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V814 GERÐ NÁMSKEIÐSLÝSINGA OG KENNSLUSKRÁR
TILGANGUR OG UMFANG
Listaháskólinn gerir kennsluskrá fyrir komandi skólaár og skal hún kynnt á
heimasíðu skólans. Kennsluskráin er á rafrænu formi og í henni eru
námskeiðslýsingar fyrir öll námskeið sem kennd eru á hverju ári.
ÁBYRGÐ
•

Deildarforsetar og fagstjórar.

HVENÆR
•

Námskeiðslýsingar vorannar eru tilbúnar viku eftir lok starfsdaga í nóvember.
Kennsluskrá fyrir næsta skólaár er tilbúin í apríl.

LÝSING
•

Í hverri námskeiðslýsingu skal gera grein fyrir heiti, númeri, tegund, stigi og á
hvaða önn námskeiðið er kennt. Jafnframt skulu koma fram upplýsingar um
einingafjölda, tungumál, forkröfur, hæfniviðmið, námsmat ásamt stuttri lýsingu.
(Leiðbeiningar um gerð námskeiðslýsinga, skólareglur)

•

Það er á ábyrgð deildarforseta að hafa yfirsýn yfir stöðu námskeiðslýsinga og
innihald kennsluskrár.

•

Deildarforsetar / fagstjórar kalla eftir nýjum námskeiðslýsingum fyrir starfsdaga.

•

Námskeiðslýsingar eru lesnar yfir af deildarforseta/fagstjóra/ fastráðnum
kennurum.

•

Deildarforsetar /fagstjórar meta hvort senda þurfi námskeiðslýsingar í
prófarkalestur. Ef þörf er á því er það gert og síðan eru þær sendar í þýðingu.

•

Deildarforseti / fagstjóri ber ábyrgð á því að réttar námskeiðslýsingarnar séu
settar á innri vef skólans. Námskeiðslýsingarnar eru sendar til deildarfulltrúa /
verkefnisstjóra sem setur þær á innri vefinn, bæði á íslensku og ensku.

•

Deildarforseti, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu og forstöðumaður
tölvuþjónustu bera ábyrgð á því að kennsluskráin sé rétt á heimasíðu skólans.

TILVÍSANIR
•

Skólareglur

•

Leiðbeiningar um gerð námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða (hægt að nálgast á
Sameign skólans).
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UPPSETNING NÁMSKEIÐSLÝSINGA – COURSE DESCRIPTIONS

	
  

Grunnupplýsingar:

Course Information

(Upplýsingar sem eru skráðar af
deildarfulltrúa og birtast í MySchool)

(Departmental corrdinators add the
following information to MySchool)

Heiti námskeiðs:

Course unit title:

Númer námskeiðs:

Course unit code:

Tegund námskeiðs:

Type of course unit:

Stig námskeiðs:

Level of course unit:

Önn:

Semester:

Einingafjöldi:

Number of ECTS:

Tungumál:

Language of instruction:

Forkröfur:

Prerequisites:

Hæfniviðmið:

Learning outcomes:

Lýsing:

Course content:

Námsmat:

Assessment methods:

Umsjónakennari:

Name of lecturer:

Kennarar:

Teachers:

Ítarlegri upplýsingar:

Additional information

(Upplýsingar sem kennarar
skrá um námskeiðið)

(Teachers add the following
information to MySchool)

Vinnulag:

Teaching methods:

Námsmat og forsendur:

Assessment methods and criteria:

Lesefni:

Reading material:

Kennsluáætlun:

Planned learning activities:
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LEIÐBEININGAR UM UPPSETNINGU Á NÁMSKEIÐSLÝSINGUM
Þegar gengið er frá námskeiðslýsingum þá þarf uppsetningin að vera frekar nákvæm. Í þessu
skjali eru leiðbeiningarnar um uppsetningu og sýnidæmi á eftir.
Uppsetning:
Arial, 12p letur, 1 1/2 línubil og ekki bil fyrir framan eða aftan (space before and
after )
Öll atriði feitletruð en ekki textinn fyrir aftan tvípunktinn. Dæmi: Heiti námskeiðs:
Ábyrgð hönnuða í samfélaginu
Ekki punktar í lok hvers atriðis. Dæmi: Tegund námskeiðs: Skylda
Atriðin sem eiga að koma fram eru eftirfarandi:
Heiti námskeiðs:
Númer námskeiðs:
Tegund námskeiðs: Setja skylda (eða val) og síðan deild eða braut með litlum staf.
Stig námskeiðs: Setja Bakkalár 1.2 (eða Meistaranám 2.1 eða viðeigandi stig)
Önn: Setja: 5. eða 6. önn ( eða viðeigandi önn.)
Einingafjöldi: Fjöldi eininga (sleppa ECTS)
Tungumál: Það tungumál sem kennslan fer fram á.
Forkröfur: Fjöldi einingar sem nemendur þurfa að hafa lokið eða þau námskeið sem
þeir þurfa að hafa lokið.
Hæfniviðmið: Hér skal hefja upptalningu á eftir tvípunktinum á litlum staf og setja
kommu í lok setningar nema í síðasta lið upptalningar, þar skal setja punkt. Dæmi:
Hæfniviðmið: Í lok námskeið eiga nemandur að:
•

