhverfu og spegilás  

•  kannað, búið til og tjáð sig um reglur í mynstrum, 

• skapað myndverk með stærðfræðilegri nálgun, 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• geti tjáð sig og komið fram fyrir framan aðra, 

• skilið mismunandi tilgang hönnunar. 
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Listamenn og stærðfræðileg tenging 

Í þessu verkefni er hægt að kynna nemendum marga ólíka hönnuði. Hægt er að taka 

fyrir íslensk fyrirtæki líkt og 66°, Ihönnu, Sveinbjörgu svo dæmi séu tekin. Allt í kringum 

okkur er að finna mynstur í fatnaði og gaman að tengja það við íslenskan iðnað og 

hönnuði.  

 

Undirbúningur 

Kennari þarf að kynna sér viðfangsefnið sem hann ætlar að nota í verkefninu, vera 

vakandi fyrir því sem er í gangi í þjóðfélaginu þá stundina og setja saman kynningu fyrir 

nemendur út frá því. Þetta verkefni er sett upp með íþróttir í huga. Kennari kynnir sér 

myndbönd um íslenska hönnun. Finnur til efnivið og gögn sem þarf í verkefnið. Til eru 

mörg myndbönd um fatahönnun og eru hér nefnd nokkur dæmi um þau. Á heimasíðu 

UEFA er hægt að finna myndir af búningum landsliða auk þess er hægt að skoða 

liðsbúninga hjá félagsliðum á Íslandi í bókunum Íslensk knattspyrna. Einnig er hægt að 

skoða íslenska hönnuði og kynna nemendum þá. Hér eru nefnd nokkur dæmi um 

hönnuði sem hægt er að skoða.  

 

Myndbönd og heimasíður 

• Ingibjörg Hanna: https://www.ihanna.net/en/ 

• Farmers market: https://is.farmersmarket.is/ 

• Heimasíða UEFA: https://www.uefa.com/ 

• Myndband 1: https://www.youtube.com/watch?v=9BfvMyHlVaU 

• Myndband 2: https://www.youtube.com/watch?v=gw4cbow42AA 

• Myndband 3: https://www.youtube.com/watch?v=d5nwyfPxkfY 

 

Bækur 

Hugmyndir af bókum sem hægt er að nota við verkefnið, Íslensk knattspyrna eftir Víði 

Sigurðsson (kemur út á hverju ári). Finna bækur um fatahönnun til dæmis Chanel, Dior 

og fleiri.  

Verkfæri og gögn 

Skæri, pappír, lím, litir, tré-, túss-, vax-, vatns- litir, blýantur, strokleður, skjávarpi. 

 

https://www.ihanna.net/en/
https://is.farmersmarket.is/
https://www.uefa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9BfvMyHlVaU
https://www.youtube.com/watch?v=gw4cbow42AA
https://www.youtube.com/watch?v=d5nwyfPxkfY
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Verkefnalýsing:  

Kveikja 

Nemendur horfa á tvö myndbönd sem kveikju. Myndband 1 er kynning á 

landsliðsbúningi Íslands í fótbolta fyrir HM 2018 og myndband 2 er búningasaga 

íslenska landsliðsbúningsins. Ef ekki á að hanna búning væri hægt að sýna myndband 

3 (sjá krækjur í undirbúningskafla).  

Kennari stjórnar umræðum eftir myndböndin. Hægt er að spyrja spurninga líkt og: 

• Hvað eiga þessir búningar sameiginlegt?  

• Hvaða litir einkenna búninginn? Ætli það sé ástæða fyrir því? Hver þá? 

• Einkennist búningurinn af mynstri? Hvernig þá? 

• Er samhverfa í búningunum?  

• Ef við ættum að hanna búning sem væri samhverfur væri hægt að nota allar 

tölur? Gott er að staldra hér við og taka góða umræðu um tölustafi. Hvaða 

tölustafir eru samhverfir. Hvernig getum við haft búninginn samhverfan?  

