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Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

Listasaga 1 - LISAHN05 

Kennari Ingibjörg Böðvarsdóttir, ingibjorg.bodvarsdottir@fss.is 

Viðtalstími Viðtalstími: miðvikudagar milli kl. 12:50 og 13:30.  

Kennsluefni Listasaga - Frá hellalist til 1900.  
Ljósrit, gögn af neti, bókasafn skólans.  
www.inna.is – námsumhverfi skólans. 

Áfangalýsing Í áfanganum kynnir nemandinn sér forsendur sjónlista og helstu 
stílbrigði í vestrænni listasögu frá öndverðu og fram að 19. öld í 
samhengi við evrópska sögu og tengsl listarinnar við þjóðfélagið á 
hverjum tíma.  

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

Undirbúningur f. annarpróf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Verkefnavinna 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

.  

 

 

 

 

 

 

http://www.inna.is/


Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• helstu stíleinkenni og stefnum í 

vestrænni listasögu frá 

hellamálverkum til 1900 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• setja listasöguna í menningarlegt og 

félagslegt samhengi og geri sér grein 

fyrir hvaða áhrif staðhættir, 

náttúruauðlindir, tækniframfarir og 

stjórnarfar hafa á listræna sköpun 

• fjalla um listasöguna með almennri 

ígrundun og samanburði 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nota hugtök sem tengjast faginu til að 

tjá skoðanir sínar og rökstyðja þær 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Heiti Vægi 

Annarpróf 45% 

Kaflapróf 21% 

Myndgreining A, B og C 15% 

Ýmis verkefni 19% 



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 28. ágúst 

Hellalist, 1. kafli  

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Stein- og bronsöld, 2. kafli 

Mesópótamía, 3. kafli 

Kaflapróf 1 

3. vika 
7. - 11. september 

Forn-Egyptar, 4. kafli  

4. vika 
14. - 18. september 

Krít, 5. kafli Kaflapróf 2 

Annarpróf 1 

5. vika 
21. - 25. september 

Forn-Grikkir, 6. kafli Myndgreining A 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Róm, 7. kafli Kaflapróf 3  

7. vika 
5. -9. október 

Germanir, 8. kafli 

Keltar og norrænir menn, 9. kafli 

 

8. vika 
12. – 16. október 

Rómönsk list, 10. kafli Kaflapróf 4 

Annarpróf 2 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Gotnesk list, 11. kafli Myndgreining B 

10. vika 
26. - 30. október 

Endurreisn, 12. kafli Kaflapróf 5 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Fágun og fínleiki, 13. kafli  

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Háendurreisn, 14. kafli Kaflapróf 6 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Ný viðmið, 15. kafli Annarpróf 3 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Barokk, 16. kafli Kaflapróf 7 –  

Myndgreining C 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Samantekt  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ingibjörg Böðvarsdóttir 


