
Kennsluáætlun – VOR 2022  

Bekkur: 7. bekkur 

 Námsgrein: Myndmennt  

Kennari : Hjördís Davíðsdóttir  

Tímafjöldi: 2 x 40 mín. tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn:  Handbækur, Listaverkabækur, Sögubækur, efni af veraldarvefnum ásamt fjölbreyttum 

verkefnum frá kennara  

________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni: 

 Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla:  

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, 

en þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, 

sköpun.  

Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og er metin yfir allt árið : 

• Tekur ábyrgð á eigin námi. 

• Virðir vinnufrið annarra.  

• Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.  

• Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt. 

• Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum. 

• Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.   

• Fer eftir fyrirmælum og skilar verkefnum á réttum tíma.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár. 

 __________________________________________________________________________________ 

  

  



Kennsluáætlun: * 7. Bekkur  

Vikan Viðfangsefni Námsgögn  Mat Annað 
17.01.-21.01 Kynning og umgengnisreglur í 

Myndmenntastofunni.     
      

24.01-28.01 Stafagerð   Karton og litir  
GRAFFITI /Dripping stafir 

    

31.01.-04.02 Framhald      Fim/fös Starfs/ 
foreldradagur 

07.02.-11.02 Jákvætt /neikvætt klipp  Karton      

14.02-18.02 Framhald        
21.02.-25.02 Teikning -afríkudýr /abstrakt  Neon - málning    Vetrarfrí mán/þri 

28.02-04.03 Framhald      Öskud./miðv 

07.03-11.03 Framhald        

14.03.-18.03 Listasaga /Kúbismi /andlit Neocolor 1     
21.03-25.03 Framhald        
28.03-01.04 Litablöndun /vetur  Þurr/olíu pastel      
04.04-08.04 Framhald        
11.04-15.04 PÁSKAFRÍ      PÁSKAFRÍ 

18.04-22.04 Hönnun - skór  Túss og trélitir    Sumard.fyrsti 

25.04-29.04 Framhald        
02.05-06.05 Litahringur –auga  Málning - karton      
09.05-13.05 Framhald        
16.05-20.05 Útiteikning og málun        
23.05-27.05 Framhald        
30.05-03.06 Aukaverkefni og frágangur      Annar lok 

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  



Skólanámskrá: 

Myndmennt  - skólanámskrá í 7. bekkur 

Námsþættir  Hæfniviðmið  Kennsluhættir  

Litafræði  • Litatónar   

• Litahringir  

• Upprifjun á heitum og 

köldum litum  

  

  

• Innlögn, kynning og umræður  

• Sýnikennsla  

• Hópavinna 

Formfræði og 

myndbygging  
• Getur búið til fjölbreytt 

mynstur  /mynstur úr 

náttúrunni  

• Geti teiknað eftir 

fyrirmynd /uppstillingu  

• Op teikning  

  

•  Innlögn, kynning og umræður  

• Sýnikennsla  

• Hópavinna 

Listasaga  • oplistaverk /listamenn  •  Innlögn, kynning og umræður  

• Sýnikennsla  

• Hópavinna 

Grafík /Þrykk  • Getur unnið með einföld 

útskurðarmynstur  

• Innlögn, kynning og umræður  

• Sýnikennsla  

• Hópavinna 

Mótun /Þrívídd • Þekki mun á tvívíðu og 

þrívíðu verki 

• Innlögn, kynning og umræður  

• Sýnikennsla  

• Hópavinna 

Námsefni  

  

  

  

  

  

  

• Myndmennt I og II  

• Listaverkabækur /Listasaga  

• Sögubækur sem við á  

• Efni af veraldarvefnum  

• Efni frá kennara.  

  

  

 



 