geta tekið meðvitaða afstöðu til einstakra mála er varða hlutverk og ábyrgð
hönnuða í samfélaginu og rökstutt skoðanir sínar,

•

geta stundað sjálfstæð vinnubrögð, beitt upplýsingatækni og fengist við skrif á
forsendum sinnar faggreinar.

Lýsing skal vera ein málsgrein.
Námsmat: Stikkorð sem gefa skýra mynd af því námsmati sem fer fram í námskeiðinu.
Umsjónarkennari:
Kennarar (eða kennari):
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Sýnidæmi:
Heiti námskeiðs: Ábyrgð hönnuða í samfélaginu
Númer námskeiðs: HFR302-02H
Tegund námskeiðs: Skylda á 3. ári í hönnunar- og arkitektúrdeild
Stig námskeiðs: Bakkalár 1.2
Önn: 5. eða 6. önn
Einingafjöldi: 2
Tungumál: Íslenska
Forkröfur: Hafa lokið 60 einingum í hönnunar- og arkitektúrdeild
Hæfniviðmið: Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
•

kunna skil á helstu siðareglum fagstétta,

•

geta fjallað í rituðu og töluðu máli um hlutverk, ábyrgð og stöðu hönnuða í
samfélaginu á gagnrýninn og fræðilegan hátt,

•

geta fjallað um ólík gildisviðmið á fræðilegum forsendum,

•

geta tekið meðvitaða afstöðu til einstakra mála er varða hlutverk og ábyrgð hönnuða í
samfélaginu og rökstutt skoðanir sínar,

•

geta stundað sjálfstæð vinnubrögð, beitt upplýsingatækni og fengist við skrif á
forsendum sinnar faggreinar.

Lýsing: Í námskeiðinu er fjallað um samfélagslega ábyrgð hönnuða, samskipti og samband
hönnuða við neytendur, kaupendur verkefna, aðra hönnuði og opinberar stofnanir. Fjallað er
um hlutverk hönnuða á gagnrýninn hátt og litið á stöðu hönnuða í samfélaginu frá ýmsum
sjónarhornum. Áhersla er lögð á að skoða ábyrgð hönnuða í tengslum við umhverfismál og
mannréttindi. Nemendur kynna sér mismunandi fræðikenningar úr heimspeki og siðfræði og
eru þjálfaðir í að skoða raunveruleg álitamál í ljósi þessara kenninga.
Námsmat: Ritgerð og hópverkefni
Umsjónarkennari: Gunnar Hersveinn Sigursteinsson
Kennari: Sóley Stefánsdóttir
	
  

	
  

	
  

8

	
  

	
  

Kennsluskrárnefnd 2013

ÁBENDINGAR PRÓFARKALESARA, HELGA K. GRÍMSSONAR, UM
ORÐANOTKUN VIÐ GERÐI NÁMSKEIÐSLÝSINGA
Uppsetningar:
• Skáletra heiti námskeiða í texta og þegar þau koma fyrir í forkröfum.
•

Skrifa í BA námi þegar það kemur fyrir ekki einungis BA.

•

Þegar námskeið er skylda/val fyrir ákveðinn hóp er best að segja skylda fyrir eða á/í.
Dæmi: Tegund námskeiðs: Skylda fyrir nemendur á 2. og 3. ári í fatahönnun. Eða:
Tegund námskeiðs: Skylda í grafískri hönnun /Skylda á 3. ári í grafískri hönnun.

•

Þegar námskeið er kennt á nokkrum önnun samhliða (t.d. kennt bæði á 2. og 3 ári) skal
það sett fram á eftirfarandi hátt: Önn: 4. og 6. önn. En ef um er að ræða námskeið sem
er kennt á mörgum önnun er það sett fram svona: Önn: 3. til 6. önn (þýðir þá að
námskeið er kennt bæði haust og vorönn á 2. og 3. ári).

