
 

Setbergsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Myndmennt 

8. bekkur 

4 tímar á viku 

Árgang skipt í 4 
hluta og hver hópur 
fær kennslu í 
myndmennt ¼ hluta 
úr vetri ca: 16 tíma 
alls. 

 Kennarar:  Hafdís Baldursdóttir Veturinn 2015-2016 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  Ýmist námsefni frá kennara, handbækur, listaverkabækur, veraldarvefurinn. 

Ljósrit   

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Hópinnlögn, sýnikennsla, verklegar æfingar, bein kennsla og fræðslumyndir. 

 

 

Vika nr. 

dagar 

Námsefni  - viðfangsefni  

01 

24. – 28. ágúst 

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor.  

Skólasetning mán. 

24. ágúst 

02 

31. ágúst – 4. 

Sept.  

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor. 

 

03 

7. -11. Sept.  

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

 

04 

14. -18. Sept. 

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

 

05 

21. – 25. Sept.  

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti, glerja.  

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld, glerungar.  

Samræmd próf 4. og 

7. bekkur , 24. og 25. 

sept.  



06 

28.sept. – 2. Okt.  

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti, glerja.  

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld, glerungar. 

Sipulagsdagur mán. 

28. sept.  

07 

5. okt. – 9. Okt.  

Málun: Teikna og mála Billy Elliot.  

Efni og áhöld: Karton, blýantur, acrýllitir, penslar, kaffifilter í 

balletpilsið. 

Viðtalsdagur þri. 6. 

okt.  

08 

12. – 16. Okt.  

Uppstilling: Blýantsteikning,Skór. Skoða myndband á 

Youtube.  Leika með skugga.  

Efni og áhöld: Teiknipappír, teikniblýantar strokleðu, sprey.  

  

09 

19. – 23. Okt. 

Stickers-mynd: taka stickers mynd úr símanum og lita sér 

til ánægju.   

Efni: lítið blað, tússlitir.  

Dagur íslenskrar tungu: Einþrykk á ljóðatexta sem 

nemendur skrifa upp á blað.  

A-3 pappír, grafíkmálning, tússlitir og ljóðatexti.  

Vetrarfrí mán. 19. og 

þri. 20. okt. 

10 

20.- 24. okt. 

 Elta línu: teikna línur sem elta hverja aðra á lítið blað 

(getur verið kort). 

Frjáls aðferð.  

 

11 

26. – 30. Okt.  

Andlitsmynd með pastellitum.  Æfa að teikna andlit í réttum 

hlutföllum.  Nota pastelliti til að ná fram skugga o.fl.  

Efni: Vatnslitapappír, blýantur, strokleður, leiðsagnarblað 

frá kennara, pastellitir (svartur tónn), sprey,  

 

12 

2. – 6. Nóv. 

 Vinavika og Reykir 

7. bekkur.  

13 

9. – 13. Nóv.  

  

14 

16. – 20. nóv 

 

 Skipulagsdagur fös. 

20. nóv. 

15 

23. – 27. Nóv. . 

  

16 

20. nóv. – 4. Des.  

  

17 

7. – 11. Des.  

  

18 

14. – 18. des 

 Litlu jólin fös. 20. 

des.  

 .   

 .  

    

   

 

 

 



Vorönn 

01 

4. -. 8. Jan.  

 

 

 

Skipulagsdagur 

mánudagur. 4. jan. 

02 

11. – 15. Jan. 

   

03 

18. – 22. Jan.  

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor.  

 

04 

25. – 29. jan 

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor. 

 

05 

1. -5. Feb.  

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

Viðtalsdagur þrið. 2. 

feb. 

06 

8. – 12. Feb. 

 

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

 

 

07 

15. -19. Feb. 

 

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti (Hvítur glerungur). 

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld 

Öskudagur 

miðvikudag 10. feb. 

08 

22. -26. Feb.  

 

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti (Hvítur glerungur). 

