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Kennari Svanhildur Daníelsdóttir Sk.st. SVA 

 
Áfangalýsing:   
Áfanginn er einstaklings miðaður. Markmiðið er að nemendur kynnist fjölbreyttum aðferðum sem 
notaðar eru við listsköpun og að þeir geti leitað fanga í ýmsum hugmynda bönkum s.s. í blöðum, 
bókum og á veraldarvefnum. Lögð verður áhersla á gagnrýna og skapandi hugsun með samræðum 
við nemendur um þeirra eigin verk og annarra. 
 
Markmið:  
 
Þekking:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 mismunandi aðferðum við listsköpun 

 mismunandi áhöldum og efnivið 

 hvar á að leita að hugmyndum og leiðbeiningum 

Leikni: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 nota viðeigandi áhöld 

 vinna verk með fjölbreyttum aðferðum 

 vinna verk úr fjölbreyttum efnum 

Hæfni: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 takast sjálfstætt á við skapandi verkefni 

 nýta tómstundir sér til gagns og ánægju 

 nýta og tengja þekkingu sína við daglegt líf 

 sækja sér viðbótar þekkingu t.d. stök námskeið 
 
Námsgögn:  
Nemendur að kaupa sér litla skissubók (A5) og hafa meðferðis í öllum kennslustundum, einnig þunna 
plastmöppu fyrir verkefni og nokkra fíngerða teiknipenna/tússliti. Snjallsími og heyrnartól nauðsynleg. 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Í þessum áfanga hefur um helmingur kennslustunda verið nýttur til þess að heimsækja listamenn, 
vinnustofur og söfn út í bæ. Vegna covid verður nú lögð áhersa á að horfa á fræðslumyndir um 
listamenn, íslenska og erlenda sem og þætti um frægustu listasöfn og listaverk heimsins. 
Í kennslustundum er  sérstök áhersla lögð á afslappað andrúmsloft, kyrrð og vellíðan.  
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

fyrri lota 
vika 35-43 

áhorf á fræðslumyndir, 
skrifleg verkefni tengd 
fræðslumyndum, 

engin heimavinna 2 krossapróf (2x5%) 10% 
fyrrri skil á skriflegum verkefnum 
í viku 42 10% 
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sjálfstæð vinna í skissubók, 
samræður um námsefnið, 
miðannarmat og vetrarleyfi 
er í viku 43 

fyrri skil á skissubók  
í viku 42 10% 
fyrra sjálfsmat á miðri önn 5% 

seinni lota  
vika 44-49 

áhorf á fræðslumyndir, 
skrifleg verkefni tengd 
fræðslumyndum, 
sjálfstæð vinna í skissubók, 
samræður um námsefnið, 
annarlok í viku 50 

engin heimavinna 2 krossapróf (2x5%) 
seinni skil á skriflegum 
verkefnum í viku 49 10% 
seinni skil á skissubók 
í viku 49 10% 
seinna sjálfsmat á miðri önn 5% 

    

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

þekking/leikni/hæfni Jákvæðni og ástundun skv. matslista (símat) í hverri viku.
 

10% 

þekking/leikni/hæfni Sköpunar- og vinnugleði, skv. matslista (símat) í hverri viku.
 

10% 

þekking/leikni/hæfni Sjálfstæði og frumkvæði, skv. matslista (símat) í hverri viku.
 

10% 

þekking/leikni/hæfni 4 krossapróf  úr fræðslumyndum/þáttum, 5% hvert   20% 

þekking/leikni/hæfni 10 skrifleg verkefni úr fræðslumyndum/þáttum, 2% hvert    20% 
þekking/leikni/hæfni skil á skissubók sem þarf að innihalda amk. 10 skissur (10 bestu 

skissurnar valdar, 2% hver) 
20% 

þekking/leikni/hæfni Sjálfsmat, mat á eigin virkni frammistöðu skv. matslista, skilað 
munnlega eða skriflega 2x á önn. 

10% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar.  
Gott er að koma alltaf með síma og heyrnartól í tíma. 
 
 
Dagsetning: 25. ágúst 2020 
 
 
Svanhildur Daníelsdóttir 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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