
Kennsluáætlun 

Áfangi: MYNL2HH 

Kennari: Áslaug Sigvaldadóttir 

Önn: Vor 2023 

Áætlun unnin: 2. janúar 2023 

 

Markmið:  

Þekkingarmarkmið:  

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• hugstormun og hugarkortum 

• hugsunarferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar 

• notkun óhefðbundinna efna og efnistaka við sköpun 

 

Leiknimarkmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• vinna með mismunandi leiðir til listsköpunar 

• skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan og myndrænan hátt 

• vinna frá hugmynd til lokaafurðar. 

• setja fram eigin hugmyndir á sjálfstæðan og hugmyndaríkan hátt 

• vinna með öðrum við gerð myndverka 

 

Hæfnimarkmið:  

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

• til að vinna og skila af sér afurð 

 

sem metið er með: Símat og leiðsagnarmat 

 

Námsefni: Allt námsefni útvegað af kennara  

Námsmat:   Mat á virkni, ástundun, sjálfstæði, áræðni,   



Þetta er símatsáfangi sem byggir á 

leiðsagnarmati og jafningamati.   
 

Verkefnaeinkunn (100%): Skissubók 25 % 

 Verkefni 50 % 

 Mæting ( ástundun)10 %  

vinnubrögð (virkni, áræðni, sjálfstæði) nýting 

leiðsagnar og frágangur 15% 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: Skyldumæting er í tíma, ástundun hefur áhrif á lokaeinkunn  

• Ástundun/ mæting er hluti af lokaeinkunn 

•  

Um skilafrest og vanskil: Nemendur  

• Mæti nemendur illa kemur það bæði fram sem hluti af loka einkunn og kemur 

einnig niður á verkefnum sem unnin eru.  

• Nemendur eru hvattir til að mæta í alla tíma 

Um próf: Verkefna og skissubókarskil 

•  

 

Áætluð Yfirferð 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

1. vika 
1-7. jan. 

2. jan. Stundatöflubirting 

3. jan. Kennsla hefst 

6. jan. Þrettándinn 

 

Hugtakakort og 

skissutækni 

2. vika 
8-14. jan. 

10. jan. Umsjón 

13. jan. Töflubreytingum lokið 

 

Hugtak og myndvinnsla 

3. vika 
15-21. jan. 

16. jan. Kennsluáætlanir birtar 

17. jan. Fundur 

20. jan. Bóndadagur 

 

Form og skissur 



4. vika 
22-28. jan. 

24. jan. Umsjón Formskissur  

5. vika 
29 jan.-4 feb. 

30. jan. Fundur 
31. jan-3. feb. Framhaldsdeild í 
FSN 

Formgerð og skissur 

6. vika 
5-11. feb. 

6. feb. Framhaldsskólahermir 

7. feb. Fundur 

9-10. feb. Námsmatsdagar 

 

Dótarí 

 

7. vika 
12-18. feb. 

14. feb. Umsjón 
 

Dótarí  

8. vika 
19-25. feb. 

19. feb. Konudagur 

20. feb. Bolludagur 

21. feb. Sprengidagur – Umsjón 

22. feb. Öskudagur 

Dótarí og reddymake 

9. vika 
26. feb-4. mars. 

28. feb. Fundur 
 

Dótarí og reddymake 

10. vika 
5-11. mars. 

7. mars. Umsjón Dótarí og reddymake 

11. vika 
12-18. mars 

Kynheilbrigði - þemavika  

14. mars. Fundur 

14-17. mars. Framhalsdeild í FSN 

 

Þema vika/ 

rannskóknarvinna. 

12. vika 
19-25. mars. 

20-21. mars. Námsmatsdagar 

 

Innsetning skissuvinna 

13. vika 
26. mars-1. apríl. 

28. mars. Umsjón 

 

Innsetning 

14. vika 
2-8. apríl. 

3. apr. Páskafrí hefst 

6. apr. Skírdagur 

7. apr. Föstudagurinn langi 

 Páskafrí 

15. vika 
9-15. apríl. 

9. apr. Páskadagur 

10. apr. Annar í páskum 

12. apr. Kennsla hefst 

 

Páskafrí og  

Undirbúningur fyrir 

sýningu 

16. vika 
16-22. apríl. 

18. apr. Umsjón 

20. apr. Sumardagurinn fyrsti 
21. apr. Vorfrí 

Uppsetning verka 

Dótarí og innsetning 

17. vika 
23-29. apríl 

25. apr. Fundur Powerpoint  

Íslenskurmyndlistamaður 



18. vika 
30. apr.-6. maí. 

1. maí. Verkalýðsdagurinn 

2. maí. Umsjón 

Powerpoint kynningar og 

jafningamat á verkum og 

kynningum 

19. vika 
7-13. maí. 

8-12. maí VERKEFNADAGAR 

Framhalsdeild í FSN 

 

20. vika 
14-20. maí. 

15-19. maí. Námsmatsdagar 

18. maí. Uppstigningardagur 

 

21. vika 
21-27. maí. 

22. maí. Námsmatsdagur 

23. maí. Einkunnarbirting 

24-25. maí. Úrvinnsla 

26. maí. Útskrift 

 

22. vika 
28. maí.-3. júní. 

28. maí. Hvítasunnudagur 

29. maí. Annar í Hvítasunnu 

30-31. maí. Starfsdagur kennara 

 

 

  Birt með fyrirvara um breytingar 
Kennari 

 