 

Upphaf verkefnis 

Kennari skiptir nemendum í litla hópa (3-4 manna) sem þurfa að koma sér saman um 

hvernig búning þeir ætla að hanna. Ef það er landsliðsbúningur, frá hvaða landi á hann 

að vera? Nemendur geta búið til land eða nýtt lið. Kennari þarf að vera búinn að ákveða 

hvaða efnivið skal nota í verkefnið en hann getur verið fjölbreyttur. Hægt er að nota 

pappír og vinna verkefnið á tvívíðan hátt eða vinna verkefnið með pappamassa og 

vinna verkið í þrívídd.  

 

Framkvæmd verkefnis 

Nemendur búa allir til sinn búning í hópunum. Kennari finnur til áhöld og efnivið fyrir 

nemendur og vinna þeir saman við borð í stofunni. Kennari lætur hópana fá skissublöð 

og nemendur byrja á því að skyssa upp mynstur sem hægt væri að nota á búninginn. 

Eftir það teikna þeir flíkina sem á að nota í verkefnið og teikna mynstrið laust á hana. 

Nemendur geta skipt með sér verkum, einn getur klippt, annar skissað, þriðji teiknað 

á flíkina sjálfa eða tveir sjá um að undirbúa kynningu á flíkinni. Einn getur tekið að sér 

að kynna hönnunina fyrir hinum hópunum eða allir saman. Einnig geta nemendur 

útbúið veggspjald þar sem hönnunin og umfjöllunin koma saman.  

       Þegar nemendur hafa lokið við hönnunina kynna þeir verkefni sín fyrir hinum 

hópunum og segja frá hugmynd sinni. Nemendur æfa sig í því að koma fram og segja 



 

 
52 

frá hugmyndum sínum. Gott er að koma af stað umræðum í lok kynningu nemenda. 

Hægt er að spyrja yngstu nemendur spurninga líkt og hvað eru margir í ykkar liði? Hvað 

eru margir í fótboltaliði? Hvað vantar marga upp á til að liðið ykkar sé fullskipað lið? En 

ef þetta væri handboltalið? Hvað vantar þá marga leikmenn? Í lokin er hægt að hengja 

verkefnin upp í skólastofunni til sýnis.   

 

Kynning á niðurstöðum 

Nemendur kynna sína hönnun fyrir samnemendum og kennara. Hægt er að nota 

matsblöð í viðauka til að meta nemendur. Umræður í lokin um hvað nemendur lærðu 

og hvað næstu skref gætu verið í verkefnaferlinu.  

 

Næstu skref 

Nemendur geta gert merki (logo) fyrir íþróttaliðið sitt, haldið áfram með áherslu á 

formfræði. Einnig er hægt að samþætta verkefnið textílmennt og þrykkt á efni eða gert 

útsaumsmynd af merki. 
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Horn og litafræði  

 

                                            Mynd 17 

 

Litadýrð umhverfisins er ótrúleg og erum við ávallt umkringd litum í okkar daglega lífi 

án þess að veita því nokkra sérstaka athygli. Við skynjum liti á mismunandi hátt, litir 

geta verið fjölbreyttir, ólíkir litatónar, dökkir, ljósir og pastel. Þar sem er ljós er litur. 

Gaman er fyrir nemendur að velta fyrir sér muninum á ólíkum tónum og spreyta sig á 

blöndun lita.  

 

Markmið 

Markmiðið með verkefninu er að nemendur öðlist þekkingu og þjálfun í litablöndun. 

Átti sig á því hvernig er hægt að dekkja og lýsa liti. Einnig ætti færni nemenda í að 

greina á milli ólíkra horna að þjálfast.  

Við lok verkefnis getur nemandi 

• búið til myndverk sem byggir á færni í meðferð lita- og formfræði, 

• notað hugtök úr litafræði, frumlitir, litablöndun, litatónar, 

• notað hugtök úr rúmfræði, hvasst horn, gleitt horn og rétt horn. 

