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Námsáætlun
Kennari: Sigríður Sigurðardóttir sigridurs@fg.is

Áfangi: HUGM1hu05
Í áfanganum verður kennd markviss hugmyndavinna. Ýmsar aðferðir sem menn beita við að fá og þróa,
hugmyndir verða kenndar eins og til dæmis hugkort og synektík. Nemendur halda dagbók/skissubók og
vinna markvissa skissuvinnu og safna hugmyndum sínum í hugmyndabanka. Kenndar verða aðferðir við
að vinna hugmynd frá frumskissu til ákveðins hlutar s.s. húss eða húsgagns, flíkur, myndverks,
kvikmyndar o.s.frv. Lögð er áhersla á að kenna nemendum sjálfbærni og vinna þeir verkefni úr efni sem
annars færi í rusl. Nemendur fá þjálfun í að ræða um og gagnrýna verk sín og annarra nemenda.
Nemendur fara á eigin vegum á myndlistar- og hönnunarsýningar og mögulega einnig með kennara, og
skila umfjöllun um þær og taka þátt í umræðum um þær. Íslenskir listamenn og hönuðir verða kynntir.
Unnin verða bæði tvívíð og þrívíð verk.
Áfangamarkmið
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• aðferðum til hugmyndavinnu og skrásetningar
• hugsunarferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar
• hugmyndavinnu íslenskra listamanna, arkítekta og hönnuða
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• skapa og þróa verk út frá gefnum forsendum, frá frumhugmynd til endanlegrar afurðar í prótótýpu eða listaverki
• nota mismunandi efni við hugmyndavinnu
• halda utan um hugmyndavinnu sína í dagbókarformi og hugmyndabanka
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• þróa hugmynd í gegnum persónulegt vinnuferli, með leiðsögn í átt að listrænni afurð sem er metið með
verkefnum
• fjalla um hugmyndalegan og verklegan bakgrunn verka sinna sem er metið með verkefnum og munnlegri
framsögn
• taka þátt í uppbyggilegri og frjórri samræðu um verk sín og annarra sem er metið með verkefnum og munnlegri
framsögn



Verkefnaáætlun verður uppfærð reglulega á INNU



Fylgist einnig daglega með tilkynningum á INNU



Öll verkefni verða sett á INNU undir EFNI og mögulega undir Verkefni/próf ef skila
á verkefni beint á INNU

Heimavinna
Nemendur fá eina skissubók og eiga að skrásetja ALLAR góðar hugmyndir sem þeir fá og þeir vinna
reglulega skissu- og hugmyndavinnu í skissubókina heima , bæði verkefni frá kennara og eigin
hugmyndir. Skrifið dagsetningar á hverja síðu ! Gerið eina hugmynd/skissu á dag alla önnina !!
Nemendur eru líka hvattir til að vinna skissur í þrívíð efni og nota hvaða pappír eða efni sem er, nýta líka
það sem annars er hent!! Áhersla er lögð á að nemendur geri það að venju sinni að vera sífellt vinnandi í
skissubækurnar- á hverjum degi eitthvað.
Skrásetja í Ferilmöppu
Nemendur eiga að taka ljósmyndir af verkum sínum á nokkrum stöðum í ferlinu og setja inn á OneDrive í
möppu sem heitir FERILMAPPA og þar inni á hver nemandi að eiga möppu með fullu nafni og
undirmöppum frá hverjum áfanga þar sem nokkrar myndir af hverju verkefni, ferlinu og lokaverki, eru
settar inn og merktar með heiti annar s.s. núna HUGM1hu05 V21. Þessi myndabanki verður svo

lagður til grundvallar Ferilmöppu sem nemendur læra að útbúa í lok náms á Myndlistarbraut og
Hönnunar og markaðsbraut/ hönnunarsviði og sem val á Fatahönnunarbraut.
Eins er hægt að nýta myndbankann sem “portfolio” fyrir umsóknir í framhaldsnám.
Námsmat
Þetta er símatsáfangi og öll verkefni verða metin til einkunnar svo og ástundun og virkni í tímum og
umræðum. Metið verður meðal annars með tilliti til sjálfstæðis, tækni, fagurfræði, hugmyndaauðgi,
vinnusemi og vinnubragða og hvernig nemandi tekur leiðsögn. Upplýsingar um nánari útfærslu
námsmats verður sett á Námsnetið

Nemendur eiga sjálfir að koma með ýmis teikniáhöld, gott strokleður og yddara 

87% Raunmæting.
Nemandi getur unnið upp veikindafjarvistir með því að mæta í tvö opin verkstæði ef raunmæting nær
75%.
Ein veikindafjarvist er felld niður á móti einni kennslustund á opnum verkstæðum sem geta verið
samtals 8 kennslustundir.
Ef þessum skilyrðum er ekki náð er nemandi fallinn í áfanganum.
Ef 87% raunmætingu er hins vegar fullnægt þarf nemandi að ná einkunninni 4,5 til að ná áfanganum.
Nauðsynlegt er að nemendur séu virkir að skoða INNU á hverjum degi !

