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Kennsluefni Listasaga, frá hellalist til 1900 
Ljósrit frá kennara, gögn af neti, bókasafn skólans 
www.inna.is 

Áfangalýsing Megináhersla er lög á að nemendur læri um sjónlistir frá 19. öld og fram 
undir 1960. Þeir geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa 
listsköpun mannsins á hverjum tíma. Nemandi vinnur undir leiðsögn 
kennara þar sem kallað er eftir að hann sé virkur, skapandi og 
sjálfstæður.  

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. 
annarprófpróf 

3 x 4 klst. 12 klst. 

Verkefnavinna 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

 

 

Reglur áfanga Snjalltæki, svo sem símar, spjaldtölvur og fartölvur eru ekki leyfðar í 
tímum, nema sem hluti af beinu námi að beiðni kennara.  
Mæti nemandi ekki í próf á settum prófdegi fær hann tækifæri til að taka 
prófið í skilgreindum endurtektar-prófatíma. Athugasemdir vegna 
viðveruskráningar verða að berast kennara innan viku. Nemendur skulu 
ávallt ganga frá eftir sig í lok hverrar kennslustundar.  
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• helstu stíleinkennum frá raunsæi til 

abstrakt expressionisma.  

• verkum helstu myndlistarmanna á 

tímabilinu.  

• áhrifum tímabilsins á þróun 

nútímalistar.  

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• tjá sig um strauma og stefnur í heimi lista 

á því tímabili sem áfanginn spannar og 

miðla þekkingu sinni á skýran hátt.  

• ígrunda og rökstyðja mál sitt. 

• beita faglegum hugtökum til að tjá sig um 

þekkingu sína á stíleinkennum, 

stílbrögðum og túlkunarleiðum í heimi 

lista á því tímabili sem áfanginn spannar.  

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• vinna á skapandi hátt í verkefnum 

áfangans og sýna frumkvæði í. 

• beita innsæi og sjálfstæðum 

vinnubrögðum við útfærslu verkefna 

undir leiðsögn kennara.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanganum skal nemandi hafa náð eftirfarandi markmiðum:  
Ná að lágmarki 6.0 í öllum annarprófum. Nái nemandi ekki þeirri 
einkunn í prófi má hann taka endurtektarpróf. Ná annareinkunn að 
lágmarki 6.0. Skila verkefnum á réttum tíma.  
Nái nemandinn ekki að uppfylla öll þessi skilyrði hefur hann tækifæri til 
að ljúka áfanganum með lokaprófi. Lokaprófið hefur þá vægi upp á 50% 
á móti annareinkunn. Þurfi nemandi að nýta þetta úrræði þarf hann að 
ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna. 

 

 

 

 

 

  

Heiti Vægi 

Annarpróf 45% 

Kaflapróf 21% 

Myndgreining A, B og C og 
kynning 

15% 

Ýmis verkefni 19% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Rokokó og raunsæi, 17. kafli  

Rómantík, 18. kafli 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Raunsæisstefnan, 19. kafli Kaflapróf 1 

3. vika 
7. - 11. september 

Impressjónismi, 20. kafli  

4. vika 
14. - 18. september 

Impressjónismi, 20. kafli Kaflapróf 2 

Annarpróf 1 

5. vika 
21. - 25. september 

Síð-impressjónismi, 21. kafli Myndgreining A 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Síð-impressjónismi, 21. kafli Kaflapróf 3  

7. vika 
5. -9. október 

Expressjónismi, 22. kafli  

8. vika 
12. – 16. október 

Expressjónismi, 22. kafli Kaflapróf 4 

Annarpróf 2 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Abstraklist, 23. kafli Myndgreining B 

10. vika 
26. - 30. október 

Abstraklist, 23. kafli Kaflapróf 5 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Kúbismi, 24. kafli  

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Súrrealismi, 25. kafli Kaflapróf 6 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Fútúrismi, 27. kafli Annarpróf 3 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Abstrakt-expressjónismi, 28. kafli Kaflapróf 7 –  

Myndgreining C 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Samantekt Kynning á verkefnum 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ingibjörg Böðvarsdóttir 


