
Kennsluáætlun 
Áfangi: MYNDL2ÞV05 

Kennari: Áslaug Sigvaldadóttir 

Önn: Vorönn 2019 

Áætlun unnin: 2.1.2019 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• hugtökum eins og jákvætt/neikvætt rými 

• vægi forma og hlutfalla í myndbyggingu 

• grunnforsendum myndbyggingar í tvívíðum og þrívíðum verkum 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• nota á meðvitaðan hátt jákvæð og neikvæð form í myndbyggingu 

• yfirfæra niðurstöðu kannana sinna úr tvívídd yfir í þrívídd 

• geta byggt upp einföld verk sem byggist á virkni í þrívídd 

Hæfnimarkmið: 

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

• túlka hugmyndir með beitingu forma og hlutfalla í mynd  

• þekkja áhrif línu og flata í myndbyggingu  

• kynna niðurstöður sínar á fjölbreyttan hátt  

• taka á virkan hátt þátt í umræðu um verkefni sín og annarra nemenda 

sem metið er með: Leiðsagnarmat 

 

Námsefni:  

Námsmat: 
 
Prófseinkunn (%):   
Verkefnaeinkunn (%): Mæting : skyldumæting í 90 % tíma 

Verkefni: verkefni eru lögð fram vikulega og skilast í 
formi mynda, þrívíðra verka og skyggnum (power 
point) 

 

   
   
   
   

 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Innlögn verkefna er jafnt og þétt alla önnina, nemendur halda skissubók sem þeir skrifa og 
skissa verkefni og vinna áfram með þær hugmyndir sem byggjast upp smásaman. 



Skoðuð verða þrívíð myndform og nemendur kynna sér íslenska og erlenda 
skúlptúr/höggmynda listamenn.  

Um skilafrest og vanskil: 

Myndlistaráfanginn er með mætingarskyldu og mætingarlágmark, ætlast er til þess að 
nemendur mæti í verkefnatíma á móti árekstrum.  
 

Um próf: 

•  

Vikuskema: 

Þriðjudagar →   9:35- 12:05  11:15-12:05 
Fimmtudagar →    8:30 -9:20 9:35- 10:25 
 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 1 

1.-5. janúar 

5. janúar – fyrstu 

kennsludagur 

  

 

4. janúar – fyrsti kennsludagur 

 

 

Vika 2 

6.-12. janúar 

Kynning á áfanga 

 

 

 

 

 

Vika 3 

13.-19. janúar 

Kynning á þrívíðum verkum og 

íslenskum listmönnum 

Verkefni: 

hugmyndavinna 

 

 

Vika 4 

20.-26. janúar 

Kúfes 

 

Skissubók skilað inn 

mánudag 

 

 

Vika 5 

27. jan. – 2. febrúar  

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 29. jan. – 2.feb. 

 

Hugmyndavinna Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 6 

3.-9. febrúar 

5. febrúar – 1. umsögn 

Útfærsla hugmyndavinnu 
Verk 1 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

 



Vika 7 

10. – 16. febrúar 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 1 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 8 

17. – 23. febrúar 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 1 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 9 

25. febrúar – 2. mars 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 2 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 10 

3.-9. mars 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 2 

Skissubók 

Verkefna vinna 

Vika 11 

10. – 16. mars 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 2 

Skissubók 

Verkefna vinna 

Vika 12 

17. – 23. mars 

Framhaldsd. í Grf. 19.-

22.mars 

Húsfundur 19. mars 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 3 

Skissubók 

Verkefna vinna 

Vika 13 

24. mars – 30. mars 

28. mars -námsmat 

29. mats - vetrarfrí 

 Enginn tími 28. mars 

 

Vika 14 

31.mars-6. apríl 

2. apríl – 2. umsögn 

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 3 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 15 

7.-13. apríl  

 

Útfærsla hugmyndavinnu 

Verk 3 

Skissubók 

Verkefna vinna 

 

Vika 16 

14.-20. Apríl 

Páskaleyfi Enginn tími þessa vikuna 



Vika 17 

21.-27. apríl 

24. aprí hefst l – kennsla 

eftir páskaleyfi 

25. apríl – fyrsti 

sumardagur 

 

24. apríl – fyrsti kennsludagur eftir 

páskaleyfi 

Enginn tími þessa vikuna 

Vika 18 

28. apríl -4. maí 

 

 

1.maí – Verkalýðsdagurinn 

Uppsetning sýningar 

Lokahönd lögð á verkefni 

uppsetning og 

sýningaskrá. 

Vika 19 

5. -11. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 6.-10. maí 

 

Verkefnadagar Sýning verkefna frá 

önninni, 

 

Vika 20 

12.-18. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

19.-25. maí 

 

 

Námsmat 

21. maí - einkunnabirting 

25. maí - útskrift 

 

 

 

       Birt með fyrirvara um breytingar, 

Áslaug Sigvaldadóttir 

        

 