 

Listamenn og tenging við stærðfræði 

Peter Wagner er bandarískur listamaður sem leggur áherslu á liti, tungumál, 

byggingalist og kort. Listamaðurinn hefur unnið mörg verk þar sem litur og litaafbrigði 

er aðalatriði verksins. Líkt og verk hans Red room sem samanstendur af 14 litbrigðum 

af rauðum lit. Litir eru samhengi, þú getur búið til stórt listaverk einungis með því að 

nota mismunandi litatóna sem framkalla mynstur í heildarmyndinni eins og 

listamaðurinn kemur inn á heimasíðu sinni (Wegner, 2012). Talsverðar stærðfræði-
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legar hugmyndir liggja að baki litablöndun, hversu mikið magn á að blanda saman til 

að fá rétta litatóninn. Í þessu verkefni er lögð áhersla á litablöndun en einnig að nýta 

verkefnið í aðrar stærðfræðilegar útfærslur líkt og rúmfræði. Litafræði og rúmfræði 

tengjast í verkefnagerðinni sem mynda heildstæða nálgun á viðfangsefni.  

 

Undirbúningur 

Horfa á myndband þar sem Peter Wagner útskýrir list sína auk þess að undirbúa 

sýningu á verkum hans. Vera með hugtök á hreinu sem viðkemur verkefninu líkt og 

litablöndun, litahringur, litatónar, rétt horn, hvasst horn, gleitt horn. Finna til gögn til 

verkefnagerðar.  

 

Bækur, heimasíður og myndbönd 

• Wagner, P. ( 2007). P,E,T,E,R,W,E,G,N,E,R,: offset lithography and blind 

emboss. California: Griffin Editions. 

• Wagner, P. ( 1997). Remarks on color: artist´s book: waterless offset litho wiht 

blind emboss. California: Griffin Editions. 

• Heimasíða Peters Wagners: 

http://peterwegner.com/?pa=/works/installation/ 

• Peter Wegner: https://www.youtube.com/watch?v=l8prGEPpO3c 

 

Verkfæri og gögn 

Myndbönd, myndir, myndvarpi, pappír, blýantur, strokleður, málning, reglustika. 

 

Verkefnalýsing 

Kveikja 

Í upphafi fer kennari með nemendum í leikinn Jósep segir til að æfa hugtökin gleitt 

horn, hvasst horn og rétt horn. Nemendur fá tækifæri til að nota allan líkama sinn 

þegar kennari segir Jósep segir: ,, gleitt horn“ þá gera nemendur gleitt horn með þeim 

hætti sem hentar þeim best. Eftir nokkrar umferðir ættu hugtökin að vera fersk í minni 

og kynning á verkefni getur hafist.  

 

 

 

http://peterwegner.com/?pa=/works/installation/
https://www.youtube.com/watch?v=l8prGEPpO3c
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Upphaf verkefnis 

Eftir kveikjuna setjast nemendur í hring og kennari fer betur yfir hornafræði með 

nemendum og útskýrir muninn á hornum hvort þau séu gleið, hvöss, rétt. Þegar 

nemendur hafa náð góðum tökum á hugtökunum fá þeir sér sæti og kennari veltir upp 

nokkrum spurningum: 

• Hvað eru horn? 

• Eru þau ólík? Hvernig þá? 

• Hvernig er gleitt horn, hvasst horn, rétt horn? Hvernig vitum við hvað er 

hvað? 

• Hvernig getum við munað þessi hugtök? 

Í framhaldi af þessu skoða nemendur nokkrar myndir eftir listamanninn Peter Wagner. 

Lögð er sérstök áhersla á að skoða litatóna í verkum hans. Kennari getur spurt 

nemendur spurninga og hér eru dæmi um slíkar: 

• Hvernig liti notar hann? Hvað eru litatónar? Hvaða litatónar eru áberandi? 

• Hvernig getum við búið til listaverk sem sameina horn og liti.  

 

Framkvæmd verkefnis 

Í framhaldi lætur kennari nemendur safnast í hring í kringum sig. Kennari sýnir hvernig 

skal meðhöndla pensla og hvernig eigi að bera sig að í blöndun lita. Gott er að vera 

með pappadisk og kreista litinn sem vinna skal með á diskinn. Hvítur litur og svartur er 

síðan settur sitthvorum megin við litinn. Kennari sýnir nemendum hvernig best sé að 

blanda litina, setja smá hvítan út í einu svo hann verði ekki of ljós og kennir þeim að 

lýsa hægt og rólega. Það sama er gert við að dekkja litinn með svörtu. Með eldri 

nemendum er hægt að fara út í flóknari litablöndum og blanda öðrum litum saman og 

sjá muninn á blæbrigðum. Nemendur vinna verkefnið sem einstaklingsverkefni til að 

auka færni sína í litablöndun. Nemandi þarf að byrja á því að velja sér þann lit sem 

hann hefur mest dálæti á. Byrjað er á því að gera prufur á litla pappírsbúta til æfingar. 

