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Kennari: Guðbjörg Bergsveinsdóttir.     gudbjorgbergsveinsdottir@fsu.is               GB 

Áfangalýsing:   

Nemendur skoða áhrif lista og skapandi greina á atvinnu- og nýsköpun. Markmið áfangans er 

að nemendur öðlist skilning á hvernig listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun og efla 

hæfni sína til list- og nýsköpunar. Nemendur rannsaka viðfangsefnin með ábyrgum og 

sjálfstæðum hætti. 

Undanfari: LIME1IN05 

Þekkingarviðmið - nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

 rótum, áhrifum og tilgangi lista og menningar í nútímasamfélagi og sögulegu 

samhengi 

 hvernig stefnur og straumar í listum taka sífellt breytingum 

 uppbyggingu,aðferðum, hugtökum og sérkennum mismunandi listgreina 

 

Leikniviðmið - nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

 tengja margvíslegar listir og listform við menningu,samfélag,náttúru og tækni 

 skoða og meta eigin gildi og viðhorf til margvíslegra listforma. 

 nota mismunandi aðferðir í framsetningu verkefna, s.s. með því að tala, skrifa, teikna 

eða miðla á annann hátt. 

Hæfniviðmið - nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

 skilja hlutverk menningar og sköpunar í eflingu skapandi greina 

 taka þátt í umræðum um menningu og listir 

 vera meðvitaður um ólíka upplifun og skoðanir fólks á mismunandi listformum 

 vinna með öðrum með umburðarlyndi og virðingu að leiðarljósi 

 fjalla um eigin verk og listrænar niðurstöður 

Námsefni: 

 ljósrit frá kennara 

 gögn á netinu o.fl 

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

mailto:gudbjorgbergsveinsdottir@fsu.is


Vika Dagsetning Námsefni og viðfangsefni Próf og verkefni 
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6.jan 

 

 

- Kennsla hefst fimmt. 6. janúar. 

- Námsáætlun áfangans kynnt 
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10. jan-3.feb. - Handverk 

 

 

6-9 

 

10-13  

7.feb.-3.mars 

7.mars- 31.mars 

- Myndlist 

- Textíl/fatahönnun 

 

 

 

14-17 

 

 

4.apríl-28.apríl 

11.apríl-19.apríl 

21.apríl 

- Kvikmynd/leiklist 

 

- Páskafrí 

       - Sumardagurinn fyrsti 

 

     18 

 

2.-5. maí - Lokaskil/skrap  

Námsmat: 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

 Handverk      20% 

 Myndlist        20% 

 Textíll/fatahönnun 20% 

 Kvikmynd/leiklist 20% 

Samvinna Nem. velja og vinna saman  10% 

Ástundun Virkni, áhugi og mætingu 10% 

Samtals  100% 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

Guðbjörg Bergsveinsdóttir 6. Janúar 2022 