•

Þegar um forkröfur er að ræða á að skrá þær á eftirfarandi hátt: Forkröfur: Að hafa
lokið (síðan nöfn námskeiða eða fjöldi eininga).

Málfar:
• Sammælst um að nota námskeiðs, það er að segja án greinis, í setningunni Í lok
námskeiðs eiga nemendur að:.
•

Þegar skrifa á geta kynnt og tekið þátt í umræðum um eigin verk er réttara að skrifa
geta kynnt eigin verk og tekið þátt í umræðum. Það er að tengja ekki saman tvær
ólíkar gjörðir, það fer betur að aðgreina á milli sagna.

•

Meginreglan er að segja: Í námskeiði í stað Á námskeiðinu.

•

Meginregla er að segja: Í námskeiðinu er í stað: Í námskeiðinu verður.
Þar sem lýsingarnar eiga að vísa til þess sem gerist en ekki til þess sem verður.

•

Orð eins og merking, greining, kynning og mæting, eiga að vera í eintölu.

•

Í stað orðsins nálgun mætti frekar notast við orðin afstaða og aðferðir ef við á. Nota
ætti orðið nálgun sparlega og þá helst í samhenginu mismunandi nálganir.

•

Í stað orðsins stílar mætti frekar nota orðið stíltegundir. Ekki er rétt að skrifa hinir
ýmsu stílar. Notkun á ýmis í þessu samhengi er röng. Betra væri að segja ólíkar
stíltegundir.

•

Skrifa skal ártöl og aldir með tölustöfum t.d. 20. öld.

•

Samræma á námskeiðslýsingar þannig að nöfn kennara séu alltaf eins skráð við þau
námskeið sem þau kenna.
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UM HÆFNIÐVIÐMIÐ
Byggt á samantekt Dr. Guðrúnar Geirsdóttur og Önnu Guðmundsdóttur um hæfnivið sem má finna á vef
kennasluskrifstofu HÍ og viðmiðum frá Menntamálaráðuneytinu.

Hluti af samræmdu gæðaeftirliti og samræmdu háskólakerfi í Evrópu var innleiðing
hæfniviðmiða. Hingað til hafa kennarar skilgreint námskeið sín og markmið þeirra út frá
inntaki þess. Þá er vísað til þess sem kennari ætlar að fara yfir og framkvæma með
nemendum sínum. Hæfniviðmiðin (learning outcome) vísa hins vegar til þess sem nemandi á
að geta – hvað hann á að vera fær um í lok námskeiðs eða náms.
Hæfniviðmiðin eru samsett og skilgreind úr frá þekkingu, hæfni og leikni.
Þekking:
Nemandi býr yfir þekkingu innan fræðigreinar eða starfsgreinar.
Í því felst að nemandi:
•

hafi öðlast almennan skilning og innsæi í helstu kenningar og hugtök,

•

hafi vitneskju um nýjustu þekkingu á völdu sviði,

•

þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.

Leikni:
Nemandi getur beitt aðferðum og verklagi starfsgreinar eða fræðigreinar.
Í því felst að nemandi:
•

geti notað viðeigandi tækja-, tækni- og hugbúnað,

•

geti beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna,

•

geti rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni,

•

geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru,

•

greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til finna þær, meta áreiðanleika
þeirra og nýta á viðeigandi hátt,

•

geti nýtt sé viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði,

•

hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.

Hæfni:
Nemandi geti hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:
•

hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan
fræðigreinar,
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geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og
fylgt henni,

•

geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa,

•

sé fær um að túlka og kynna fræðileg atriði og rannsóknaniðurstöður.

