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Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 26/08/2010 

Kennari: 

Viðtalstími: 

Karín M. Sveinbjörnsdóttir 

Mánudaga 12:10 – 12:50 

Sk.st. KAR 

karin@vma.is 

 

Áfangalýsing:  Nemendur velja sér verkefni eftir áhugasviði hvers og eins. Þeir geta 

dýpkað skilning sinn á miðlum sem þeir hafa áður kynnst eða kynnt sér nýja miðla. Nemendur 

vinna eigin rannsóknar og sköpunarvinnu þar sem þeir leita víða gagna eftir því sem hentar 

hverju verki. Nemendur skila vandaðri dagbók með hugmyndavinnu, skissum, tilraunum og 

ferli verksins. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Áfangamarkmið: 

Að nemandinn: 

-Sé fær um að taka sjálfstæða ákvörðun varðandi verkefnaval 

-Hafi þjálfast í sjálfstæðum, faglegum og skapandi vinnubrögðum varðandi framkvæmd 

verksins. 

-Geti sett fram vinnuáætlun og fylgt henni eftir 

-Geti unnið vandaða hugmyndavinnu í formi teikninga, tilrauna, ljósmynda og texta 

-Geti endurmetið hugmyndir sýnar og framkvæmd verksins á öllu vinnuferlinu 

-Sé fær um að rýna í eigið verk og rökstyðja niðurstöður bæði munnlega og skriflega 

-Geti komið verki sínu á framfæri í formi sýningar 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Verkáætlun Nemandi skipuleggur vinnu 

annarinnar í samráði við kennara 

15% 

Skissu og hugmyndavinna Nemendur vinna að ýmsum 

tilraunum sem tengjast þeirra verki 

15% 

Ástundun Ætlast er til að nemendur vinni jafnt 

og þétt að verkefnum  sínum alla 

önnina 

10% 

Lokaverk og dagbók Nemendur skrá reglulega í dagbókina 

og skila henni með lokaverki sínu 

40% 

Viðtal og sýning Nemandinn rökstyður verkið sitt 20% 
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Námsgögn:   

Bækur Ýmsar bækur um listamenn og ýmsar fræðibækur sem tengjast hugmyndum 

og áhugasvið hvers og eins 

Tímarit Fiber arts, Sculpture, Textileforum, Vävmagasin o.fl 

Ljósrit Efni sem tengist hugmyndum hvers nemanda 

Annað Vefsíður um ýmsa listamenn og efni sem tengist verkefnum hvers og eins 

 

 

Gangi ykkur vel og hafið gaman af 

 

 

 

 

Dagsetning: 

___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


