
Kennsluáætlun 
Áfangi: ÍSLE2ÍK05 – Íslenskar kvikmyndir 

Kennari: Þiðrik Örn Viðarsson 

Önn: Haustönn 20222 

Áætlun unnin: Ágúst 2022 

 

Markmið:  

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• helstu kvikmyndum sem framleiddar hafa verið á Íslandi á íslensku 

• þróun íslenskra kvikmynda 

• hvernig orðaforði og málfar hefur þróast í íslenskum kvikmyndum 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• að skilja og nota bókmennta- og kvikmyndafræðihugtök 

• nota gagnrýna hugsun til að fjalla um hin ýmsu viðfangsefni íslenskra kvikmynda í ræðu og 
riti 

 

Hæfnimarkmið: 

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

• túlka kvikmyndir og setja í menningarlegt samhengi 

• taka þátt í umræðum um íslenskan kvikmyndaarf 

• skrifa kvikmyndadóm 

 

sem metið er með: verkefnum sem nemendur vinna jafnt og þétt að alla önnina. Notast 

verður við leiðsagnarmat. 

 

Námsefni: Efni frá kennara. 

Námsmat: 



Prófseinkunn (0%):   

 

Verkefnaeinkunn (100%):     

   

   

   

   

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Í hverri viku verður horft á íslenska kvikmynd. Lögð verða fyrir verkefni bæði munnleg og 

skrifleg. Mikil áhersla verður lögð á umræður þar sem nemendur þurfa að nota gagnrýna 

hugsun.  

Um skilafrest og vanskil: 

Skila þarf verkefnum fyrir miðnætti á föstudegi í þeirri viku sem þau eru lögð fyrir nema 

um annað sé sérstaklega samið.  

Um próf: 

Engin próf eru í áfanganum. 

Vikuskema: 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

33. vika 
14-20 ág. 

15. ág. Stundatöflubirting 

17. ág. Nýnemadagur 

18. ág. Skólasetning 

 

Yfirferð á kennsluáætlun 

 

 

  

34. vika 
23. ág. Umsjón 

 

 

Verkefni og umræður. 



21-28 ág. Kvikmyndaáhorf 

 

35. vika 
29.ág – 4. sept. 

29. ág. Töflubreytingum lokið 

30. ág. Fundur 

31. ág. Foreldrafundur 

 

Kvikmyndaáhorf 

 
  

 

 

 

 

Verkefni og umræður. 

36. vika 
5-11 sept. 

6. sept. Umsjón 

 

Kvikmyndaáhorf 

  

 

Verkefni og umræður. 

37. vika 
12-18 sept. 

13. sept. Fundur  

6-9. sept. Framhaldsdeild í FSN 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

Verkefni og umræður. 

38. vika 
19-25. sept. 

20. sept. Umsjón 

23. sept. Námsmatsdagur 

 

Kvikmyndaáhorf  

 

 

Verkefni og umræður. 

39. vika 
26. sept. – 2. okt. 

26. sept.  Námsmatsdagur 

27. sept. Umsjón 

 

Kvikmyndaáhorf  

 

Verkefni og umræður. 

40. vika 
3-9. okt. 

4. okt. Fundur 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

Verkefni og umræður. 

41. vika 
10-16 okt. 

Valvika 

11. okt. Fundur 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

 

Verkefni og umræður. 

42. vika 
17-23. okt. 

18. okt. Umsjón 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

Verkefni og umræður. 

43. vika 
24 -30. okt. 

25-28. okt. Framhaldsdeild í FSN 

 

Kvikmyndaáhorf 

  

 

Verkefni og umræður. 

44. vika 31. okt – 1. nóv. Námsmatsdagar 
 



31 okt. – 6. nóv. 2-4. nóv. Haustfrí 

45. vika 
7-13. nóv. 

8. nóv. Umsjón 

 

Kvikmyndaáhorf 

 
 

 

 

 

Verkefni og umræður. 

46. vika 
14-20. nóv. 

15. nóv. Fundur 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

Verkefni og umræður. 

47. vika 
21-27. nóv. 

22. nóv. Fundur 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

 

Verkefni og umræður. 

48. vika 
28. nóv  -4. des. 

29. nóv. Umsjón 

 

Kvikmyndaáhorf 

 

 

Verkefni og umræður. 

49. vika 
4 -11 des. 

Verkefnavika 

5-8. des. Framhaldsdeild í FSN 

9. des. Námsmat  

 

Skil á lokaverkefni. 

50. vika 
12 – 18. Des. 

12-15. des. Námsmat 

16. des. Útskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