Þegar kennari vinnur hæfniviðmið fyrir ákveðin námskeið þarf hann að byrja á því að skoða
hæfniviðmið viðkomandi deildar. Þar finnur hann viðmið sem helst hæfa hans markmiðum og
námskeiði og finnur út hvernig best reynist að orða þau í eigin námskeiði.
Nokkur hagnýt atriði:
Hæfniviðmið þurfa að vera mælanleg (tengjast þannig námsmati).
5-8 hæfniviðmið eru yfirleitt hæfilegur fjöldi í námskeiði.
Forðast óljós eða teygjanleg hugtök.
Sagnir sem lýsa hæfniviðmiðum
Það getur reynst snúið að finna réttu sagnorðin til að lýsa hæfniviðmiðum námskeiða, einkum
þar sem þau þurfa að samræmast hæfniviðmiðum námsleiðanna/deildanna í heild. Hér að
neðan eru nokkur dæmi um sagnorð sem einungis eru ætluð til að auðvelda gerð
hæfniviðmiða.
Útskýra, lýsa, þekkja, flokka, skipuleggja, skrifa, setja í samhengi, samræma.
Túlka, áætla, greina á milli, útskýra, víkka, alhæfa, draga ályktanir, umorða, endurskrifa,
draga saman, ræða, framkvæma, tjá, bera saman.
Beita, leysa, byggja, sýna, breyta, uppgötva, stýra, afmarka, undirbúa, framleiða.
Tengja, meta, stunda, stjórna, staðfesta.
Skilgreina, aðgreina, teikna útlínur/lýsa í grófum dráttum, velja, aðskilja, benda á andstæður,
réttlæta, prófa, gagnrýna, draga í efa, greina, flokka.
Semja, skapa, finna upp, hanna, áforma, endurraða, segja frá, standa fyrir, gera grein fyrir,
breyta, rökstyðja, koma reglu á, velja, draga út, komast að niðurstöðu, byggja upp, mynda,
setja saman, víkka út/stækka, þróa.
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Skera úr um, greina á milli, draga saman niðurstöður, skýra hvernig, taka afstöðu með eða á
móti, gefa einkunn, ákvarða, draga í efa.
Framkvæma, koma fyrir, safna saman, sveigja, stilla, sameina, setja saman, líkja eftir, finna,
sýna, greina á milli, taka í sundur, kryfja, laga, mæla, lagfæra, líkja eftir, blanda, kynna,
skrásetja, draga upp, bregðast við, nota.
Leysa, ákveða, bera kennsl á, opna á möguleika, miðla.

Til viðbótar: Hugmyndaauðgi, listræn sýn (visualise), setja fram kenningar/ hugmyndir,
aðlaga, framleiða (generate ideas), opinn (fyrir möguleikum).
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UM NÁMSMAT
Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted, counts
(Albert Einstein).
Námsmat er leið til að afla upplýsinga um árangur í námi og framvindu. Um getur verið að
ræða mat sem fram fer um leið og nám/ vinnan fer fram, rauntengt frammistöðumat, þar
sem nemendur eru metnir við raunverulegar aðstæður með eða án þeirra vitundar, og
leiðsagnarmat (formative assessment) þar sem markmiðið er að fylgjast með og meta stöðuna
hjá nemanda með það að markmiði að fleyta honum áfram. Lokamat er hins vegar notað til
að meta í lok kennslu og áfanga til að “vera viss” um að einhverju sé náð (eða ekki). T.d. próf
sýning, afurð og námsmappa.
Við mat á skólastarfi er matshlutum skipt í tvennt. Annarsvegar er um að ræða kennslumat
sem gefur innsýn inn í nám og námsumhverfi nemenda og hins vegar námsmat sem vottun á
námi:
Kennslumat (Evaluation) nær yfir:
• Kennslu
•

Námsgögn

•

Námsumhverfi

•

Námskrá

Námsmat (Assesment) nýtist sem:
• Vottun um árangur nemenda (Assesment of learning)
•

Stuðningur við nám (Assessment for learning)

•

Þáttur í námsferlinu (Assessment as learning)

