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 Áfangalýsing:

Nemendur læra um skynjun mannsins, sjón, heyrn, snertiskyn og hverjar eru 
forsendur skynjunar og hvernig maðurinn nýtir sér þær til listsköpunar. Fjallað 
verður um listgreinar sem tengjast sjón, myndlist, ljósmyndun, prent og hönnun. 
Einnig verður komið inn á greinar sem tengjast heyrn og hreyfingu, tónlist, dans og 
hvernig sumar greinar tengjast fleiri en einum þætti skynjunar, leiklist, kvikmyndir.

Litafræði verður tekin fyrir bæði fræðilega og verklega og þróun ljósmyndunar sömu 
leiðis.

Námslýsing:

Kennari fjallar um efnið með fyrirlestrum um skynjun, litafræði og um nokkrar 
listgreinar.
Nemendur fá verkefni sem þeir leysa í hóp, en einnig sem einstaklingar. Gerðar 
verða verklegar æfingar í litafræði og skynjun, farið verður í vettvangsferðir, á söfn, 
í leikhús og kvikmyndahús, listamenn verða heimsóttir.
Gestafyrirlesarar verða fengnir til að fjalla um sérstök viðfangsefni sem tengjast 
áfanganum. Árangur verkefnavinnunnar og vettvangsferðir verða síðan til umræðu, 
þar sem nemendur og kennari leitast við að skapa umræðu og rökræða 
viðfangsefnið.

Skil:
Nemendur vinna í glósurbækur, skissubækur, sem er skilað í lok annar.
Hóparnir og hver nemandi skila verkefnum, einu hópverkefni og einu 
einstaklingsverkefni.

Námsmat:
Próflaus áfangi, gefið er fyrir verkefni, frammistöðu í tímum, þátttöku í umræðum, 
frágang á glósurbók og skissubók.

Hópverkefni og einstaklingsverkefni 50%
Glósurbók, vinnumappa 30%
Skissubók, dagbók 15%
Ástundun og frágangur 5%

Glósurbækur og verkefnamöppur sem nemendur skila til mats, skal sótt á sýnidegi prófa.
Eftir það geymir skólin verk nemenda og ábyrgist þau í eitt ár.

Kennslustundir 6 stundir á viku, 3x2 stundir.

Mætingarskilda er 100%
90% mæting er lágmark

Nemandi þarf að hafa með sér glósubók, skissubók og skriffæri í tíma.

netföng, garmann@vma.is 

Heimasíða, http://kennarar.vma.is/garmann

Viðtalstímar, GÁR,  þriðjudag 9.00 – 9.45
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Kennari Sk.st.

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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