
Kennsluáætlun skólárið 2022-2023 

 Bekkur: 4.ÁS  Mánudagur og Föstudagur Námsgrein: Sjónlist 

Námsmat: leiðsagnarmat, vinnubrögð og færni eru metin í gegnum verklega vinnu. Horft er í getu 
nemanda til þess að fara eftir munnlegum og skriflegum fyrirmælum. Einnig er til mats virkni, 
vinnubrögð og virðing í garð áhalda.  

Markmið áfangans er að efla sköpunargáfu og auka þekkingu í grunnþáttum myndlistar.  
 
Í skapandi skólastarfi fá nemendur tækifæri til að virkja og efla ýmindunarafl sitt, þjálfa ákvarðanatöku, 
efla sjálfstæði sitt og finna hæfileikum sínum farveg.  
Í sjónlist læra nemendur meðal annars að vinna með liti, form, myndbyggingu, pensla, ýmis áhöld og 
þjálfa hæfni sína í sköpun, fínhreyfingum og tækni sem eru undirstaða myndsköpunar.  
 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun 

 
Haustönn skólaárið 2022-2023 - Hópur 2 og 4 
 

Tímabil Markmið/yfirferð Námsefni Fj. kest. 
 
22. – 26. ágúst 

Fá kynningu á því sem þau eru að fara að læra í 
sjónlist, reglum og umgengni í stofu.  
Þykkur pappír skorinn í stærð sem hentar 
möppu. Blýantar - Strokleður -Litir- 
Stafaskapalón 

Möppur  
Merkt og skreytt 
 
Ganga 

 
2 

 

 
29.ágúst.-2.sept. 

 
 

Afmælismynd  
Gerðaskóli 150 ára 
Nemendur teikna og lita mynd fyrir 
Gerðaskóla 

 
2 

 
5. – 9. sept. 

 

Nemendur fá kynningu á abstrakt listastíl. 
Gott að byrja skólaárið á abstrakt list, fá frelsi 
til þess að skapa það sem kemur upp í hugann. 
Komast í flæði.  

Abstrakt  
Sýni og verkleg kennsla frá kennara.  
Mála með vatnslitum og lita með 
olíupastel.  

 
2 

 
12.-16. sept. 

Nemendur teikna kassa í þrívídd, 12cm og 6cm, 
læra að mæla með reglustiku, klippa út, og 
skyggja.  

 
3D kassi- skyggja 

 
2 

 
19.-23.sept. 

 
Nemendur bæta við sig þekkingu í þrívídd, læra 
að skyggja kúlu með kolum.  

 
3D kassi og hringur, mæla  

 
2 

 
26.-30.sept. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með 
fjarvídd en góð þekking á 
fjarvíddarlögmálum er ein undirstöðu hæfni 
í teikningu 
 

 
Fjarvídd - 1.punkta fjarvídd 

 
2 

 
3.-7.okt. 

 Þemavika / Afmæli   
2 



 
10.- 14.okt. 

Nemendur kynnast listamanningum Van Gogh, 
fræðast um hans líf og verkin hans. Vinna svo 
verkefni í tengslum við hann.  
 

Listamaður - 
Vincent Van Gogh  

 
2 

 
17.-21.okt. 

 

Við tökum fyrir listastefnuna Expressionismi 
þar sem listamenn fengu útrás fyrir tjáningu og 
sýndu sínar tilfinningar í verkum sínum.  

Expressiomismi - Tilfinningar   
2 

 
24.-28.okt. 

 

 
Frjáls sköpun í þematengdu verkefni. 
 
 

Vetrarfrí - Halloween   
2 

 
31.okt.- 4.nóv. 

 
Frjáls sköpun í þematengdu verkefni. 
 

Halloween   
2 

 
7.-11.nóv. 

 

Nemendur fræðast um Jónas Hallgrímsson í 
tengsum við dag íslenskrar tungu.  Vinna 
verkefni þar sem Jónas kemur við sögu.  

 
Jónas Hallgrímsson 
 

 
2 

 
14.-18.nóv. 

Í þessari viku skoðum við vinsæla listaverkið 
Ópið eftir Edvard Munch sem er einmitt í stíl 
Expressionisma.  Nemendur fá að spreyta sig á 
verkinu sjálfu með olíupastel litum.  

Expressionismi - Ópið  
Edvard Munch 

 
2 

 
21.-25.nóv 

Við skoðum og ræðum um egyptaland, egypska 
list, pýramídana og sögu egyptalands.  
Nemendur teikna og lita mynd útfrá því.  

Egyptaland 
 

 
2 

 
28.nóv-2.des 

 

Nemendur vinna með áunna þekkingu í 
frjálsri sköpun eða klára eldri verk.  
 

 
Frjáls tími 

 
2 

 
5.-9.des 

 
Teiknað eftir fyrirmynd - Hlutateikning, 
skissur. Æfing í teikningu.  

 
Fyrirmynd 

 
2 

 
12-16.des 

Nemendur rifja upp fjarvíddartækni og teikna 
nú götumynd eða herbergi og lita.  
Með Jólaívafi.  

 
Fjarvídd - 1.punkta fjarvídd 

 
2 

 
19.- 23. des 

 

 
Frjáls sköpun í þematengdu verkefni. 
 

Jólaþema - Frjálst  
/ Jólafrí  

 
2 

 
26.-30.des 

 
 

Jólafrí  
 

 
2 
 

 
2-6.jan. 