Við innleiðingu matskerfa hefur báðum matsaðferðunum, náms- og kennslumati, verið mætt
af listgreinakennurum af nokkrum mótþróa á öllum skólastigum. Listgreinakennarar hafa beitt
nokkrum sameiginlegum rökum máli sínu til stuðnings.
1. Í fyrsta lagi því að einstaklingsmat (e. Assessement) virkar sem staðhæfing um gæði
verka nemanda. Oft eru talað um þesskonar gagngrýni og dóma sem hindrun á
sköpunargáfu og þroska á hæfileikum einstaklingsins.
a. Mótrök: Ef markmið eru sett með ákveðnu námskeiði eða leiðbeiningu hlýtur
að vera hægt að draga það fram í mati á verki hvað hefur áunnist í náminu.
Matið á verkinu getur verið leiðbeinandi og hvort nemanda hefur tekist það
sem hann ætlaði sér – það þarf ekki að fela í sér dóm um hvort það sé fallegt
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eða ljótt! Ef matið er leiðbeinandi ætti það að geta flýtt fyrir þroska og þróun
hæfileika og opnað á sköpunarflæði.
2. Námsmat felur í sér mælanleika á frammistöðu nemanda. Þess konar mælingaraðferðir
eru að áliti margra óásættanlegar og samræmast ekki gildi lista þar sem upplifun
verður ekki mæld eftir stærð eða magni.
a. Mótrök: Mælanleikinn getur verið hvort nemandinn hafi bætt einhverju við sig
– s.s. einstaklingsbundinn og ekki settur á almennan mælikvarða. Svo er einnig
hægt að sníða mælieiningu sem fellur að markmiðum og hæfniviðmiðum
námskeiðs. Upplifun verður áfram einstaklingsbundin
3. Í þriðja lagi reiða matsaðferðirnar sig oft á tíðum á lokaniðurstöðu verka nemanda.
Margir kennarar vilja meina að virkni nemanda í tíma sé ekki síður mikilvægari enn
lokaútkoman.
a. Mótrök: Það má meta vinnu og virkni nemanda – lokaniðurstaðan getur verið
góð þó virkni sé ekki mikil og öfugt. Það er í hendi kennarans hvað hann vill
meta, hann þarf hins vegar að gera nemandanum þar ljóst hvenær hann metur
hvað.
4. Í fjórða lagi er námsmatsaðferðin oft tengd prófun í faginu, þ.e. stöðluðum prófum (e.
Standardized testing) þar sem er verið að kanna stöðu nemanda og hæfni. Margir
listgreinakennarar trúa því að stöðluð próf eigi ekki heima í listgreinum þar sem
markmiðið er ekki að fylgja einhverri fyrirfram ákveðinni gæðaflokkun.
a. Mótrök: Í sumum fögum hentar vel að hafa slík próf bæði í listgreinum sem
öðrum fögum.
(Byggt m.a. á bókinni The Arts and Creation of Mind eftir Elliot Eisner).

Að lokum
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UM VINNUÁLAG NEMENDA - RAUNVERULEGT NÁM OG
EININGAFJÖLDI
Byggt á skýrslu frá háskólanum í Oulu í Finnalandi. Skýrslan var styrkt af finnska menntamálaráðuneytinu og
var innlegg í umræðuna innan háskólanna vegna innleiðingar Bolonga ferilsins. Einnig er stuðst við punkta úr
fyrirlestri Baldurs Sigurðssonar forstöðumanns ritvers Menntavísindasviðs, haldinn á starfsdögum
Listaháskólans 2.nóvember 2011.

Aðeins í gegnum vitrænt atferli og ígrundun getur raunverulegt nám átt sér stað - það atferli
og sú hugsun sem það krefst er í höndum nemandans sjálfs.
Þegar kennsla er skipulögð er það í kennarans höndum að skapa sem bestar aðstæður til náms.
Við gerð vinnuáætlana og við val verkefna fyrir einstök námskeið verður því að huga að
samhengi á milli vinnuálags, námsefnis, þeim tíma sem fer í nám og að þeim tíma sem það
tekur „meðal nemanda“ að tileinka sér inntak efnis. Forsenda skilvirks náms er vel skipulagt
námskeið þar sem jafnvægi er milli vinnuálags og einingafjölda, verkefni eru skýr, lesefni og
önnur heimavinna eru hæfileg.
Rannsóknir á þessu sviði hafa m.a. annars sýnt fram á að;
1. þegar vinnuálag er of mikið hafa nemendur tilhneigingu til að læra aðeins það sem

nauðsynlegt er til að ná prófi – námið verður yfirborðskennt,
2. of mikið námsefni hefur áhrif á getu nemandans til að greina aðalatriðin frá

aukatriðum – nemandinn skautar yfir námsefnið og - námið verður yfirborðskennt,
3. þar sem ekki eru gerðar raunverulegar kröfur á getu nemanda og hæfileika – verður

námið yfirborðskennt.
Það hvort nemandi upplifi að námskeið sé vel skipulagt eða ofhlaðið tengist að sjálfsögðu
hans eigin áhuga og getu, hugsanlegum kvíða, streitustigi, fyrri þekkingu hans, vinnubrögðum
o.fl. Því er ljóst að kennarar geta aðeins stjórnað þeim hluta náms er snýr að ytra skipulagi
námskeiða og námsbrauta. Hafa ber í huga að stór hluti þess sem snýr að ytra skipulagi er:

	
  

•

hvernig kennt er (góð – slæm kennsla)