Þegar nemendur hafa náð góðri færni í því taka þeir sér reglustiku og strika á línur bæði 

lá-og lóðrétt með blýanti þvert yfir blaðið. Þetta er endurtekið nokkrum sinnum, við 

þetta myndast þríhyrningar á blaðið. Minna þarf nemendur á að strika laust með 

blýantinum svo hægt sér að stroka út. Sjá má skýringamynd hér að neðan: 
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Þegar nemendur hafa lokið við að strika blaðið fara þeir í svuntu og hefjast þeir handa 

við að blanda liti sína og mála fletina sem hafa myndast á blaðinu í mismunandi 

litatónum. Meðan á verkefninu stendur gengur kennari á milli og spyr nemendur 

spurninga um litafræði og horn. Hérna eru hugmyndir af spurningum sem kennari 

getur nýtt sér: 

1. Hvernig fékkstu út þennan lit? 

2. Hvor liturinn er dekkri? Bendir á ákveðna liti.  

3. Hvernig er þetta horn? Ef nemandi getur ekki svarað er gott að leiða 

áfram og gefa valmöguleika, er þetta hvasst horn, rétt horn eða gleitt 

horn? 

Með þessari aðferð getur kennari áttað sig á hvort nemendur séu búnir að ná 

hugtökum og geti nýtt sér þau. Þegar verkefnin eru þornuð kynna nemendur fyrir hvor 

öðrum verk sín, afhverju þeir völdu sinn lit og benda á eitt rétt horn á myndinni, eitt 

hvasst og eitt gleitt. Kennari tekur nemendur upp á myndband við kynningu sína og 

gerir myndband úr kynningu þeirra. 

 

Kynning á niðurstöðum 

Nemendur eru með kynningu á verkum sínum. Kennari tekur upp nemendur. 

Myndband sem kennari hefur sett saman er spilað fyrir nemendur og eru umræður í 

kjölfarið á því.  

 

Næstu skref 

Næstu skref gætu verið fólgin í því að mála pappírsarkir í mismunandi litatónum. Þegar 

pappírinn er þornaður geta nemendur búið til form og mynstur á pappírinn og klippt 

út. Formunum er síðan raðað saman í mynstursmynd.   
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Viðauki A: Uppskrift af leir 

Hér má finna uppskrift af leir sem hentar vel í verkefnagerðina Mynstur og leir bls. 35. 

Uppskrift átti höfundur sjálfur.  

 

Uppskrift af leir 

1 bolli vatn (gæti þurft aðeins meira) 

1 bolli salt 

2 msk olía 

2 bollar hveiti 

2 msk. Cream of Tartar 

Matarlitur 

 

Aðferð 

Þurrefnin eru sett í skál og síðan er olíu og vatni bætt út í smátt og smátt. Ef lita á deigið 

þarf að setja það með vatninu og olíunni. Gott er að hræra það saman áður en það er 

sett út í þurrefnin. Sett á borð og hnoðað. Þegar búið er til hitað leikdeig er bætt út í 2. 

msk cream of Tartar og síðan er öllu blandað saman og hitað við vægan hita í smástund 

og síðan hnoðað. 
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Viðauki B: Matsblað á hæfniviðmiðum 

Þetta blað er ætlað kennurum til að meta hæfni nemenda með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla. Hægt er að fylla inn í lituðu reitina (bláa, 

appelsínugula, gula og græna) þau hæfniviðmið sem unnið er með í hverju verkefni fyrir 

sig. Nöfn nemenda eru skráð og krossað í hvort nemandinn sé búinn að tileinka sér 

hæfnina, hvort hann er á góðri leið eða þarfnast þjálfunar.  