 

Nemendur skapa litríka mynd með þurrkrítum  
 

Jólafrí / Þurrkrítar áramótamynd  
2 

 
9.-13.jan 

 
Nemendur vinna með áunna þekkingu í 
frjálsri sköpun 
 
 

Seinasti tíminn -  
Frjálst - Taka heim möppur 
 

 
2 

 

 
 
 
 



Vorönn skólaárið 2022-2023 Hópur 1 og 3  
 
 

Tímabil Markmið / yfirferð  Námsefni Fj. kest. 
 

16-20.jan 
Fá kynningu á því sem þau eru að fara að læra í 
sjónlist, reglum og umgengni í stofu.  
Þykkur pappír skorinn í stærð sem hentar möppu. 
Blýantar - Strokleður -Litir- Stafaskapalón 

Möppur  
Merkt og skreytt 

 
2 

 
23.-27.jan 

Nemendur fá kynningu á abstrakt listastíl. 
Gott að byrja önnina á abstrakt list, fá frelsi til þess 
að skapa það sem kemur upp í hugann. Komast í 
flæði.  

Abstrakt  
Sýni og verkleg kennsla frá kennara.  
Mála með vatnslitum og lita með 
olíupastel.  

 
2 

 
30.jan-3.feb. 

 

Nemendur teikna kassa í þrívídd, 12cm og 6cm, 
læra að mæla með reglustiku, klippa út, og 
skyggja.  

 
3D kassi- skyggja 

 
2 

 
6.-10.feb. 

 
Nemendur bæta við sig þekkingu í þrívídd, læra að 
skyggja kúlu með kolum.  

 
3D kassi og hringur, mæla  

 
2 

 
13.-17.feb. 

Í þessu verkefni vinna nemendur með fjarvídd 
en góð þekking á fjarvíddarlögmálum er ein 
undirstöðu hæfni í teikningu 
 

 
Fjarvídd - 1.punkta fjarvídd 

 
2 

 
20.-24.feb. 

Nemendur kynnast listamanningum Van Gogh, 
fræðast um hans líf og verkin hans. Vinna svo 
verkefni í tengslum við hann.  
 

Listamaður - 
Vincent Van Gogh  

 
2 

 
27.feb-3.mars. 

Við tökum fyrir listastefnuna Expressionismi þar 
sem listamenn fengu útrás fyrir tjáningu og sýndu 
sínar tilfinningar í verkum sínum.  

Expressiomismi - Tilfinningar   
2 

 
6.-10.mars.  

 
Teiknað eftir fyrirmynd - Hlutateikning. 

Vetrarfrí / Fyrirmynd  
2 

 
13.-17.mars. 

 

Í þessari viku skoðum við vinsæla listaverkið Ópið 
eftir Edvard Munch sem er einmitt í stíl 
Expressionisma.  Nemendur fá að spreyta sig á 
verkinu sjálfu með olíupastel litum.  

Expressionismi - Ópið  
Edvard Munch 

 
2 

 
20.-24.mars. 

Við skoðum og ræðum um egyptaland, egypska 
list, pýramídana og sögu egyptalands.  Nemendur 
teikna og lita mynd útfrá því.  

Egyptaland 
 

 
2 

 
27.-31.mars. 

 
Teiknað eftir fyrirmynd - Hlutateikning. 

 
Fyrirmynd / Skertur dagur 

 
2 

 
3.-7.apríl. 

 

 
 

Páskafrí  
2 

 
10.-14.apríl. 

Æfum færni í að skoða þrívíðar fyrirmyndir og 
teiknum skugga þeirra. Skoðum muninn á 
neikvæðu og jákvæðu rými og vinnum verkefni.  

Páskafrí / Jákvætt-Neikvætt Rými  
2 

 
17.-21.apríl. 

Æfum færni í að skoða þrívíðar fyrirmyndir og 
teiknum skugga þeirra. Skoðum muninn á 
neikvæðu og jákvæðu rými og vinnum verkefni. 

Jákvætt-Neikvætt Rými 
/Starfsdagur 

 
2 



 
24.-28.apríl. 

 

Nemendur vinna með áunna þekkingu í frjálsri 
sköpun eða klára eldri verk.  
 
 

Frjáls sköpun / Íþr dagur  
2 

 
1.-5.maí. 

 
Nemendur vinna með áunna þekkingu í frjálsri 
sköpun eða klára eldri verk.  
 

Verkalýðsd / Frjáls Sköpun 
 
 

 
2 

 
8.-12.maí. 

Nemendur rifja upp fjarvíddartækni og teikna nú 
götumynd eða herbergi og lita.  
Með sumarþema.  

 
Fjarvídd - 1.punkta fjarvídd 

 
2 

 
15.-19.maí. 

 

Nemendur skapa litríka mynd með þurrkrítum  
 

Þurrkrítar   
2 

 
22.-26.maí. 

 

 
Nemendur vinna með áunna þekkingu í frjálsri 
sköpun 
 
 

Seinasti tíminn -  
Frjálst - Taka heim möppur 
 

 
 
2 

 
29.maí-2.júní 

 
Nemendur vinna með áunna þekkingu í frjálsri 
sköpun 
 
 

Seinasti tíminn -  
Frjálst - Taka heim möppur 
 

 
2 

    
 

 
 
Dags. _______________________ 
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 
  Kennari       Stjórnandi 
 
 
Hæfniviðmið Sjónlist 4.bekkur :  

Að nemendur geti:  

Nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita- og formfræði og myndbyggingar  

Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki  

Fjallað um eigin verk og annarra 

Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun  

Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum 

Skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar 

Greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka 



Þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni  

Tjáð tilfinningar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt.  

Þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna. Lýst þeim og greint á einfaldan hátt yrkisefnið og lýst 
þeim aðferðum sem beitt var við sköpun verksins.  

 


