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Markmið:  

Þekkingarmarkmið:  

• Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning 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:  

Námsefni:  Frá kennara, internet  

Námsmat:  Nemendur þurfa að ná 4,5 í hverjum námsþætti til þess að hann gildi til 
lokaeinkunnar. 

Áfangaeinkunn (%):   Skissubók 30 %  

Skilaverkefni 50%  

Mæting, virkni,   

Verklegt/lokaverkefni annar  10 %  

  



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

*tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýnin hátt um listsköpun  
byggja upp myndverk  
*þróa hugmyndir á opinn og skapandi hátt  
*nýta margvíslega möguleika við úrvinnslu og framkvæmd hugmyndvinna 
hugmyndavinnu með öðrum  
*vinna eigin hugmyndir á persónulegan hátt  
*útfæra myndverk með tilliti til formfræði og myndbyggingar  
*vinna með mismunandi leiðir til listsköpunar og hönnunar  
*sýna frumkvæði og skapandi nálgun í verkum sínum 

sem metið er með:  Símati, sjá nánar undir námsmati  
  
  

Skipulag náms:  

Námstilhögun:  

• Stuttar kynningar á námsefni vikunnar, farið yfir verkefni. 
• Nemendur vinna sjálfir að því efni sem liggur fyrir hverju sinni og skila í skilakassa 

• Verklegar æfingar og skýrsluskil   

Um skilafrest og vanskil:  

Staðnemendur eru með skyldumætingu í kennslustundir, mæting og virkni eru hluti af 
lokaeinkunn. Skilaverkefnum skal skilað í síðasta lagi kl. 23:59 á föstudögum. Engin 
sein skil eru leyfð. Sé óskað eftir seinum skilum skal hafa samband við 
skólameistara.   

 

Um próf:  

 

 

 

 

 
  

Kennsluvikur  Áætluð yfirferð  Skil á  
verkefnum/kannanir  

Vika 34 .  
16– 22. ágúst 

Nýnemar byrja   

 35. vika 
23. – 29. ág 

 24. ágúst Fyrsti kennsludagur 
Kynning á áfanga.  
Hugmyndir , skissur, útfærslur. 
 

  

Vika 36  
30. ág. – 
5. sept. 

 
Formfræði, myndbygging. 

 

Vika 37   
6.-12. sept. 

Hugmyndalist Consetplist Skilaverkefni  
 



Vika 38  
13.-19. sept. 
Framhaldsd. 
15.-18. sept. 

  

Vika 39  
20.-26. sept. 

24. og 25. sept. – 
námsmatsd. 

 Skilaverkefni   

Vika 40  
27. sept. – 3. okt. 

Vetrarfrí 

  

Vika 41  
4.- 10. okt.   

 
 

Skilaverkefni  

Vika 42  
11.-17. okt.   

 Kaflaverkefni  

Vika 43  
18.-24. okt. 
20.-23. okt. 
Framhaldsd. 

  
Framhaldsdeild 

  
 

Vika 44  
25.- 31.okt. 

  Skilaverkefni 

Vika 45  
1.-7. nóv. 

 Skilaverkefni  

Vika 46  
8.- 14.nóv. 

9. og 10. nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. - 
2. umsögn 

 Skilaverkefni  

Vika 47   
15. – 21. nóv.   

 Verkefnabókarskil  
 

Vika 48  
22.-28. nóv   

kynning á lokaverkefni Lokaverkefni 

Vika 49  
29.nóv.-5.des 

Framhaldsd. 1.-
4. des.  

Lokaverkefni annar  
Framhaldsdeild 

 

50.vika 
6.-12.des 

7. des verkefnadagur 
Námsmat 

  

51. vika 

13.-19.des 
Námsmat 
Útskrift 19. desember 

 

  

Birt með fyrirvara um breytingar  

Kennari: Áslaug Sigvaldadóttir 