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld 

Skipulagsdagur 

mánudag 24. feb. -  

vetrarfrí 25. og 26. 

feb. 

09 

29. feb. - 4. mars 

Málun: Teikna og mála Billy Elliot.  

Efni og áhöld: Karton, blýantur, acrýllitir, penslar, kaffifilter í 

balletpilsið. 

 

10 

7. – 11. mars 

 

Uppstilling: Blýantsteikning, t.d. blóm, kanna, fugl. Leika 

með skugga.  

Efni og áhöld: Teiknipappír, teikniblýantar strokleðu, sprey.  

 

11 

14. – 18. mars 

Uppstilling: Blýantsteikning, t.d. blóm, kanna, fugl. Leika 

með skugga.  

Efni og áhöld: Teiknipappír, teikniblýantar strokleðu, sprey. 

 

12 

21. – 24. mars 

 

Skopmynd: teikna og mála brunahana.  

Efni og áhöld: Karton, blýantur, acrýllitir, trélitir, neocolor 

litir.  

Páskaleyfi 

13 

28. mars – 1. Ap.  

 

 Elta línu: teikna línur sem elta hverja aðra á lítið blað 

(getur verið kort). 

Frjáls aðgerð.  

Annar í páskum 

mán. 28. ap.  



14 

4. – 8. Ap.  

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor.  

 

15 

11. -15. Ap.  

Mappa: stafagerð, nafn og bekkur.  Ýmsar leturgerðir. 

Aftan á möppuna er gerð mynd.  

Efni og áhöld: Möppukarton, blýantur, strokleður reglustika, 

stafaskapalón, tússlit, trélitir, Neocolor. 

Þemadagar fim 14. 

Og fös. 15. ap.  

16 

18. – 22. Ap.  

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

Sumard. fyrsti 

fimmtud. 21. apríl 

17 

25. – 29. Ap.  

Formfræði: Hugtakakið fjarvídd útskýrt. Teikna stól í 

þrívídd ásamt öðrum hlutum, flísar á gólf.  

Efni, áhöld: A-3 karton, blýantur, strokleður, reglustika, fínir 

tússpennar, acrýllitir, neocolor litir, trélitir. 

 

18 

2. – 6. maí 

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti (Hvítur glerungur). 

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld 

Uppstigningardagur 

5. maí 

19 

9. – 13. maí 

Leirmótun:Móta skál með pulsuaðferðinni og einn 

kertastjaka fyrir langt kerti (Hvítur glerungur). 

Efni og áhöld:  Leir og leiráhöld 

Námsmatsdagur fös. 

13. maí 

20 

16. - 20. maí 

 

Málun: Teikna og mála Billy Elliot.  

Efni og áhöld: Karton, blýantur, acrýllitir, penslar, kaffifilter í 

balletpilsið. 

Annar í hvítasunnu 

mán. 16. maí og 

skipulagsdagur þri. 

17. maí.  

21 

23. -27. maí 

 

 

Uppstilling: Blýantsteikning, t.d. blóm, kanna, fugl. Leika 

með skugga.  

Efni og áhöld: Teiknipappír, teikniblýantar strokleðu, sprey.  

 

22 

30. maí – 3. júní 

Uppstilling: Blýantsteikning, t.d. blóm, kanna, fugl. Leika 

með skugga.  

Efni og áhöld: Teiknipappír, teikniblýantar strokleðu, sprey. 

 

23 

6. – 10. Júní  

 

 Elta línu: teikna línur sem elta hverja aðra á lítið blað 

(getur verið kort). 

Frjáls aðgerð. 

Mán. 6. og þri. 7. 

vordagar og 

skólaslit 8. júní 

   

 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar.  
 

 

Námsmat Lýsing Vægi 



Skriflegt   

Verkefni   

Annað     Leiðsagnarmat, verkefni sett í möppu eða upp á vegg.  

 

 

 

 

 

 

 


