
Kennsluáætlun 2021-2022 
 

Fag: Myndlist 

Bekkur/samkennsluhópur: 1-2-3-4 

Kennari/kennarar: Lilaï Licata 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: ± 20 

Tímabil: bekkur 1 og 3 Águst til Janúar, bekkur 2 og 3 Janúar til Maí. 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir:   

Engin sérstök þema, það er venjulega undir nemandanum að velja efni listaverka sinna. En stundum getur 

kennslustund endurspeglað þema skóladagsins (dagur náttúrunnar, stærðfræðidagur osfrv.).  

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

- Sumir þættir listarinnar: lína (ská, lóðrétt, lárétt), lögun, form, litur (heitir og kaldir), rými (jákvætt og 

neikvætt).  

- Nokkur grundvallaratriði listarinnar: mynstur, jafnvægi (samhverft og ósamhverft)  

- Tengdu myndlistina við umhverfi sitt. 

- Vanið þig við að sjá um umhverfi sitt (sjálfbærni, hjólreiðar, endurvinnsla, endurnotkun, enginn sóun ...) 

- Lærðu um listasögu (forsöguleg hellamyndun, abstrakt expressjónismi, landlist...) 

- Þekkja og læra um listferil (leikfangahönnuður, leikjahönnuður, tölvuleikjahönnuður, fatahönnuður, teiknari, 

málari, myndhöggvari ...) 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

- Lærðu hvernig á að nota (og sjá um) mismunandi miðla, bæði í 2D og 3D (olíupastel, málningu, leir ...) 

- Þróa hreyfifærni (klippa, teikna, móta ...) 

- Bæta athugunarhæfni 

- Rannsaka, skapa, greina (tengjast menningu og umhverfi, skapandi hugsun, gagnrýninni hugsun): læra að 

vinna úr rannsóknum. Lærðu að greina (lýsa og túlka). 

- Grunnsjónarmið 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Vera kurteis og sýna virðingu, taktu þátt/deildu hugsunum þínum og hugmyndum, vertu forvitinn, sýndu 

viðleitni/þrautseigju, einbeittu þér/einbeittu þér að vinnu þinni, taka til vinnusvæði sitt í lok kennslustundar.  

Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi   x 

Sköpun  x  

Lýðræði 
Mannréttindi  

  x 

Jafnrétti    x 

Heilbrigði og 
velferð  

  x 

Sjálfbærni  x  

 



Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Þátttaka í tímum; frjálst efnisval við gerð.  

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Powerpoint kynningar; áletranir á töflunni; myndir/myndbönd; sýnd 
veggspjöld í skólastofunni; app Google Arts and Culture.  

Skapandi úrvinnsla  Skapa listaverk 

Gagnrýnin hugsun Greindu listaverk 

Sjálfstæði   Hvetja til að reyna/leysa vandamál sjálf/ur áður en þeir leita sér hjálpar; 
leiðbeina nemandanum til ábyrgðar hans og getu. 

Samvinna  Hvetjið til að hjálpa hvert öðru; deila efninu; hópverkefni.  

Seigla/úthald  Finna hvaða hæfileika þeir hafa þegar/nýta það sem þeir vita nú þegar; 
hvetja þá til að læra meira og víkka mörk sín; meta viðleitni þeirra og 
þrautseigju.  

 

Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla       (x) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (x) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

(x) Umræða/spurnaraðferðir     (x) Kann, vill vita hef lært 

(x) Leitarnám      (  ) Hópavinna 

(x) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

(x) Samvinnunám      (x) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?________________________ 

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats:  

Hlutfall verkefnaskila: 80% 

Hlutfall símats kennara: 20% 

Hlutfall lokamats: 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 

Leiðsagnarmat nýtt: já (  )  Nei (x ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2021 

Undirskrift kennara            