•

samskipti við nemendur

•

hóflegt vinnuálag

•

uppsetning og skipulag námskeiða

•

samskiptahæfni kennara o.fl.
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Einingar og vinnuálag
Háskólanám er fullt starf. Samkvæmt samræmdu ECTS – reiknilíkaninu sem innleitt hefur
verið í flestum háskólum í Evrópu er gengið út frá því að 60 einingar samsvari 1500 – 1800
vinnustundum á skólaárinu fyrir nemandann. Vinnustundir á bak við eina einingu eru skv. því
um 25-30 klst. á viku. Reiknað er með að nemandi vinni sem svarar 2 einingum á viku.
Hvað mæla einingar (ECTS)?
ECTS einingar mæla tíma sem nemendur verja til að ná ákveðnum námsmarkmiðum. Sá tími
er samsettur úr:
•

Kontakttímum á nemenda;
o hversu marga konkakttíma fær nemandi,
o hversu fjölmennir eru þeir – eru einhverjir einkatímar?
o hvernig skiptast þeir í fyrirlestra, leiðsagnartíma, málstofur nemenda o.s.frv.

•

Sálfstæðri vinnu nemenda:
o hversu mikil á sjálfstæð vinna nemenda að vera,
o lestur og undirbúning fyrir tíma og/ eða önnur vinna tengt tímum,
o stærri verkefni – lokaverkefni – próflestur/ próf.

Þegar vinnuálag í námskeiði er reiknað út, þá hafa háskólar ákveðið viðmið fyrir einingafjölda
sem reiknað er út frá þessum 1500 – 1800 stundum á ári. Á sama tíma þarf að taka tillit til
þess hversu erfitt námsefnið er eða hversu tímafrekt er að meðtaka efnið. Í leiðbeiningum frá
University of Oulu, Finnlandi, er talað um að eðlilegur undirbúningur, á háskólaskólastigi,
fyrir einn fyrirlestur geti verið 3 klst. af lestri, vinnu, íhugun og yfirfærslu. Verkleg vinna eða
sýnikennsla tekur oft lengri kontakttíma en undirbúningur er hugsanlega styttri (2 klst). Hægt
er að miða við 2-3 tíma almennt í okkar námi og allt upp í 5 tíma (problem based learning)
eftir eðli vinnunnar.
Lesefni
Þegar magn lesefnis er ákveðið er gott að hafa nokkur atriði til hliðsjónar;
•

er lesefnið á íslensku, ensku eða öðru tungumáli t.d. norrænu?

•

hvers eðlis er textinn (við höfum oftast nokkuð góða tilfinningu fyrir hversu þungt
lesefnið getur reynst nemendum, það sem tekur okkur klukkustund að lesa getur tekið
nemandann þrjár klukkustundir. Þar sem efnið er nýtt fyrir honum),

•

inniheldur textinn mörg ný hugtök og hugmyndir sem eru nemandanum framandi eða
er hann viðbót við þekktan grunn,
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á nemandinn að skanna efnið – vita um hvað það snýst eða á hann að getað tileinkað
sér efnið og útskýrt eða unnið með það í skriflegu verkefni.

Tími í lestur (allt er innifalið, frá því að kaupa bókina og til þess að gera grein fyrir efninu).
Fræðilegt efni;
•

á erlendu máli

2-3 bls. á klukkustund

•

á íslensku

4-5 bls. á klukkustund

Þessar skilgreiningar hafa ekkert með ítarefni að gera þ.e. kennarar geta lagt til ítarefni og
eiga að gera það fyrir þá nemendur sem standa vel að vígi og /eða vilja kafa dýpra í ákveðna
þætti námskeiðsins.
Dæmi um 6 eininga fræðinámskeið:
Alls ætti nemandinn að vinna 150 – 180 klst. (meðaltal) í námskeiðinu. Skipting á vinnu gæti
litið svona út:
•

Kontakttímar á nemenda
o 30 klst. fyrirlestrar

•

Sjálfstæð vinna nemenda með ritgerð:
o Undirbúningur fyrir hvern fyrirlestur sem er tvær kennslustundir að lengd er
u.þ.b. 3 klst. Samtals 45 klst.
o Ritgerð upp á 10 bls. Lestur 20 klst. , skrif 30 klst. , ígrundun og sametning,
frágangur ca. 10 klst. Samtals 60 klst.
o 30 klst. í annað s.s. verkefni, stutt próf, stutt innlegg í málstofu.
Eða

•

Sjálfstæð vinna nemenda með prófi
o Undirbúningur fyrir hvern fyrirlestur sem er tvær kennslustundir að lengd er
u.þ.b. 3 klst. Samtals 45 klst.
o Lestur og undirbúningur fyrir próf, alls 45 klst.
o 45 klst. í annað s.s. verkefni, stutt próf, stutt innlegg í málstofu.

