
Myndmennt             3.-4. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn Efni búið til af kennara. 

Glærusýningar, bækur 

og myndbönd af 

netinu eftir því sem við 

á hverju sinni.  

Kennslubækurnar 

Myndmennt 1 og 

Myndmennt 2 

Áhersla lögð á vönduð 

vinnubrögð og áræðni í 

útfærslum á verkefnum sem 

eru í tengslum við umhverfi 

og reynsluheim barnanna 

og tengt við annað 

námsefni vetrarins. 

 

Litafræði, formfræði og 

myndbygging. 

 

Byrjað að fjalla um 

vestræna listasögu á 

einfaldan hátt. 

 

Vinnuferli tekin fyrir og 

mikilvægi skipulags í 

myndlist sem og öðru námi. 

 

Verklegar æfingar og tilraunir í 

bland við vettvangsferðir. Stuðst 

við kveikjur af ýmsum toga til að 

virkja sköpunargleði. 

 

Vinnubrögð og meðferð efna 

og áhalda kennd. 

 

Fjallað um myndlist í víðu 

samhengi með umræðum í 

tímum. 

 

Umræður í tímum tengt inntaki 

og gerð þess sem unnið er. 

Leiðsagnarnám sem felst í 

markvissri endurgjöf og 

skýrum námsmarkmiðum.  

 

Símat þar sem nemanda er 

gert ljóst til hvers er ætlast 

og hvernig honum gengur 

að ná markmiðunum ásamt 

leiðbeinandi fyrirmælum og 

umræðum. 

 

Jafningjamat og sjálfsmat. 

 

Lokamat við annaskil. 
 

  

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar, 

hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum, 



unnið einföld verkefni í hópi, 

útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á umhverfið, 

gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans, 

fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tengslum við verkefni sín, 

tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt, 

gengið frá eftir vinnu sína, 

lagt mat á eigin verk 

Lykilhæfni 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi:  

skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausn verkefna  

tekið þátt í að skilgreina viðmið um árangur  

gert sér grein fyrir að iðulega er hægt að komast að fleiri en einni niðurstöðu við úrlausn verkefna og að læra má af mistökum og nýta þau á skapandi hátt  

greint milli staðreynda og skoðana  

endurskoðað úrlausn viðfangsefna út frá mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt 