 

Hæfniviðmið 

 

 

 

 

 

Bekkur: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nafn 

nemenda: 

Hæfni 

náð 

Á 

góðri 

leið 

Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni 

náð 

Á 

góðri 

leið 

Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni 

náð 

Á 

góðri 

leið 

Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni 

náð 

Á 

góðri 

leið 

Þarnast 

þjálfunar 
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Viðauki C: Matsblað fyrir sjálfsmat 

Þetta matsblað er til að meta vinnu einstaklings í verkefni. Matsblaðið er ekki fullmótað, 

hægt er að bæta inn á það hugtökum í stærðfræði eða myndmennt sem verið er að vinna 

með hverju sinni.  

 

Nafn:  

Hópur/bekkur: 

   

Ég hafði gaman af verkefninu    

Ég tók virkan þátt    

Ég fór eftir fyrirmælum    

Ég var kurteis við kennara og bekkjafélaga    

Ég gerði mitt besta    

Ég þekki þessi hugtök:    
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Viðauki D: Matsblað fyrir hópavinnu 

Þetta matsblað er til að meta vinnu einstaklings í hópavinnu. Hægt er að nota það bæði 

fyrir sjálfsmat nemenda eða fyrir kennara. Hugmynd af matsblaði var fengin af vef 

Menntamálastofnunnar úr kennsluleiðbeiningum um Norðurlönd (Námsgagnastofnun, 

e.d.). 

 

Nafn: 

Hópur/bekkur: 

   

Ég hafði gaman af hópavinnunni    

Ég tók þátt í því að skipta verkum    

Ég hlustaði á hina í hópnum    

Ég tók virkan þátt í samræðum    

Ég vann minn hluta af verkefninu     
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Viðauki E: Matsblað fyrir kynningu 

Með þessu matsblaði er hægt að meta kynningu og framsögn nemenda við lok verkefnis. 

Hægt er að nota blaðið fyrir jafningjamat fyrir 4. bekk eða fyrir kennara til að meta 

nemendur þegar þeir eru að kynna verkefnið sitt. Hugmynd af matsblaði var fengin af vef 

Menntamálastofnunnar úr kennsluleiðbeiningum um Norðurlönd (Námsgagnastofnun, 

e.d.). 

 

 

Nafn: 

Hópur/bekkur: 

Mjög gott Gott Sæmilegt Þarfnast 

þjálfunar 

Raddstyrkur     

Framsögn og túlkun     

Framkoma     

Heldur athygli     
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Viðauki F: Matsblað fyrir virkni nemenda 

Gott er fyrir kennara að hafa blað til að meta virkni nemenda í tímum. Hér er ein útfærsla 

fyrir kennara hvernig hægt sé að meta hana. Hugmynd af matsblaði var fengin af vef 

Menntamálastofnunnar úr kennsluleiðbeiningum um Norðurlönd (Námsgagnastofnun, 

e.d.). 

 

Nöfn: Sjálfstæði Kemur sér 

að verki 

Hugmynd

a-rík(ur) 

Skapandi Góð(ur) í 

samstarfi 
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Viðauki G: Skilgreiningar á rúmfræðilegum hugtökum 

Ýmis hugtök rúmfræði koma við sögu í verkefnum og eru hér skilgreiningar á þeim 

hugtökum sem koma fyrir í verkefnasafni. Skilgreiningar á hugtökum voru fengnar í 

bókinni Mathematical Reasoning (2009) eftir Calvin T. Long, Duane W. DeTemple og 

Richard S. Millham. Þegar hugtök voru íslenskuð var stuðst við hugtakalista, hugtök í 

stærðfræði sem gefinn var út af námsgagnastofnun 11. ágúst 2008. 

Tvívíð form 

Trapisa: er ferhyrningur þar sem einhver hlið er samsíða mótlægri hlið sinni.  

Tígull: er ferhyrningur með allar hliðar jafn langar 

Ferhyrningur: marghyrningur með fjögur horn og fjórar hliðar. 

Ferningur: er með allar hliðar jafn langar og öll horn rétt.  

Rétthyrningur: er ferhyrningur með öll horn rétt 90°.  