Samtals 165 klst. (eðlilegt vinnuframlag miðað við einingafjölda)
Dæmi um 6 eininga verklegt námskeið:
•

Kontakttímar á nemenda
o 10 klst. Fyrirlestrar
o 60 klst. Verklegir tímar
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Sjálfstæð vinnu nemenda
o Vinna að skapandi verkefnum utan tímasóknar, skrifa dagbók eða greinargerð
um vinnu tímanna og tengja við eigin reynslu og þanka. Ein klst. á hvern tíma
eða alls 70.
o Annar undirbúningur eða heimavinna 25 klst. (getur verið að sækja sýningar
eða tónleika, lestur o.fl.).

Samtals 165 klst. (eðlilegt vinnuframlag miðað við einingafjölda)

ATH. Mörg lítil námskeið í námi hafa tilhneigingu til að gera námið of vinnuhlaðið fyrir
nemandann! Það er eitthvað sem vert er að hafa í huga við skipulagningu námsins.

	
  

18

	
  

	
  

Kennsluskrárnefnd 2013

HÆFNIVIÐMIÐ Í BAKKALÁRNÁMI
3 ÁR 180 einingar

Stig 1.2

RÁÐUNEYTIÐ

LISTAHÁSKÓLINN

Nemandi býr yfir þekkingu innan fræðigreinar eða starfsgreinar. Í því felst að nemandi:

•
•
Þekking

•

hafi öðlast almennan skilning og innsæi í
helstu kenningar og hugtök
hafi vitneskju um nýjustu þekkingu á völdu
sviði
þekki undirstöðuatriði leitar- og
upplýsingatækni

•
•
•

•

•

þekki kenningar, hugtök og aðferðir
listgreinarinnar
þekki starfsumhverfi listgreinarinnar
hafi öðlast innsæi og skilning til að nálgast
viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn
hátt
hafi skilning á hugmyndafræði og þeim
aðferðum sem liggja til grundvallar iðkun
listgreinarinnar
þekki undirstöðuatriði leitar- og
upplýsingatækni

Nemandi getur beitt aðferðum og verklagi starfs- eða fræðigreinar. Í því felst að nemandi:

•
•
•
•
•
Leikni

•
•

geti notað viðeigandi tækja-, tækni- og
hugbúnað
geti beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu
viðfangsefna
geti rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni
geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem
nýttar eru
greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi
færni til finna þær, meta áreiðanleika þeirra
og nýta á viðeigandi hátt
geti nýtt sé viðurkennd gagnasöfn og
upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði
hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í
hugsun

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og
aðferða
hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin
listsköpun og annarra
geti beitt gagnrýnum aðferðum við að greina
viðfangsefni viðkomandi listgreinar
geti rökstutt ákvarðanir faglega á grunni
listgreinarinnar
búi yfir tækni og færni til að vinna sjálfstætt og
skipulega að viðfangsefnum í sinni listgrein
hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun
og sköpun
greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi
færni til að afla þeirra meta áreiðanleika og
nýta á viðeigandi hátt
geti lagt sjálfstætt mat á þær hugmyndir sem
unnið er með
hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð
og áræðni í úrlausnum
geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar
listgreininni

Nemandi geti hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi. Í því felst að nemandi:

•

•
Hæfni

•
•

hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð
vinnubrögð fyrir frekara nám innan
fræðigreinar
geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér
markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og
fylgt henni
geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt
verkhópa
sé fær um að túlka og kynna fræðileg atriði
og rannsóknarniðurstöður

•
•

•

•
•
•
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hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að taka
virkan þátt í samstarfi
geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér
markmið, valið aðferðir við hæfi, gert
verkáætlun / starfsáætlun og fylgt henni
sé fær um að túlka og miðla hugmyndum
sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum með
skýrum hætti í rituðu og mæltu máli
geti miðlað hugmyndum sínum með eigin
listsköpun
hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar
sköpunar og geti nýtt sér það í verkum sínum
hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð til
frekara náms og starfa

	
  

	
  

Kennsluskrárnefnd 2013

HÆFNIVIÐMIÐ Í MEISTARANÁMI
1 ½ - 2 ÁR 90 - 120 einingar
RÁÐUNEYTIÐ

Stig 2.2
LISTAHÁSKÓLINN

Nemandi býr yfir þekkingu innan sérsviðs
fræðigreinar eða starfsgreinar. Í því felst að
nemandi:

