
 

Bekkur:  8. bekkur 

Námsgrein:  Myndmennt 

Kennari: Anna Sigríður Guðbrandsdóttir 

Tímafjöldi: Nemendur í áttunda bekk fara í tvær myndmenntalotur á skólaári. Ein fyrir áramót og ein eftir 

áramót. 4-5 vikur í senn, 120 mínútur í hvert skipti einu sinni í viku. 

Námsgögn:  Námsgögn frá kennara, af vef, úr bókum og fleira. 
 
Lykilhæfni: Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi  
 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
 
 Myndmennt-  
Sjónlistir 
 
 
 

 Að nemendur: 
 -kynnist mismunandi aðferðum við sköpun og fái að prófa sig 

áfram og vinna hugmyndir sínar á fjölbreytta miðla. 
 - geti að nokkru leiti sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að 

lokaverki sem felur m.a í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal. 
 - kynnist að túlka listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu, 

nærumhverfi, samtímann, siðfræði og fagurfræði. 
 - kynnist að geta greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni. 
 - kynnist að geta skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan 

hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og/ eða rannsókn, myndrænt 
og/ eða í texta. 

 - kynnist margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og kynnist 
að setja hann í persónulegt, menningarlegt og sögulegt samhengi. 

 -geti á einfaldan hátt tjáð skoðanir sínar eða tilfinningar í eigin 
sköpun með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið.  

Í myndlist er leitast við að örva 
sköpunargleði, ímyndunarafl, 
sjálfstæð vinnubrögð og 
sjálfstraust nemenda. Unnið er 
út frá forsendum nemandans, 
aldri þroska og honum veitt 
tækifæri til að vinna myndverk 
á fjölbreytilegan hátt í ýmsu 
efni með margskonar áhöldum 
í teiknum, málun, mótun, 
klippi og þrykki. Öll vinna í 
myndlist styrkir fínhreyfingar 
þeirra. 

- Námsmat í samræmi við 
hæfniviðmið aðalnámskrár 
og fært inn á hæfnikort 
nemenda á Mentor. 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



 - kynnist að nota orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sínar á 
myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis og tengt það við 
menningu sem hann er sprottinn úr. 

 - öðlist trú á eigin getu.  
 

Menningarlæsi 
 
 

 -kynnist því að vinna sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til 
lokaafurðar og geti notast við mismunandi nálgun við vinnuna. 

 - geti sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágangi á vinnusvæði. 
 - geti tekið þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að 

leiðarljósi.  
 - geti unnið með öðrum og tekið jákvæðan þátt í samskiptum. 
 - geti tjáð sig um verkefni sín með því að nota hugtök sem greinin 

býr yfir.  
 - geti tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt. 

Innlög, kynning, umræður, 
sýnikennsla og sjónrænar 
kveikjur ss. veraldarvefurinn, 
verklegar æfingar, 
einstaklingskennsla, 
hópavinna, innlifunaraðferðir, 
leitaraðferðir, frágangur 

Stöðugt alhliða námsmat 
með tilliti til vinnulags og 
færni, framkomu og 
umgengni. 

 

 