Samsíðungur: er ferhyrningur þar sem tvær og tvær hliðar eru samsíða. Í samsíðungi 

þurfa hornin ekki að vera rétt.  

Þríhyrningur: er með þrjú horn og er flokkaður eftir hornum sínum eða lengd hliða.  

Rétthyrndur þríhyrningur: er með eitt rétt horn, 90°. 

Jafnarma þríhyrningur: þríhyrningur með tvær hliðar jafnlangar.  

Jafnhliða þríhyrningur:  þríhyrningur með allar hliðar jafnlangar.  

Ferningur: er með öll horn rétt og allar hliðar jafn langar.  

Hringur: ferill sem markast af tiltekinni fjarlægð frá tilteknum punkti sem þá nefnist miðja 

hringsins.  

Marghyrningar: lokuð flatarmynd sem afmarkast af endanlega mörgum línustrikum sem 

nefnast hliðar og skerast bara í endapunktum sínum. Engar tvær samliggjandi hliðar eru 

á sömu línu. Endapunktar hliðanna kallast hornpunktar marghyrningsins og hornin milli 

samliggjandi hliða kallast horn hans. Marghyrningur hefur jafnmörg horn og hliðar. 

Fimmhyrningur hefur fimm hliðar og fimm horn og sexhyrningur er með sex hliðar og sex 

horn.  

Þrívíð form 

Ferstrendingur: strendingur með ferhyrnda grunnfleti og fjóra hliðarfleti að auki.  

Keila: strýta með hringlaga grunnflöt sem gengur upp í odd (topppunkt). 

Kúla: hnöttur, mengi þeirra punkta í rúminu sem eru í sömu fjarlægð frá tilteknum punkti.  
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Píramídi: margflötungur þar sem einn flöturinn er marghyrningur, en hinir þríhyrningar 

með sameiginlegan topppunkt.  

Sívalningur: þrívíður hlutur, þar sem grunnfletirnir eru hringir og bolurinn er hornréttur 

á grunnfletina.  

Teningur: réttstrendingur þar sem allir fletirnir sex eru jafnstórir ferningar.  

Önnur stærðfræðihugtök 

Samsíða: er átt við þegar línur liggja í sömu átt og er jafn bil á milli þeirra. Línurnar geta 

ekki skorist alveg sama hversu langar þær eru.  

Lína: samhangandi mengi punkta, einvítt,  þannig að það hefur aðeins lengd en enga 

breidd; í gegnum sérhverja tvo punkta er hægt að draga eina og aðeins eina línu, sem er 

óendanlega löng.  

Strik: línubútur milli tveggja punkta, a og b.  

Mandala: Orðið mandala þýðir upphaflega hringur en þær eru hringlaga mynsturgerðir 

myndaðar af tvívíðum formum með einu eða fleiri táknum staðsettum í miðjunni (Jung, 

1969, bls. 360).  

Horn: sammengi tveggja hálflína með sameiginlegum upphafspunkti; stærð hornsins er 

mælitala hringboga milli hálflínanna.  

Rétt horn: horn sem mælist 90°. 

Gleitt horn: horn sem mælist meira ein 90°. 

Hvasst horn: horn sem er minna en 90°.  

Fermetri: grunnmælieining flatar jöfn ferningi með 1 m langa hlið, m² 

Hliðrun flatmyndar: flutningur þegar mynd flyst um tiltekna lengd í tiltekna stefnu, það 

að allir punktar myndar flytjast jafnlangt og samsíða.  

Samhverfa um línu eða punkt: það að mynd fellur í sjálfa sig ef hún er spegluð í línu, 

(samhverfuás) spegilsamhverfa, eða snúið um punkt, punktsamhverfa.  

Samhverft mynstur: mynstur sem inniheldur samhverfu.  

Samhverfuás: lína sem skiptir flatarmynd, þannig að hluti hennar verði eins báðum megin 

línunnar, spegilmyndir hvors annars.  

Snúningur: flutningur sem flytur alla hluta myndar eftir hringbogum um jafnstórt horn 

miðað við tiltekinn snúningspunkt (ás).  

Spegilás: lína sem speglað er um. 
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