Þekking

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Leikni

•
•
•

•

•

•

•

•
:
•

•
•

Hæfni
•

•
•

þekki fræðileg viðfangsefni og álitamál
hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum
geti fært rök fyrir eigin úrlausnum
geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á
viðeigandi sérsviði
þekki til rannsóknaraðferða á sínu fræðasviði
þekki til rannsóknaraðferða á sínu fræðasviði

•
•

hafi tileinkað sér viðeigandi vinnubrögð
hafi kunnáttu til þess að greina og miðla tölulegum
upplýsingum
geti skilið og tekist á við flókin viðfangsefni í
faglegu samhengi
geti nýtt þekkingu sína og skilning í faglegri vinnu
eða við starfsgrein
hafi náð tökum á viðeigandi tækja-, tækni- og
hugbúnaði
geti aflað, greint og metið vísindaleg gögn
sýni frumleika í þróun og nýtingu hugmynda
geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni
við nýjar og ókunnuglegar aðstæður eða í
þverfaglegu samhengi sérsviðs fræðigreinar
geti þróað verkefni og sett í samhengi með
aðferðum byggðum á kenningum sérsviðs
fræðigreinar og/eða tilrauna
hafi getu til að samþætta þekkingu, eiga við flókin
viðfangsefni og setja fram skoðun út frá tiltækum
upplýsingum
hafi getu til að samþætta þekkingu, eiga við flókin
viðfangsefni og setja fram skoðun út frá tiltækum
upplýsingum
geti beitt rannsóknaraðferðum með árangri og
framkvæmt smærri rannsóknarverkefni
sé læs á rannsóknir og niðurstöðu þeirra

•

hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og
sjálfstæð vinnubrögð til að geta tekist á við frekara
nám
geti átt frumkvæði að verkefnum, stýrt þeim og
axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa
geti greint frá flóknum fræðilegum viðfangsefnum
og/eða fræðilega rökstuddum niðurstöðum, einn
eða í samstarfi við aðra, í áheyrn sérfræðinga og
almennings
hafi hæfni til að setja fram og lýsa fræðilegum
atriðum og rannsóknaniðurstöðum á erlendu
tungumáli
geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og
rökstutt þær
geti metið sjálfstætt hvenær mismunandi
greiningaraðferðir og flókin fræðileg atriði eiga
við

•

	
  
	
  

Nemandi býr yfir verklegri og fræðilegri þekkingu
innan listgreinar. Í því felst að nemandi:

20

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

þekki fagleg viðfangsefni listgreinar og álitamál
hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og
listsköpun
geti fært rök fyrir úrlausnum sínum
geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á viðeigandi
sérsviði
þekki til rannsóknaraðferða á fagsviði sínu
hafi þekkingu á siðfræði listgreinar, listsköpunar og
rannsókna
hafi tileinkað sér viðeigandi vinnubrögð og aðferðir
við listsköpun
geti skilið og tekist á við flókin viðfangsefni í
faglegu samhengi listgreinar
geti nýtt þekkingu sína og skilning í faglegri vinnu
og starfsumhverfi lista
hafi náð tökum á viðeigandi aðferðum, tækni og
hugbúnaði við útfærslu verka og viðfangsefna
geti aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og
listsköpunarferli
sýni frumleika, innsæi og hugmyndaauðgi í þróun
og gerð verka
geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni
við nýjar og ókunnuglegar aðstæður og í
þverfaglegu samhengi lista og tengdra fræða
geti þróað verkefni með aðferðum listgreinar og sett
í samhengi við kenningar fagsviðsins
geti samþætt þekkingu, fengist við flókin
viðfangsefni og sett fram skoðun í sköpun og
verkum
geti þróað rannsóknaraðferðir og beitt þeim á
árangursríkan hátt í smærri rannsóknarverkefnum og
listsköpun
sé læs á rannsóknir og geti greint verk á faglegum
forsendum listgreinar

hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og
sjálfstæð vinnubrögð til að geta tekist á við frekara
nám
geti átt frumkvæði að verkefnum á fagsviði lista,
stýrt þeim og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og
hópa, einn og í samstarfi við aðra
geti sett fram margbrotin viðfangsefni og geti
miðlað þeim út frá fræðilegum og faglegum
forsendum listgreinar á almennum og sérhæfðum
vettvangi
hafi hæfni til að setja fram og lýsa eigin listsköpun
og/eða faglegum og fræðilegum viðfangsefnum
listgreinar í ræðu og riti á erlendu tungumáli
geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og
rökstutt þær
geti tekið sjálfstæða og gagnrýna afstöðu til þess
hvenær mismunandi greiningaraðferðir eiga við í
rannsóknum og listsköpun

